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T E K I N T E T T E L 

A SCHOLASTIKUSOKRA, *). 
I. 

Vannak, kik azt tar t ják , hogy a középkor böl-
cseleti erkölcs-, tehát észjogtant sem ismert. Ily vé-
leménnyel lépett fel legközelebb dr. Berzeviczy Al-
bert, az eperjesi ev. collegium igazgatója „A poli-
t ika és moral" különben sok tekintetben jeles érte-
kezésében.**) E véleményre az vezethette az érdemes 
tudósokat, mert a scholasticusok az erkölcstant csak 
min t keresztényt tárgyalták, s nem választották 
külön ennek azon részét, melynek ismerésére az 
ember természetes eszével is el juthat , attól, melyre 
az isteni kinyilatkoztatás tani tot t bennünket. A ker. 
erkölcstan magában foglalja a természetit is, s a 
scholasticusok nem mulasztották el ez utóbbit az 
észelvekböl is kifejteni. Olvassa csak valaki az ö 
tanaikat az ember végczéljáról, a szabad akaratról, 
a roszról, a törvények- és kötelességek-, az erény -
és bűnről stb., s el fog csodálkozni, mily fönkelt 
természeti bölcsességgel találkozik ! A scholastiku-
sok az erkölcstanban a kinyilatkoztatásra való hi-
vatkozást mindig elhagyták, midőn a hitetlenekkel, 
kik annak tekintélyét nem fogadják el, kellett vi-
tatkozniok ; ezek ellenében csak is észérvekkel lép-
tek fel. Például hivatkozom aquinoi sz. Tamás „De 
Unitate Intellectus contra Averroistas" czimü mű-
vére, melyben mindjá r t a bevezetésben figyelmez-

*) Olvasta az egri érseki joglyceum 1880/1-dik tanévi 
zár ünnepély én juniushó 15-én Danielik János joglyceumi 
igazgató. 

**) Megjelent a nevezett collegium 1879/80-ik tanévi 
értesítőjében. 

teti az olvasót, hogy csak is észokokkal fog liar-
czolni, hogy az averroisták véleménye ép ugy el-
lenkezik a bölcsészet elveivel, mint ellenkezik a ker. 
hitigazsággal. E nézetnél fogva, legyen az elméleti 
igazság, legyen gyakorlat i kötelesség, melyet t á r -
gyalás alá vesznek, az észszerüség, észszükséges-
ség, vagy legalább észkövetelés (postulatum) ki-
muta tása soha sem hiányzik, sőt előtérben áll. Mü-
veiknek alaposabb tanulmányozása meggyőz min-
denkit, hogy az azokban tani tot t morál az ember 
összes szellem erkölcsi, bel- és kiil-, egyéni és tár-
sasági életét és cselekvőségét öleli fel, s foglalat juk 
teljes, hiánytalan ethicai codexxel szolgál az em-
beriségnek, melyben, ha van egy más javi tani való, 
— ethikai tárgy, melyre figyelmök nem ter jedt 
volna ki, nincs egyetlen egy sem. Allitásoin, leg-
alább részben, igazolva lesz azok által is, miket a 
schola bölcseleti elveiről jelen értekezésemben el-
mondandó leszek. Annak kitüntetésére, mennyire 
máskép Ítélte meg Hugo Grotius a scholasticuso-
kat, mint dr. Berzeviczy, helyén látom Hugónak a 
következő, épen az erkölcstanra vonatkozó nyilat-
kozatát bemutatni ; ugyanis a ,.háború- és békejog-
r ó l a szóló munkájának bevezetésében, felsorolva a 
kútfőket, melyekből tanait meriti , a scholastikusok-
ról ezt mondja : „A kik a szent-atyákra követkéz- * 
tek, a scholasticusok, — az ő nagy elmebeli tehet-
ségeiket nem vonhat ja kétségbe senki; de szeren-
csétlen s a tudományoknak nem kedvező időben 
élve, ki akadhatna fel azon, hogy annyi dicséretre 
méltó dolgok közt talál tatnak csekély számmal 
olyanok, a melyeket elnézni, s nekik megbocsátani 
kell. Valahány szer az erkölcs dolgában megegyez-
nek, szinte lehetetlen, hogy tévedjenek, oly éles 
szemük van annak pszrevevésére, a mi mások ta-

1 
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látásában megigazítandó. Ebben a vetélkedésben O Ö 
mindamellett a szerénység szép példájával járnak 
nekünk elöl, mindig érvekkel, és nem személyes 
kitörésekkel, az önmagával tehetetlen lélek ezen 
gyáva szülöttjeivel, liarczolván egymással/ '*) 

II. 
A scholasticusok a jogot a morálra alapítják. 

Minden, a mi létezik, hatás-képességgel, tehát eh-
hez való erő- és tehetséggel bir. Mindannak, a mi 
hat, czélja van, a melyet a hatás által elérni törek-
szik. Az erőket és tehetségeket tevékenységökben 
czéljok felé irányító szabályt törvénynek, az elért 
czélt pedig jónak nevezzük, mert minden létező 
csak arra törekszik, a mi természeti mivoltának 
megfelel, s azt tökéletesiti. A javak és ezélok sok-
félék, az alsóbbak a felsőbbeknek, s valamennyiek 
az egyetemesnek rendelvék alá, mely is ez okból vég -
czélnak neveztetik. A lényeknek, erőknek, ezélok-
és törvényeknek azon öszhangját, mely a temén-
telen különféleséget egy egyetemes szerves egész-
szé egyesíti, világrendnek hívjuk. A világ rend két-
féle, anyagi és szellemi; az ember mindkettőnek 
tagja, tehát mindkettőnek törvénye alatt áll. 

Az ember szellemi életében mint gondolkodó a 
logika, mint akarattal biró a morál (ethika) törvé 
nye alá esik. Ethikai törvénynek kötelesség felel 
meg. A kötelességet, melynek teljesítése az ember 
lelkismeretére van bizva, tisztán erkölcsinek, azt 
pedig, mely szükség esetén kényszer alá esik, tehát 
ki is erőszakolható, joginak nevezzük. Minden jogi 
kötelesség tehát morális (erkölcsi) kötelesség is, de 
nem viszont. A moraltudománynak e szerint egyik 
alkatrésze a bölcsészeti jogtan. A kérdés tehát, mely-
nek megfejtése a jogbölcsészeknek századok óta 
annyi fejtörésébe kerül s az ö közmegelégedésökre 
bölcseletileg „a priori-' máig sem volna megoldva? 
— hogy tudnillik mi a jognak az alapja, összeesik 
azzal, min alapszik az erkölcsi felhatalmazás, a kö-
telességet, ha kell, kierőszakolni? Mi teszi az igaz-
ságost és az igaztalant, honnan e kettő közötti kü-

o o 
lönbség ? Was ist die Quelle alles Sollens ? Mily 
forrásból ered a kell, mely jogot, erkölcsi felhatal-
mazást ad a kényszerítésre? Világos, hogy felhatal-
mazás nélkül minden kényszer merőn nyers erő-
szak, tehát erkölcsi bün. Es bűnre nincsen jogy. Es, 
e kérdés megfejtése annál kevésbbé mellőzhető 
mert az ujabbkori szellem-irány az Istent, a lelkis-
meretet, szabad akaratot, mert felelősséggel jár, al-

") Hugo Grotius, de Ju re belli et pacis, libri très. Ain-
stelodami, f?02. Pi-ol. X X X I . 1. 

kalmatlannak találja, daczára annak, hogy a fele-
lőséget mások, különösen a hatalom iránvában 
ugyancsak sonverain tekintélylyel sürgeti, s mi-
dőn szerit teheti, alkalmazza is. —- A mit a kor ke-
res, azt meg is találja. Minthogy jog nélkül az em-
beriség meg nem élhet, találkoztak jog bölcsészek, 
kik arra vállalkoztak, hogy észokoskodás ut ján jo-
got teremtenek, a mely kötelezne, ha Isten sem 
volna, etiam si Deus non esset. A jog keresésére 
ezen czélból indulva ki, folytonos előre való hala-
dással e bölcsek eljutottak egész Hegelig, hogytud-
niilik az Isten nem egyéb, mint maga az állam, „A 
szellem az államban öntudatosra valósítja magát, 
a természetben, önmaga ezen másikában, csak szuny-
nyadozó állapotban lévén. Isten menete a világon, 
hogy ő (az állam) van, s alapja, a magát akarattá 
valósított ész. Az állam fogalomnál nem kell egyes 
külön államokra, sem ezek különféle intézményeire, 
hanem tisztán az eszmére, ezen valóságos istenre. 

' o 
tekintettel lenni."*) Ily nézetekkel és iránynyal 
szemközt, igenis jogosult a tudomány az alapnak 
keresésére, melyre az államhatalom az ő kényszer-
jogát fekteti, s a melyen bölcsészei azt velünk elfo-
gadtatni kívánják. 

A bölcsészek, hogy a kényszer alkalmazhatá-
sát igazolják, különféle szempontokból indulnak ki. 
Egyik a társas-életi, másik a szabadsági, harmadik 
a béke- és rend-, negyedik a boldogsági ösztönt 
vette alapul, bebizonyítandó, hogy korlátra, tehát 
kényszerre szükség van. A szükség azonban még 
nem jog. Kiket tehát e megfejtés nem elégített ki, 
a kénszerjog forrását majd az emberek nyílt vagy 
hallgatag megegyezésében, majd logikai leszármaz-
tatással az észben, ennek elutasithatlan követelmé-
nyeként, vélték megtalálni. Ez utóbbira vonatkozó-
lag jegyzi meg Stahl : „Jog-alapul a jogbölcsésznek 
okvetlen két főelvet kell elfogadnia, melyeknek 
egyikét sem ejtheti el ; az egyén szabadságát egy 
részről, más részről a tiszta ész-törvényt, mely az 
egyén szabadságát korlátozza. E két alap azonban 
nem egyeztethető össze. A logikai deductio kizárja 
a szabadságot, mert logika nem tür szabadságot ; o 7 <ü? O " 
az egyéni szabadság pedig nem tür korlátot, mert 

*) Hegel, Philosophie des Hecht. 2. kiad. 258. §. És 
ezen emberek, kik az Istent, lelkiismeretet és akaratszabad-
ságot tagadják ; kiknek elvei szerint mindennek ugy kellett 
türténie, a mint történt, merik felelősségre vonni, vádolni, 
becsmérelni, megbélyegezni a középkort, az ő államaival, 
az uralkodott elvek-, létezett állapotok- és megtörtént ese-
ményekért ? Tehát csak ezen hithű századokra illenék s 
volna foganatos a kivétel az elvtől : hogy „alles was ist, ist 
vernünftig ?" 



akkor nem szabadság többé. Nincs tehát más választás, mint 
vagy logikai despotismus, vagy egyéni önkény." *) Ez okos-
kodásból felfogásom szerint csak az következik, hogy kor-
látlan egyéni szabadság nincs, de lehet, és van korlátolt. 
Ezzel azonban a kérdés még mindig nincs megoldva : hogy 
min alapszik a korlátozhatás jogosultsága? I Ia a tiszta ész-
törvényben, melyre okoskodás ut ján jutunk, az okoskodás 
gondolkozót, a gondolkozó létező tesz fel : én vagyok és gon-
dolkozom ; de ki áll értté jót, hogy a közvetlenül következő 
perczben is leszek és gondolkozom ? Ily múlékony bizony-
talan valami szabjon-e a szellemerkölcsi világnak átalános, 
örök, változhatlan törvényt ? Mi kötelez rá, hogy eszem 
parancsát jogosultnak tar tsam, a mely eszem oly gyakran 
eszköznek is vállalkozik minden lehetőt ü'azsáo- igazolására? o 0 0 
Eszem-e az, mely kötelességemmé teszi életemet adni em-
bertársaimért, kiknek eddigi története annyi példájával 
szolgál épen az ész megvetése-, az önkény és önzés hatalma-, 
a legjobbak és legszebbek agyonzaklattatásának ? Egyenér-
ték nekem az utókor kilátásba helyezett igazságszolgálta-
tása és elismerése, mely addig tar t , a mig az emberiség, ez 
pedig egykor okvetlenül elmúlik ? Ki volt az a ki életre hí-
vott, hogy rám kötelességeket rójj»n, a nélkül, hogy meg-
kérdezett volna, hogy akarom-e viselni azokat? Eszem pa-
rancsából kaptam-e a velem született érzéket az igaz, a 
szép s a jó iránt, mely kibékít az élettel, kiengesztel sor-
sommal, s rávisz, hogy a létet a nem-létnél többre becsül-
jem ? Eszem „categoricus imperativusa" énemen tul nem 
hat, velem van, velem múlik. Kell tehát kivülem egy valódi 
örök létnek, örök halhatatlan gondolkodónak lenni, hogy 
egyéni észtörvényem örök s általános érvénye biztosítva 
legyen. 

A kik a kényszer jogosultságát az emberi természet 
különféle ösztöneiből, vagy az emberek közmegegyezéséből 
vélik igazolhatónak: feledik, hogy vannak emberek, kikre 
a társas élet előnyei, javai, örömei ingerrel nem bírnak, kik 
jobb szerették mindezekről lemondani, semmint kedvökért 
szabadságukat korlátozni hagyni ; és voltak századok, me-
lyekben a remete-élet, lia különben a társadalmi rend ellen 
nem vétett, respectálva volt ; nem kényszeritették sem adó-
fizetésre, sem fegyverforgásra, hogy vagyonát és életét ál-
dozza az egész javáért. — Megegyezés utján állam sohasem 
jöt t létre ; a kik megegyeztek, már az államban bent voltak, 
s nem az iránt, legyen-e állam vagy sem, hanem legfölebb 
az iránt, milyen legyen az, folyt az egyezkedés. A megegye-
zés csak azokat kötelezheti, a kik megegyeztek. Az állam 
maradandó, s nem múlik el az egymást felváltó egymásra 
következő nemzedékekkel. Hol van tehát alapja a kötele-
zettségnek, hogy az apák akarata szent és kötelez, valamig 
az jogérvényesen meg nem másittatik ? hogy az apáktól az 
utódokra átháromlott teher ezekre, esetleg kényszer által is 
kierőszakolható kötelességet ró ? Legyen-e állam, tehát jo-
gosult kényszer-hatalom vagy sem, ennek eldöntése egyes 
nemzedékek akaratától teljességgel nem függ. — Mely lo-
gikai lehozás utján volna bebizonyitható, hogy egyesek kö-
telezettek volnának több kevesebb számú, százezrek- vagy 
milliókból álló, különösen a föld ezen vagy másik részében 
lakó embertársaikkal.egyességre lépni, a végből, hogy ál-

*) Geschichte der Rechtsphilosophie, IV.. Abschnitt III . Buch. 

lamot alapítsanak, mçlyben m e g e g y e z é s e m l é t é b e n t ö b b _ 
ség akarata dönt ? S mely logika igazolhat^ a z e ] m ^ ] e t e t  

hogy bölcs, belátó férfiú egy bolondokból állo *öbbsé°-nek 
legyen kénytelen eszét, lelkiismeretét áldozatul i ^ j j j ? 
Ténylegesség, még nem erkölcsi igazolás, — pedig ez az, u • 
kerestetik. E megaláztatás személyes önérzetemet sérti, ily 
sértésre pedig az erkölcsi világ-rendben nincsen igazolás. 
Hogy tehát a többség jogosult, s ne zsarnoki legyen, hatá-
rozataiban ő is a tőle nem függő „justum, honestum és ae-
quum" feltételéhez van kötve, különben nem kötelez, ha-
nem erőszakoskodik. 

Végig futva az ezen kérdésre vonatkozó elméletek 
tömkelegén csodálat fogja el az embert, az Udvezitő azon 
egyszerű mondatának mélységes bölcsészeti értelmén : „Nem 
volna semmi hatalmad felettem, ha az neked onnan felülről 
nem adatott volna!" (Folyt, kör.) 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár I . Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-iszámában közlött 
kritikájára. 

Motto. „Mert nagy volt örömem és 
vigasztalásom a te szeretetedben, hogy 
a szentek szivei te általad, atyámfia, 
megvidultak." 

Sz. Pál levele Philemonhoz, 7 v. 

Néhány héttel azután, hogy a,Religio' ez évi 22,23 és 34. 
számában Molnár L. J . t. atyának „Kempis Tamás négy 
könyve" magyar kiadását, tekintve fény és árnyoldalait, is-
mertettem, bíráltam és méltányoltam, ugyanazt az egri „Iro-
dalmi Szemlé"-nek negyedik (ápr. 1) számában valaki Ph i -
lemon álnév alatt szintén bonczoló kés alá vette. Midőn a 
nevezett lap kezembe került, csak örültem annak, hogy a 
világhírű mű iránt, mint magyar kath. l i t teraturánk ujabb 
terméke iránt, mások is oly érdekeltséggel viseltetnek, mint 
én, s szerettem volna, ha oly hibákra láttam volna Molnárt 
figyelmessé téve, melyek tán az én figyelmemet elkerülték, 
hogy igy annál pontosabban javíthassa ki a I l - ik , nemsokára 
megjelenendő kiadást. Es csakugyan oly hibákat jelzett Phi-
lemon ur, melyeket én nem tüntettem volt fel ; de ezek az öt 
elsőt kivéve, (s ezt őszintén megvallom) nem azért marad-
tak el az én kritikámból, mivel nem reflektáltam rájok, ha 
nem mivel azok éppenséggel nem voltak hibák. 

így állvan a dolog, nagyon természetes, hogy nem 
örültem az egri kritikának, hanem fájlaltam a bíráló igaz-
ságtalanságát. 

Nem akarok hízelegni magamnak a vélekedéssel, hogy 
Philemon ur a Religioban megjelent kri t ikámat csak egy-
szeri átolvasásra is méltatta, annál kevésbé merem hinni, 
hogy bennem méltó ellenfelet látván, midőn krit ikáját irta, 
az én bírálásomra is reflektált; s ugyanazért nem ugy tekin-
tem Philemon krit ikáját , mint melyet az én kritikám ellen 
irt. De mert, ha valaki mindkét krit ikát figyelmesen átol-
vassa, okvetlenül azt kell gondolnia, hogy homlokegyenest 
ellenkezvén egymással, vagy egyik, vagy másik kritika fölii-
letes, hibás és hamis : kötelességemnek tartom Philemon 
urnák nagy garral irt kri t ikáját , tárgyilagosan és higgadt-
flegmával, a maga értékére leszállítani. 
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S azt hiszem a , P ^ g i o ' méltányos olvasói nem fogják 
rosz néven venni, az oly igazságtalanul s felületes tu-
dományosságé" megkurczolt szerzőnek és jeles művének vé-
delmére k'"eJi ' s e z l l t t a k bogy Philemon úrral egyszer 
mindp A O i r a végezzek, ellenkritikám hosszabbra is fog ter-
•pAii, mintsem gondolnák, nem fogják, az ügy érdekében, — 

mert itt arról van szó, hogy annyi próbálgatás után egyszer 
már jó magyar Kempissel bírjanak vallásos híveink — tü-
relmüket veszteni. 

Vegyük elő tehát Philemon kri t ikáját . 
Mindenek előtt kijelentem, hogy én legkevésbé sem a 

jezsuiták unszolására, sőt különösen a P . Rectornak határo-
zott nem tetszésével, rosszalásával,*) egészen a magam fele-
lősségére és proprio Marte mondom ki ami nagyon fáj, ami 
nagyon kétes fényt vet azonnal az egri kritikusra, hogy ő 
Molnárnak sem az általain feltüntetett, sem más e könyvben 
kiváló érdemeiről, arról, amit helyesen cselekedett, irt, egy 
árva szót sem emlit és oly igazságtalanul fösvény a mél-
tánylásban, hogy kri t ikájában egyetlenegy, csak némileg is 
dicsérő szóval vagy betűvel sem jutalmazza meg a fáradhatatlan 
szerzőt • hanem aztán annál bőkezűbben osztogatja és pedig 
sértő modorban a gyalázó frázisokat s egész czikkén vörös 
fonalként vonul végig a fennhéjázó gunyoros szellem : ugy 
annyira, hogy bárki nyugodtan végig olvassa Philemon ur 
kri t ikáját , még ha nem is vizsgálja meg semmitmondó ér-
veit ós ha elhiszi is, hogv Philemonnak igaza van, kell, hogy 
azon gondolatra jöjjön, hogy ennek az urnák nagyon gyom-
rában lehet e mü megjelenése, s hogy bíráló ur, midőn leült 
Íróasztalához, hogy krit ikát irjon róla, már ex praeconcepta 
idea és a priori, — hogy miért, gyanitnom, sőt tudnom sza-
bad, de kimondani nem áll sem jogomban, sem akaratomban 
— elhatározta s felgyürközött, hogy e munka becsét lehető-
leg a zero fok alá fogja — port hintve a világ szemébe — 
leszállítani. 

így gondolkozik mindenki, a ki Philemon kri t ikáját 
olvasta. Há t még aki okoskodásait bonczolgatja ! 

Noha nem tagadhatom, hogy különösen midőn e kri-
t ikát , meg nem érdemlett, s csakis az ügy érdekében áldoza-
tul hozott hosszas és mely tanulmányozás tárgyáva tevém, 
bennem is ily gondolat fogamzott meg; nem akarom mégsem 
állitani, hogy a kritikus valami miszteriozus tendencziával 
já r t el, csakis azon aggódásomnak adok kifejezést, hogy bi-
zony mások joggal és nagyon természetesen igv gondolkod-
hatnak és alkalmasint így is gondolkodnak. Mert hiszen, 
habár sok krit ikát olvastam vagy hallottam már én is, meg 
más is ; de még nem olvastam és nem hallottam sem én, sem 
más soha olyat, melyben valamely műnek pusztán csak fény-
vagy árnyoldala volna feltüntetve. Igazságos és hivatolt kri-
tikus a bírálandó műnek ép ugy megemlékezik jelességeiről, 
mint hibáiról. Minthogy pedig Philemon ur Molnár kiadvá-
nyának csakis hibáiról (már t. i. a melyek szerinte hibák) 
emlékezik meg, mellőzve a mű minden jelességeit ; követke-

*) P. Rector elégségesnek tar t ja azzal válaszolni, hogy nemsokára 
(az első ezer példányból még csak 18 dr. maradt) egy második kiadást 
fog rendezni. Én nem tartom ez eljárást elégségesnek : itt nem P. 
Molnárnak s a jezsuitáknak védelméről ; itt többről van szó. S liabár 
tisztelem a gondolkozásmódját s tanácsát elfogadhatnám, ha akarnám ; 
de mert én nem vagyok jezsuita s neki nem tartozom obedientiával, rosz-
szalhatja csak, de nem akadályozhatja azt, hogy Philemon sértő, igazság-
talalan kitikájával szembeszálljak. 

zik, hogy Philemon vagy nem igazságos kritikus, mint ki 
csak a hibákat keresi, hogy a művet legyalázhassa, vagy 
pedig nem hivatott, mint ki nem tudja, hogy mi is az a kri-
tika voltaképen, hogyan is kell valamely művet megbírálni. 

A dilemma melyik részét fogadja el jó uram ? Akar-e 
igazságos kritikusnak tartatni ? Ezt csak becsülni tudnám. 
Ámde akkor ugy látszik ön nem hivatott kritikus,* ön nem 
ért a kritikához, s akkor kár volt tollat ragadnia Molnár 
ellen. Vagy inkább kiván szakértő, hivatott kritikusnak tar-
ta tn i? Ámde akkor engedje meg, hogy nyilvánosan igazság-
talanságról vádoljam. Pedig a justi t ia sarkalatos erény ; 
Ilorácz is dicsőíti az igazságos embert : Jus tum, ac tenacem 
propositi virum stb, és tudnia kell, hogy: pereat (potius) 
mundus, fiat iustitia.**) 

En inkább ajánlanám, hogy a dilemma első részét vá-
lassza ; és nem is tartom önt igazságtalan, rosszakaratú kri-
tikusnak, hanem csak olyannak, mint aki semmit, vagy leg-
alább nagyon keveset ért a kritikához; annál is inkább mert 
nemcsak azt nem tudja, hogy a kritikának két oldala vau, 
hanem azt sem tanulta meg, hogy, mint minden iratunkban, 
uo-v különösen a kritikában, minden állításunkat, hacsak DJ 
önmagában, mint pl. 2 X 2 =4 , nem evidens, bizonyítanunk is 
kell külső és belső vagy legalább külső, illetve belső érvek-
kel. Ön egy-két helyet kivéve (a négy első pontról nem szó-
lok most, az azokban foglalt állításait minden, érvelés nél-
kül is elfogadom, mert magam is ugy tartom), rosszul bizo-
nyit semmivel; azt hiszi, hogy az olvasó minden érvelés nél-
küli állításait, melyeket legfeljebb egy-egy sértő vagy gu-
nyoros megjegyzéssel, kérdéssel, kísér, fűszerez, hitelt kény-
telen adni. Ne kivánja ezt kérem, mások is tudnak egy ki-
csit gondolkodni, következtetni, Ítélni. 

No de mindent meg tudnék kritikusnak bocsátani, ha 
állításai igazak volnának. 

Philemon, Molnár fordítását Pázmányéval összevet-
vén, „szorgalmas, versről versre tüzetes átolvasása és össze-
tartása után sajnos eredményre jutott , eredményre, melyet e 
két pontban foglal össze. 1-ször. hogy M. ahol elkelt volna a 
módosítás, nem módosított ; 2-szor, ahol változtatott Pázmány 
fordításán a módosítás több-több helyt alig mondható sike-
rültnek 

Szóról szóra idéztem Phil, szavait. Azt ír ja azután 
Phil. , hogy : „nem keritek nagy feneket neki. Menjünk in 
médias res." 

**) I t t , a iustitia ily tulszigoru — fiat iustitia, pereat mundus 
— hangoztatásánál tesszük meg a iustitia distributiva szellemében szer-
kesztői rövid megjegyzésünket az egész ügyre nézve. — Philemon kriti -
kája — szerintünk is — tul lőtt a czélon. Molnár L. atya fordítása, ille-
tőleg átdolgozása, koránsem akart Kempis Pázmány fordításának philo-
logiai s hogy ugy mondjuk akadémiai kiadása lenni, melynek czélja a 
nyelvészeti correctség classicus netovábbja szokott lenni. Molnár atya 
Pázmány fordítását a mai szójáráshoz lehetőleg átidomítva, népszerű, olcsá 
kiadásban ohajtotta a magyar kath. közönség, különösen az ifjúság és nép 
közt terjeszteni ; illetőleg annak terjesztéséhez csak hozzájárulni akart. 
És kitűzött czélját el is érte, mert az első kiadás már elfogyott s máso-
dik kiadás lett szükségessé, mely már készül, s melyben Molnár atya 
bizonyára minden további javítást meg fog tenni, melyet szükségesnek 
fog látni. Egyébiránt a fenti czikk kettőt fog igazolni : 1) hogy Molnár 
atya kiadása nyelvészeti szempontból koránsem oly átkozott rosz, mi-
lyennek Philemon kritikája szerint kellene lenni ; 2) hogy minden tekin-
tetben kifogástalan magyar Kempis-sel mind ezideig nem dicsekedhet-
tünk s igy iíempis eddigi magyar fordítói egymás iránt kölcsönös mél-
tányossággal kötelesek viseltetni, testvériesen osztozva egymással azon 
örömben, hogy mindnyájan Kempis arany elveinek magyar apostolai le-
hetnek, . . . . alius sic, alius sic. Szerk. 



Mindkét állításának igazolására azután számos helyet 
idéz a ,Krisztus követése' czimü műből. Az első pontra kí-
lencz helyet hoz fel, a másodikra huszonhatot ; mindössze 
tehát 35-öt: s még többet is kész volna felhozni, mert önhit-
ten azt kérdi : Folytassam ? Nem folytatom — ha nem 
lesz, ki erőszakolja." 

Hogy olvasóim előre is tájékozzák magukat s hogy 
már előre is tudják a nagyszavu kritikus fönnebbi szívtelen 
két állítását méltányolni, mindenek előtt kijelentem, hogy 
a harminczöt felhozott helyen csakis az öt elsőnél mond 
Philemon igazat, csak ezekből meríthetne első állításának 
igazolására némi de elégtelen érvet. Mindezt alább ki fogom 
mutatni. 

Tegyük fel azonban (de nem engedjük ám meg) hogy 
Phil , valamennyi felhozott példában igazat mond, hogy az il-
lető helyeken Molnár csakugyan nem módositott Pázmány 
fordításán, pedig elkelt volna, s a mennyiben módositott, 
roszszul módositott ; lehet-e mégis Philemonnak egész álta-
lánosságban azt állítania, hogy „a hol elkelt volna a módo-
sítás, nem módositott" s nem kellene-e inkább első állítá-
sát is a másodikhoz analog ily képen formuláznia „a hol el-
kelt volna, több-több helyt nem módositott" ; és pedig an-
nál inkább mert első állításának igazolására csak 9 példát 
hoz fel, mig a másik pontra, a melyben állitása nem oly ál-
talános, aránytalanul többet : 26-ot. H a már általánosság-
ban akart szólani, hogy az egész művet gyarló kísérletnek 
nyilváníthassa, miért nem általánosította inkább második 
állitását vagy pedig első állításának igazolására is miért 
nem hozott fel szintén 26 vagy még több példát ? Hozha-
tott volna föl pedig, nem került volna nagy fáradságába ; 
mert hisz az a 26 példa, melyet a második pontra elsorol 
(eltekintve attól, hogy M. szeme, tudj ' Isten mi okból és 
hogyan, egy vagy más verssoron átugrott ; no de e vigyá-
zatlanságból származott hiányok a I l - ik kiadásban pótolva 
lesznek) egy fabatkával sem ér többet, mint a melyeket még 
az első pontra csak ugy találomra vagy sors utján is kiruk-
koltatott volna, hogy elcsudálkozzék az olvasó a krit ikus 
roppant adathalmazán s szó nélkül elhigyje amit állit. 

S mivel Philemon első állitása oly általános jellegű, 
nyilván való, hogy, ha én csak egy-két helyütt kimutatom, 
hogy Molnár csakugyan módositott a Pázmány-féle fordi-
táson, ott ahol nagyon elkelt : Philemon ez általános álli-
tása, mint a kártyavár romba dől. 

Pedig nem egy helyütt módositott M. Pázmány fordí-
tásán ott, ahol elkelt, — hanem száz és egy helyen. 

Ezen észrevételeknek nem az a czélja, hogy most 
mindazon helyeket idézzem, ahol, mivel elkelt, M. csak 
ugyan módositott, elég volt a Religióban előbb megjelent 
krit ikámban néhányat felhoznom ; de még fölösleges is, 
minthogy Philemon ur is megengedi második állitásában, 
hogy Molnár módositott Pázmány fordításán a kri t ikájában 
felsorolt s nálam mindjárt következő helyeken, csakhogy 
persze Ph . szerint — azon helyeken vagy nem kellett volna 
módosítania vagy pedig rosszul módositott. 

Az én ellenkritikám czélja csak az, hogy megdöntse 
Phi l , mindkét állitását az által, hogy 1-ör kimutat ja az első 
állitás ellenében, hogy azon helyeken, hol Phil, módosítást 
kíván, nem volt szükség M .-nah módosítania, s 2-or a máso-

dik állitás ellenében kimutat ja , hogy mindazon helyeken hol 
Phil. Molnár módosítását alig sikerültnek mondja, a módosí-
tás nagyon is elkelt és helyes volt - vagy legalább nem ki-
fogásolható. 

Menjünk a dologra. Dr. Kauyurszky Gy. 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 29. A liberalísmus és mágnásaink. — 

Hogy a nemzetre bekövetkezhető eseményeket annak idején 
megfejthessük, szükséges hogy napjaink eseményeit, azok 
minden mozzanatában figyelemmel kisérjük, mert a jelen 
eseményei a jövő események magvát képezik, honnan ezek 
képződnek és kifejlődnek, azért jegyzünk mi fel minden 
megjegyzésre méltó mozzanatot, mely a képviselő választá-
sok alatt észrevehető és óhajt juk, hogy mindaz, ami e vá-
lasztások alatt a vallás érdeke mellett, vagy ellene felmerül, 
azok által, kik e mozzanatoknak közvetlen tanúi, hűségesen 7 O 
feljegyezve, nyilvánosságra hozassék, mert ezen apró rész-
letekből lehet majd összeállítani teljes képét helyzetünknek 
és ezen apró részletek fogják egykor a kulcsot nyújtani a 
majd bekövetkező események megfejtéséhez, melyekből az 
eddigiek után mi nem sok örömet jósolhatunk, mert azt ta-
pasztaljuk, hogy a vallási ügy iránt a kellő érzék hiányzik 
még oly helyeken is, hol az jogosan megvárható volna. 

Nem ok és alap nélkül tettük ez utóbbi megjegyzést, sőt 
inkább a képviselőválasztások alatt felmerült egy mozza-
nat késztetett bennünket, hogy e megjegyzésünket kimond-
juk. A képviselőválasztásokat megelőzőleg ugyanis, aka th . 
papság közt, mint az mindnyájunk előtt ismeretes, azon ör-
vendetes mozgalom indult meg, melynek kifolyása a pol-
gári házasság behozatala és a kath. alapitványok elfogla-
lása, felosztása ellen intézett tiltakozás lett. Ez a mozo-alom 

O 
a mily örvendetes, olyan következetesen átvitetett e gvakor-
lati térre is, nevezetesen pedig a képviselőválasztásokra. A 
keresztény vallás érdekében megindult e tiltakozási szellem 
következtében történt, hogy a kath. papság egyes választó-
kerületekben megállapodott a mellett, hogy képviselőit a 
kath. ügyre nézve interpellálni fogja : mi nézetben van a 
kath. kérdések felől ? Megtörtént-e mindenütt e felszólalás, 
arról értesülve nem vagyunk. Egy, e nemű felszólalásról 
azonban lapjaink említést tesznek. Gr. Andrássy Tódor kép-
viselőjelöltnél ugyanis a választó kerület kath. papsága 
megjelent és igéretét kérte tőle, hogy a polgári házasságra 
szavazni nem fog, mert ellenkező esetben a kath. papság 
nincsen azon helyzetben, hogy a gróf képviselőjelöltségét 
pártolhassa, a gróf azonban jónak látta a kath. papság ké-
relmét megtagadni, ami természetesen annyit jelent, hogy 
a gróf ur, ha képviselő lesz, a polgári házasság mellett fog 
szavazni. 

Azt hisszük, hogy a választások ez egyetlen mozza-
nata is megérdemli, hogy fölötte gondolkozzunk és pedig 
komolyan gondolkozzunk, de megérdemli azt is, hogy fő-
uraink is, tekintettel önmagukra, gondolkozzanak az ilyen 
nyilatkozat és az ilyen érzület felett. Őszintén kimondhat-
juk, hogy mi fáj lal juk, bárki nyilatkozzék is a keresztény-
ség isteni tanai ellen, illetőleg bárki segitsen is elő oly in-
tézkedést, mely által a kereszténység bármely tana megsér-
tetik ; kétszeresen fájdalmasan esik azonban azt tapasztalni, 
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oly körből, melyhez a gróf képviselőjelölt tatozik. Ha ugyanis 
valaki hivatott arra, hogy valamely és igy a magyar nem-
zetben is a keresztény conservativ eszmét fenntartsa, ugy 
erre első sorban a nemzet főrangúi, a felsőháznak szüle-
tésüknél fogva tagjai köteleztetnek. Ezt kivánja ugy a nem-
zet, mint az ő saját jól felfogott érdekük. A liberalismus, 
melynek, tisztelet egyes kivételeknek, főrangú uraink nagy 
része hódol, mint ezt felsőházi szavazatukkal nem egyszer 
bebizonyitották, sem a nemzetnek sem a főranguak tekin-
télyének nem használ, és lia főuraink egy része azt véli, 
hogy ő a liberalismus árjával úszva, saját biztonságát 
mozditja elő, ugy végtelenül csalatkozik ; mert, ha kezdet-
ben tapssal fogadja is a liberalismus a főranguak támoga-
tását, ezt csak jól felfogott érdekében teszi, mert ez uton be-
folyásos, tekintélyes szövetségest nyerve a kereszténység-
elleni törekvésében czélját annál gyorsabban elérheti ; ha 
majd azonban önmagát elég erősnek érzi, akkor mindent 
felforgató minden tekintélyt gyűlölő természeténél fogva, 
egykori szövetségesei ellen fog fordulni és barát jai t , barát-
jai érdekét kíméletlenül fel fogja áldozni, hiszen mit is be-
csülhetne a liberalismus, miután magát a vallást megve-
tette ? 

A liberalismussal való szövetség főurainkra nézve egy-
értelmű avval, mint midőn valaki a fát önmaga alatt vágja és 
nagyon csudálatos, hogy ne mondjuk felfoghatatlan, hogy ezt 
észre nem veszik. De ínég lia ettől eltekinteni lehetne, nem 
lehet eltekinteni attól semmi szin alatt sem, hogy minden ál-
lásnak, tehát főrangú uraink állásának is, kötelezettsége 
van a nemzet iránt, melytől önmagukat fel nem oldhatják. 
Ily kötelezettség többek közt az is, hogy az ősi vallásossá-
got és erényt, a család ősi tisztaságát és keresztény jellemű 
szeplőtlenségét fenntartsák, a támadásoktól megvédjék. Mál-
ha főrangú uraink épen a keresztény vallás ellenségeivel 
szövetkeznek, lia épen azoknak czélját mozdítják elő, ugyan 
kérdjük, hogy felelhetnének meg állásukból kifolyó, a nem-
zet iránt tartozó kötelezettségüknek ? Mi sem bizonyosabb 
pedig, mint hógy a liberalismus a keresztény vallás és mind 
annak ellensége, a mi avval összeköttetésben van. H a neve-
zetesen a polgári házasságot vesszük, az a keresztény vallás 
egyik tanának tagadását, a családi élet vallásos jellegének 
eltörlését és a társadalom keresztény alapjának megsemmisí-
tését foglalja magában és ha ez mind megrendittetik, megsem-
misíttetik, lehet-e majd akkor beszélni keresztény nép-erköl-
csökről, vagy nem inkább egyértelmű-e mindez a keresztény 
erkölcsök és igy a ker. műveltség eltűnésével is ? Nincsen-e 
joga a nemzetnek követelni, hogy a család vallásos jellege, 
a társadalom keresztény alapja részére megtartassák, hogy 
ő mint keresztény nemzet élhessen ? Es e követelés teljesíté-
sét nem jogosan várhat ja ezektől, kik a társadalom, a nem-
zet első rangú osztályát képezik, kiknél megvan a hatalom, 
a befolyás, hogy minden oly törekvést megakadályozzanak, 
melyek a nemzet legszentebb érdekei ellen vannak irá-
nyozva ? 

Valóban, magasztos a feladat, melynek teljesítése fő-
rangú urainkra várakozik. Egy nemzet megmentése az a li-
beralismus corruptiójától. Annál fájdalmasabb tehát látni, 
hogy a hivatottok feladatuk magasztosságát fel nem ismerve, 
vagy félreismerve, oly uton haladnak, mely a nemzetre val-

lásilag és erkölcsileg csak veszélyt hozhat és igy a nemzet 
megrontását idézi elő. Az idő azonban még nem késő, a 
keresztény állam-eszme, a társadalom keresztény jellege 
még megmenthető, ha főrangú uraink kibontakozva a libera-
mus karjaiból annak a szövetséget felmondva, őseikhez mél-
tóan, magasztos feladatukat, a nemzet iránti kötelezettségü-
ket felismerve, annak meg is felelnek. Vajha mennél elébb 
jegyezhetnénk fel fordulatot ; kettős örömmel szentelnőlc 
neki indőnket. 

Gj'ör-Sz.-Márton. pannonhalmi főapát egyházi jog-
hatósága alá tartozó sz.-benedekrendi lelkészek tiltakozása. — 
A pannonhalmi főapát ur egyházi joghatósága alá tartozó 
sz.-benedekrendi lelkészek junius 2-án Győr-Sz.-Mártonban 
tartott gyülésökben egyhangúlag kijelentették, miszerint 
kötelességüknek ismerik, fölemelni tiltakozó szavukat az 
alább emlitendő három pontot illetőleg, mely pontok tárgyai 
a kath. vallásnak, a jognak és igazságnak nehéz sérelmeit 
képezik. 

Alulírott lelkészek saját és hiveik nevében tiltakoz-
nak : 1. a polgári házasságnak, ezen, édes hazánk földjén 
teljesen idegen mérges növénynek bármily alakban való be-
hozatala ellen. A házasságot az anyaszentegyházi isteni ala-
pitója szentségi méltóságra emelte az által, hogy hozzá ter-
mészetfölötti kegyelmeket kötött, melyek által a keresztény 
házasok önmagukat és gyermekeiket a földi életre könnyeb-
ben képesíthessék ; — de egyszersmind önmagukat és gyer-
mekeiket a mennyországnak is nevelhessék. A házasság nem 
pusztán a nemi ösztönök kielégítését vagy az emberi nem 
szaporodását czélzó vagy a földi élet föltételeit megkönnyitő 
polgári szerződés, hanem egyszersmind asirontuli boldogság-
elérhetését előmozditó és megkönnyitő hitéleti malasztesz-
köz és szentség. A házasság a kath. dogma értelmében nem 
létezhetik máskép, hanem csak mint szentség ; ha pedig igy* 
akkor egyedül az egyház előtt köthető ; egyedül az egy-
ház szolgáltathatja ki, s annak minden az egyház által hit-
ágazatilag megállapított tulajdonságokkal kell birnia. Es az 
Üdvözítő épen az által, hogy a házasságot szentségi méltó-
ságra emelte, a házassági köteléket megerősítette és annak 
fölbonthatatlanságát változhatatlan törvénynyé tette, „visz-
szaadta az embernek eredeti, de a pogányságban elvesztett 
méltóságát ; kiemelte a nőnemet az erkölcsi sülyedéssel járó 
állati helyzetből ; visszaadta a nőnek természetes családi és 
társadalmi jogait ; visszaadta a nőt az anyát, önmagának, 
gyermekeinek, családjának és az emberiségnek, s igy meg-
alapította a család, a nő és férj, a szülő és gyermek valódi 
jóllétét, örömét, szerencséjét és boldogságát." (Sullay 1st.) 
Evvel ellenkezőleg a polg. házasság visszaviszi a házassági 
viszonyt a pogányságban elfoglalt színvonalára; „nem nyújt 
biztosítékot a nőnek, hogy emberi és társadalmi jogait hábo-
rítatlanul élvezhesse ; nem nyújt biztositékot az anyának, 
hogy anyai érzelmei boldogíthassák ; nem nyújt biztositékot 
a gyermeknek, hogy gyermeksége követelte anyai szeretet 
és jóság ápolandja ; nem nyújt biztositékot a házastársnak, 
hogy a házassági hűség, odaadás, önfeláldozás és önzetlen 
szeretet angyala fogja napjait az élet minden viszontagságai 
közt halála órájáig megkönnyiteni és megédesíteni ; nem 
nyújt biztositékot a családnak a vagyoni és erkölcsi bukás 
ellen ; nem nyújt biztositékot a hazának, hogy jóravaló ha-



zafiakat fognak számára nevelni; végre nem nyújt biztosíté-
kot a társadalomnak, hogy részére a becsületes emberek 
számát fogja szaporítani. Mert a polgári házasság, mint 
pusztán polgári és bármikor fölbontható szerződés, mint val-
lás és Isten nélküli intézmény, mig egyrészről a férfinak 
legtágasabb tért nyit minden igaztalanságra, zsarnokságra 
és jellemtelen csalásra: addig más részről a nőnem lealacso-
nvitására és loigázására szolgál ; mert kivetkőzteti a nőt 
emberi állásából, megfosztja őt természetes jogaitól, lehetet-
lenné teszi neki magasztos hivatása kötelmeinek teljesitését, 
szerződésileg oly áruczikké teszi, melyen mindig tul lehet 
adni, a szerződés csak azt biztosítván neki, hogy szépsége, 
vagyona s egyéb testi és lelki tulajdonságainak hanyatlásá-
val szabadon mehet, gyermekeit is elhagyva, egyik igából a 
másikba, egyik zsarnoktól a másikhoz. . . . Es lia a nő, az 
anya a polg. házasság által ily sorsra lesz kárhoztatva ; ha 
.a család e központja és szive a polg. házasságban ily szere-
pet nyer, lehet-e még szó ez u j és áldástalan intézmény mel-
lett családról és családi boldogságról? lehet-e csak álmodni 
is jó házastársról, jó szülőről és jó gyermekről, a társadalom 
ezen egyedüli és kipótolhatlan elemeiről ?" (Sullay 1st.) — 
Mindezek után méltán kérdezhetjük a polg. házasság bará-
tai t : megszivlelték-e ^komolyan az általok sürgetett intéz-
mény áldástalan következményeit ? s meggondolták-e, hogy 
hazánkban nem csak katholikus és egyéb keresztény, hanem 
izraelita polgártásaink is irtóznak ez intézménynek, a polg. 
házasságnak a családi és társadalmi életet alapjában meg-
mérgező hatásaitól ? Ne vegyék rosz néven tőlünk, ha mi az 
U r szolgái Istennek e földi országát, s a hazának szerető 
polgárai az édes haza jóllétét és békéjét fél t jük e bajoktól ; 
ne vegyék rosz néven, hogy mi Sión őrei, kik hiveink vallási 
érzelmeit ismerni és tisztelni megtanultuk, a polg. házasság 
intézménye ellen tiltakozunk, sőt az ellen teljes erőnkből 
küzdeni is fogunk. 

Tiltakozunk 2-szor, az 1868-ik évi 53-dik törvénv-
czikk 12-dik §-ának és ezen §. áthágóira a büntető törvény-
könyv 53. §-ában kiszabott büntetésnek merev alkalmazása 
ellen. Az emiitett törvényczikk, mig egyrészről érintetlenül 
hagyja a szülőknek kötelességeit gyermekeik testi nevelését 
illetőleg, addig másrészről egyenesen megvonja tőlök azon 
természeti jogot, hogy gyermekeiket azon vallásban nevel-
hessék, melyet gyermekeik lelki üdvére meggyőződés szerint 
legjobbnak és legbiztosabbnak tartanak ; megvonja tőlök 
azon jogot, melyet túlhaj tva maga az állam elismert akkor, 
midőn azon gyermekek számára, kiket a szülők felekezet-
nélkülieknek akarnak és épenséggel meg nem kereszteltetnek, 
a fővárosban a polgármester által vezetendő anyakönyvet 
rendelt ! Más részről e törv.-czikk az egyház szolgáját hiva-
tali kötelességének teljesítésében is akadályozza ; mert el-
lenkezik az Ur által apostolainak és ezek utódainak, a püs-
pököknek és áldozó papoknak adott azon parancsolattal : 
„Elmenvén tanitsatok minden népeket, megkeresztelvén 
őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, s tanít-
ván őket megtartani mindazokat, miket mondottam néktek." 
Ezen szavakban az U r egyháza szolgáinak apostoli működé-
sét függetlenné tette minden világi hatósági föltételtől ; mi-
ért is az apostolok a világi hatóságnak, mely nekik Jézus 
vallásának hirdetését megtiltotta, azt felelék: „Istennek in-

kább kell engedelmeskedni, mint az embereknek." S ugyan-
azon parancs következtében, melyet az U r így apostolainak 
adott, az egyház szolgája a szülők által keresztelésre szaba-
don eléje hozott gyermeket vissza nem utasíthatja. Vagyis e 
keresztelést az egyház szolgájának nem csak szabad elvégez-
nie, — de köteles azt elvégezni. 

Van ugyan az államnak felügyeleti joga a vallást il-
letőleg is ; — de ha egyszer meggyőződött arról, hogy bi-
zonyos vallás erkölcs- és álamellenes tanokat nem hirdet, ak-
kor ha e vallás szabad gyakorlatát bármi módon akadá-
lyozza, a felügyeleti joggal visszaélést követ el. —- De til-
takozunk egyszersmind a fönnevezett törvényczikkek §-ainak 
olyan magyarázata ellen is, amilyent azoknak a m. kir. 
Curia adott, midőn az ismeretes soproni ügyben végitéletet 
hozott ; mert a kath. egyház tanítása szerint a kereszt-
ség nem puszta külső szertartás, hanem Krisztus által ren-
delt valóságos szentség, mely által nem csupán az általános 
kereszténységbe, hanem specialiter és kizárólag a kath. egy-
ház kebelébe vétetik föl a keresztelt. 

Végre 3. tiltakozunk a kath. alapoknak és alapítvá-
nyoknak, mint amelyek a kath. egyház szükségleteinek fö-
dözésére, kath. iskolák emelésére és föntartására és hason-
lókra fordítandók, eredeti rendeltetésüktől netán czélba vett 
elvonása ellen, mely elvonásban a jognak és igazságnak leg-
nehezebb sérelmét, a tulajdonjog szentségének legveszedel-
mesebb megrenditését volnánk kénytelenek szemlélni és 
elitélni. — Ugyanazon joggal, vagy helyesebben : ugyanazon 
jogtalansággal és tu la j don jogsértéssel lehetne más, szintén 
donatiókon alapuló felekezeti, nemesi vagy mágnási birto-
kokat is tulajdonosaiktól elvenni és más czélokra fordítani. 
Mi ezt nem akarhat juk, de épen azért viszont megkívánhat-
juk, hogy saját kath alapitványaink tulajdonjoga is tiszte-
letben tartassék, melynek bármily oldalról jövő, bármily 
megtámadása ellen teljes erőnkből küzdeni szent kötelessé-
günknek tar t juk. 

Kelt Győr-Szt-Mártonban, 1881. évi juniushó 2-án. 
Uorbcly Kornél, főapátsági esperes. Pfejfel Kalazánt, 

szentiváni h. plébános. Tavasi Móricz, bársonyosi h. plébá-
nos. Nyulassy Antal , nyalkai h. plébános. Matkovics Adolf, 
lázii h. plébános. Winterkorn Sándor, péterdi h. plébános. 
Sashegyi Damaszczén, kajári h. plébános. Gulyás Elek, deá-
kii h. pléb. Tomek Anasztáz, tárkányi li. pléb. Jagieza La-
jos, ravazdi h. pléb. Lóskai Jeromos, tényői h. pléb. Kühn 
Vincze, varsányi h. pléb, Thanhoffer Cyrill, füssi h. plébá-
nos. Schecll Henrik, bakonybéli li. plébános, Igmándi Mar-
czellin, gvőrszentmártoni h. plébános. 

IRODAIM. 
-+- Jézus Szent Szivének Hírnöke. Szerkeszti és ki-

adja Molnár János, esztergom-vízi városi plébános s az .Is-
ten Igéje' szerkesztője. Esztergom, 1881. 15. évfolyam, ju-
liusi füzet. 

ürömmel vette tudomásul a magyar kath. olvasó kö-
zönség, hogy a b. e. Kubinszky Mihály által oly üdvösen 
szerkesztett „Társulati értesitő mint Jézus sz. szivének 
Hírnöke" czimű folyóirat, mely a magyar kath. időszaki 
sajtó körében oly kedves és áldásos hivatást teljesített, a 
halhatatlan alapító kimultával nem szűnik meg, hanem 
folytatja pályáját és pedig az ,Isten Igéje ' buzgó szerkesz-
tőjének vezetése alatt . Az ezen hír által keltett remény im-
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már megvalósult. Az üdvös válalat, melynek megszűnése 
kár és egyszersmind árny lett volna a magyar kath. pap-
ságra nézve, tényleg megindult, mint a hozzánk beküldött 
1881. (15. évfolyam) juliusi füzete bizonyítja. Áttekintve 
e füzet tartalmát, azt magvasnak és épületesnek találtuk. 
Megnyit ja a czikkek sorozatát az u j szerkesztő beköszöntője: 
„Üdv az olvasónak ! Következik költemény : A szent Szív-
hez. Azután három czikk : A szent Szív választottai (Ku-
binszky Mihály); A szent Sziv kincsei (A bucsu); A szent Szív 
fájdalmai (A pletyka). A füzet második ivén a „Jézus sz. 
Szivének diadala korunkban" czimű munka folytatása kö-
zöltetik. 

Mielőtt az u j szerkesztő előfizetésre szóló felhivását 
közölnők, melyből t. olvasó közönségünk legjobban megtud-
hat ja a becses füzetek sorsát és jelen állapotát, nem fogja 
nekünk rosz néven venni tiszt, barátunk, az u j kiadó és szer-
kesztő lelkes plébános ur, ha különösen egyet emelünk ki 
azon sajátságok közöl, melyekkel a sz. Sziv Hírnökének 
bírnia kell, s melyet már a jelen füzetben örömmel látunk 
megvalósítva, — azt a sajátos kenetességet, melylyel aszketi-
kus műnek irva kell lennie, hogy az áhítatot, melynek ápo-
lása legfőbb czélja az ily műnek, semmi világias vagy tri-
viális hang meg ne zavarja. P . az 1. lapon e helyett : Mi le-
gyünk tehát a sz. Sziv magyar heroldja, mi kürtöljük hatal-
mát, dicsőségét s áldásait . . . megfelelőbb lett volna így : 
mi hirdessük hatalmát stb. Manning magyar foditója tudni 
fogja e megjegyzésünket méltányolni. Az egész füzeten csen-
des, épületes kenetes hang vonul keresztül. Ennek megfelelően 
kell megválasztani minden szót. Egyébiránt usus te plurado-
cebit. A julius havi naptár, az erény-gyakorlatok és imaszán-
dékokkal egybekapcsolva, igen ügyesen van összeállitva. Idő-
szerűek és az erénygyakorlatnak megfelelnek az imaszándékok. 

De halljuk már a szerkesztő előfizetési felhivását. 
Előfizetési fölhivás „Jézus Szent Szivének hírnöke" 

czimü havi folyóiratra. Míg tudtunkkal a franczia ily nemű 
lapnak 35,000, a lengyelnek 26,000, a németnek pedig 14,000 
előfizetője van, addig a magyar innen-onnan 200, azaz kettős 
százat számlált mindeddig, elannyira, hogy áldott émlékü 
szerkesztő-kiadója, Dr. Kubinszky Mihály félsz, püspök, 
<;?akis évi 4-—500 írt. áldozatával tartotta azt fenn. Min-
denki tudja, hogy e nagylelkű férfiú hálával a lap is sírja 
szélén állott már. Nekünk jutot t a szerencse, hogy azt foly-
tassuk, mit meg is teszünk készszivesen, kerüljön az bár 
roppant szellemi, de anyagi erőmegfeszitésünkbe is. Mind-
azáltal őszinte bizalommal felkérjük a m. t. kath. olvasó 
közönséget, támogassa a jó ügyet filléreivel, mert azon 2 fo-
rintnyi összegecskét, melyből az évi előfizetés áll, és melyért 
egy havonkint, bérmentesen szétküldött, két nagy-nyolczad 
alakú, czimképpel, homlok-diszek- és initiálékkal ékített 
folyóiratot kaphatni, alig nevezhetjük egyébnek. Hogy mit 
fogunk benne adni, maga a lap czime hirdeti. Mindazt, mi 
a sz. Szivre vonatkozik, mi vele összefügg, keretébe fogla-
landjuk, és azon odaadó reménynyel zárjuk be felhívásun-
kat, hogy mind csekély erőinket, mind pedig a m. t. olva-
sóknak — kik eddig a „Hirnököt" talán nem ismerték — 
pártolását illetőleg, sikerülni fog vállalatunk, magának az 
édes Üdvözítőnek birván lelkesítő igéretét, mely szerint 
azokról, kik szent Szivét tisztelik, ekként szólt b. Alacoque 
Margithoz : „Minden vállalatukat bőven megáldom !" Vé-
gül megjegyezzük, hogy az idén a juliusi levén az első 
szám, az előfizetési dij a jelen évre csupán 1 forint.*) Kér-

*) Azon m. t. urakat és hölgyeket, kik 18Sl-re, még a b. e. Ku-
binszky Mihály püspök-kiadónál űzettek elő, ezennnel felkérjük, hogy 
azon esetre, ha lapunkat a beküldött 1 frtnyi dij fejében megtartani nem 
akarják, kegyeskedjenek ezt velünk tudatni, hogy pénzöket haladék nél-
kül visszaszolgáltathassuk. Ellenkező esetben, v. i. ha külön tudósítást 
nem kapunk, f. é. deczember végéig, minden ujabbi megrendelés nélkül, 
járni fog nekik a lap. 

jük a pósta-utalvány használatát, a név, a lakhely, az utolsó 
pósta pontos feljegyzését, és egyesen czimünkre való, mi-
előbbi beküldését. Kiváló tisztelettel, Jézus sz. Szivében, 
Esztergom, 1881. Mária havában. Molnár János, vízivárosi 
plébános, az „Isten Igéje" s a „Jézus sz. Szivének Hirnöke" 
felelős szerkesztője, és ez utóbbinak kiadója is. 

V E G Y E S E K . 
— Egyházi festészeti pályázatok és jutalomdijak hir-

detése. O császári és apostoli királyi felsége jóváhagyásával, 
a magyar egyházi festészet lendítése czéljából, a vallásalap 
terhére engedélyezett 1881. évi javadalomból és ugyan a 
vallás- és közoktatásügyi nm. miniszter által a m. egyházi 
festészet emelése tárgyában alakított bizottság részéről 
ezennel következő pályázatok és jutalomdijak hirdettetnek : 
A) Színvázlatokra. Nevezetesen az ujon épült csákovai róm. 
kath. templom részére festendő s a Szentháromságot ábrá-
zoló oltárkép színvázlatára. Pályázati feltételek. Az olajban 
festendő szinvázlatnak magassága 52 centimeter, szélessége 
26 centimeter legyen.A tárgy festői megalakítása körül 
a művész egyéni felfogásának teljes szabadság biztosíttatik. 
A vázlatok legkésőbben f. évi október hó 15-ig, a bi-
zottság titkárához, Keleti Gusztávhoz, sugárut 83. sz. a. 
küldendők s az orsz. képzőművészeti társulat őszi kiáll í tá-
sában közszemlére lesznek kiállitandók. Az absolut mübecs-
csel biró legjelesb vázlatnak odaítélendő pályadij 200 o. é. 
f r t , mely szakszerű birálat alapján, az egyházi festészet 
emelése tárgyában alakított bizottság javaslatára fog 
(osztr.-m. bankjegyekben) kiadatni. A pályadíjnyertes mű 
szabad alku vagy a bizottság közbenjárása utján megálla-
pítandó tiszteletdíjért kivitelre meg fog rendeltetni. A meg-
rendelt mű díjnyertes vázlata a vallási- és közoktatási mi-
nisterium rendelkezésére bocsáttatik; a jutalmazatlanul ma-
radt vázlatok a kiállítás bezárta után két hét alatt szer-
zőiknek díjmentesen vissza fognak küldetni. A névtelenül 
beküldött müvek pályázatra nem bocsáttatnak, az álnév alatt 
pályázók jutalomra igényt nem tarthatnak. Ugyancsak a ma-
gyar egyházi festészet emelése czéljából a bizottság :B) J u -
talomdijakat tűz ki bibliai vagy szentegyház-történeti tár-
gyú s egyáltalában oly irányú kész festményekre, melyek a. 
vallásos érzület ébresztésére és fejlesztésére alkalmasak, és 
melyek itthon élő vagy külföldön tartózkodó magyar művé-
szek által, az utolsó év folyamában akár megrendelésre, akár 
megbízás nélkül készültek és az országos képzőművészeti tá r -
sulat 1881. évi őszi tárlatán, a műcsarnokban kiállítva lesz-
nek. A jutalomdijak három rendbeliek : 500, — 300 és 200 
frtból állók, melyek a bizottság birálata alapján, a legjeles-
beknek ítélendő vallásos irányú festmények szerzőinek ki 
fognak adatni oly módon, hogy tulajdonjoguk és rendelke-
zési szabadságuk a jutalmazott művek irányában érintetlen 
marad. Budapest, 1881. május hó 31-én. Ipolyi Arnold, a 
magyar egyházi festészet emelése tárgyában alakított bi-
zottság elnöke ; Keleti Gusztáv, a bizottság t i tkára. 

— A Görres-egylet ez évi nagygyűlését f. évi aug. hó 
23-án és 24 én Trierben fogja tartani. 

Előfizetési felhívás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása, 

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjiik a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból merített szabályul tartjuk, hogy a kik a lapot első 
félévben járatták, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó-
elére az ellenkezőről nem tudósítanak. Olvasókörünknek folytonos széle-
sedése legilletékesebb tanúság, hogy jó uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 írttal, egész évre 10 frt tal . minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55 . , 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-kürut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, julins 6. 2. II. Mév, 1881. 

TÁRTAI OM. A jog alapja és kútforrása tekintettel a scholastikusokra. — Észrevételek Philemonnak,Molnár L. Kempis-
Pázmány átdolgozott kiadásáról, az ,.Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t ikájára. — Egyházi tudósítások: 
Budapest. Katholikus papok mint népképviselők. — Kassa. Pünkösdi ünnepkör. — Irodalom : Iskolai értesítők. — Ve-

gyesek. 

A J O G 
A L A P J A É S K Ú T F O R R Á S A 

T E K I N T E T T E L 

A SCHOLASTIKUSOKRA. 
III. 

„A lények rendjében, mint bebizonyítottuk, 
igy kezdi meg a hitetlenek ellen ir t müvének III. 
könyvét sz. Tamás, van egy legelső, mindén léttö-
kély teljességével biró, kit Istennek hivunk, k i e 
tökélyének bőségéből minden létezőnek létet (esse) 
kölcsönöz ; kölcsönöz pedig nem természeti szük-
ségből, hanem szabad akaratból ; a miből követke-
zik, hogy teremtményeinek ura, mert azok felett, me-
lyek akaratunknak alávetvék, uralkodunk . . . Min-
denek, mik egy cselekvőnek akarat ja ál tal alkottat-
nak, ezen cselekvő által bizonyos czélrarendeltetnek. 
Czélját pedig minden lény öntevékenysége által éri 
el, melynek attól kell kapnia irányt, ki a dolgokat 
cselekvési képességgel (erővel, tehetséggel, principia, 
per quae agunt) lát ta el. Kell tehát, hogy Isten, ki 
mindeneknek adott léteit, mindeneknek legyen kor-
mányzója is, kit magát senki felsőbb nem igazgat, 
de igazgatása alól sincs kivéve senki. Az igazgatás 
a dolgok természetéhez képest különböző, — az 
értelmes lények nem csak kormányoztatnak, hanem 
kormányozzák magukat is, természetöknek megfe-
lelő cselekvőség és az ez által elérendő czéiok sze-
r int ." 

íme ezen néhány, a mily egyszerű, szép és vi-
lágos, ép oly tar ta lomdus sorban vannak előadva 
mind azon alapelvek, melyekben az államkényszer 
hatalma igazolását talál ja . Isten, a világ ura, a^ vi-
lág-rend alkotója és fenntartója, a legfelsőbb és 
egyetemes kormármányzói tekintélyén és hatalmán 

alapszik az. (J jelölte ki a világrendben az ember 
mint testi eszes lény számára a neki mint i lyennek 
megfelelő helyet, és szabta ki czélját. A ki czélt 
akar, akarnia kell az erre szükséges eszközöket is. 

Ha tehát az ember rendeltetésének nem felel-
het meg, hanem ha társaságban él, mely őt összesi-
tett erejével védeni és oltalmazni, erői és tehetsé-
gei fejlesztésében, életszükségei megszerzésében se-
gíteni, czéljai felé törekvésében lelkét-szivét a tá r -
sas életből meríthető számtalan nemes és magasztos 
indokokkal a lankadástól megóvni és buzdí tani ké-
pes, — Isten erkölcsi rendjéhez tartozik, vagy is az 
ő akarat ja az is, hogy legyen ily társaság, s ha van, 
rendelkezzék az e végre megkívántató összes eszkö-
zökkel, tehát kényszer hatalommal is mindazok 
ellenében, kik neki ezen hivatásában ellenszegülni, 
öt feltartóztatni, vagy gátolni elég merészek vol-
nának. 

I V . 
Az érvek, melyekkel bölcseink, az ember társas , 

szabadsági, béke-, rend- és boldogsági ösztöniből 
kiindulva, kivánják a kényszer-hatalom jogosult-
ságát bebizonyítani, az ezen jogosultságot az Isten-
től, mint a világ urától és legfelsőbb és egyetemes 
kormányzójától származtató, imént előadott elmé-
let ál tal nem vesztik el azon értéköket, melylyel 
valósággal birnak : hogy tudniil l ik Istennek az ember 
életrendjére irányuló czéljai és akarata felismeré-
sére vezetnek. Tudva azt, hogy czélom a boldogság 
s hogy e czélból szabadságra, békére, rendre van 
szükségem, s hogy mindazt csak a társas életben 
találhatom fel, — az Istent hivő ember igen köny-
nyen rá jö a következtetésre, hogy Isten akarata az, 
hogy ne maradjak elszigetelten, hanem éljek társa-
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ságban, melynek oltalma alatt és segítségével bol-
dogságom elérésén háborítatlanul munkálkodhas-
sam. —• Ugyanez áll a lelkiismeret- és jogérzékből 
kiinduló okoskodásokról ; ezek nem vetik meg a 
jognak alapját, csak reá mutatnak. Sem eszem, sem 
lelkiismeretem, sem jogérzékem nem teremti meg 
azt, mint nem az erkölcsi világrendet sem. Istentől 
az embernek adott megannyi lelki szemek ezek, 
melyekkel a láthatatlan világrendbe bepillanthatunk, 
s azt legalább részben, mennyire szükség van, megis-
merhetjük. 

A bölcseleti jog tan , különbséget tesz a jog 
tárgyilagos (reális), és alanyi, vagyis ismereti alapja 
közt. Az elsőt az emberek- s ezek életviszonyaira 
nézve Isten által megállapított világrendben, az 
alanyit pedig az ezen világrendet megismerő ész-
ben helyezteti. Ezen alanyi alapról helyesen jegyzi 
meg Schilling „A természeti jog vagy bölcseleti 
jogtudomány" czimü munkájában,*) hogy az ma-
gát a jogot nem hozhatja létre ; mert az ész azt az 
objectiv alapból csak megismerheti, kifejtheti és 
tudományos összefüggésbe hozhatja. 

A scholastica a jognak objectiv alapját örök 
törvénynek nevezi, mely aquinói sz. Tamás szerint „est 
ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe 
universitatis existens." Vagy: „est ratio divinaesa-
pientiae, secundum quod est directiva omnium.'-' **) 
Az örök elnevezés helyességét pedig indokolja azzal, 
hogy ezen törvény az isteni ész fogalma, Istenben 
pedig minden fogalom öröktől fogva van. E meg-
határozásból pedig ki tűnik, hogy az örök törvény 
maga a világrend, a mint azt annak teremtője örök-
től fogva gondolta ; vagy maga a mindeneknek 
irányt adó isteni bölcsesség ; vagy az Isten mint 
alkotó eszében öröktől fogva létezett terv vagy 
minta, mely szerint a világot megalkotni és czéljá-
hoz vezetni kivánta. Isten teremtve a világot, nem 
teremté azt vaktában, esetleg, czél, összefüggés nél-
kül. A mű soha sem a véletlen dolga. Lelki kép, 
ábra, eszmény volt az, mielőtt a térben megvaló-
sult volna. A világ, mint megvalósított isteni foga-
lom, foglalatja és rendszere minden véges létnek ; 
kitűzött határozott czéllal, eszközökkel és mérték-
kel, bogy a lények teméntelen sokasága egymásra 
kölcsönható myriadnyi vonatkozásaiban is, öszhangzó 
egészet képezzen, s azon istenileg szép, örökké bá-
mulatos, testtagjait mindig összetartó, haladásában 

*) 1. köt. 14. §. 
**) Summa Theol. 1. 2 ae qua est. XCI . art. 1. X C I I I . 

art. 1. 

soha sem meg nem akasztott, sem meg nem zavart, 
egyetlen legparányibb lényét soha el nem ejtő, és 
a lények belértékének megfelelő hierarchiai sor- és 
menetrendben, melyet e világ feltüntet, fussa és 
töltse be a számára lét és élet szinhelyeill kimuta-
tott megmérhetlen tér- és időbeli pályát, — vissza 
tükrözve mindig és mindenütt Alkotója dicsőségét, 
s ennek ismerete- és élvezetében birva a tökélyt és 
boldogságot, melyre teremtve van. 

Az örök törvény, mint az egyetemes világ 
kormányzási rendje, összesége a világot, és pedig 
ugy az anyagit, mint a szellemit, kormányozó sza-
bályoknak. Az anyagi világ törvénye szükségképen 
hat., ebben tehát csak kormányoztatásnak van 
helye ; a szellemi nemcsak kormányoztatik, hanem 
kormányozza maga magát, és másokat is.*) Isten 
közölve az emberrel szellem-életi hasonlatosságát 
az észben, közölte vele az örök törvényt is, hogy 
azt felismerve, önmagára és életviszonyaira alkal-
mazza, vagy önalkotta, de az örök törvénynyel 
mindig egyező törvényekkel önnönmagát és pedig 
ugy egyénileg, mint társas életi viszonyaiban is, 
tovább kormányozza. Az örök törvény tehát adva 
van, követése és alkalmazása az eszes lény belátása-
és elhatározására van bizva. 

E szerint eljutottunk a minden jog alapjához, 
az örök törvényhez, mert Cicero szerint „a lege du-
cendum ist juris exordium."**) A jog a törvény-
ből ered, vagyis jogot csak a törvény adhat, s tör-
vényt csak illetékes törvényhozó hozhat ; illetékes 
törvényhozó pedig a do'og természeténél fogva, 
első sorban azon legfelsőbb lény ki a dolgoknak 
eredetet adott, tehát ezek fenntartása is ő hozzá 
tartozik; másodsorban azon eszes teremtményei, 
kiket ö, legyen rendes, legyen rendkivüli gondvi-
seleti uton, ezen hatalom részeseivé tett : a család-
főt a család, az államhatalmat az állam, az egyhá-
zat az egyház tagjaira nézve. Isten alkotója, neve-

*) „Aliquid sua actione tendit ad finem duppliciter, 
uno modo, quo seipsum ad finem movet, alio modo sicut ab 
alio movetur in finem. Illa, quae rationem habent, seipsa 
movent in finem, quia habent dominium actuum per libe-
rum arbitrium, quod est facultas rationis et voluntatis; illa 
vero, quae rationem non habent, tendunt in finem propter 
naturalem incliuationem, quasi ab alio acta et non a seipsis, 
cum noil cognoscant rationem finis, et ideo nihil in finem 
ordinäre possunt, sed solum in finem ab alio ordinantur." 
(S. Thomas, Sununa, prima 2-ae quaest. 1. art. 2.) „Crea-
turae irrationales subduntur legi aeternae, in quantum mo-
ventur a divina providentia, non autem per intellectum di-
vitii praecepti, sicut ereaturae rationales." — (Quaest. 
X C I I I . art. 5-0.) 

**) De offic. I I I . 5. 
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lője, atyja a világnak, tehát illetékes törvényhozója is. Az ő 
törvénye általános és örökös, tehát legfelsőbb és legutolsó 
alapja s forrása a jognak. „Az volt ugyanis mindig a leg-
bölcsebb emberek Ítélete, hogy a törvény sem nem az em-
beri gondolkodás találmánya, sem nem a népeknek vala-
mely tudalma, hanem örök valami, a mi az egész világot 
kormányozza a parancsolás és megtiltás bölcsesége által." ') 
E törvényről mondja ugyancsak Cicero, hogy annak egyet-
len mestere és tanitója a mindeneknek parancsoló Isten. 
„Una lex et sempiterna et imrnutabilis" melyet sem egészen 
eltörölni, sem részben megváltoztatni nem szabad ; mely 
alól sein a nép, sem a senatus nem oldhat fel, nem lesz más 
Rómában, más pedig Athénban, más ma, és más holnap, ha-
nem minden időben és minden népeknél ugyanaz örökbe és 
vál tozat lanul . s) 

E törvény alapja és kútfeje minden más törvénynek. 
„Az ideiglenes törvényekben sz. Ágoston szerint nincs 
semmi igaz, semmi jogos, a mit az emberek nem ezen tör-
vényből származtattak le" ; 3) az lévén, mint sz. Tamás 
mondja, a kormányzás rendje, hogy „az alsó mozgató aka-
rata és hatalma teszi mozgásba a többi mozgatót." E 
törvényből van, hogy van jog, amely közös minden néppel: 
„jus naturale est commune omni nationi." 5) Nem ma-
gunkból vettük, volt mielőtt az ember, s életbe lépett az 
első szellemi lény megjelenésével. „Jus naturale ab exordio 
rationalis creaturae coepit." 6) Ez oly bizonyosság, mint 
bármely mathematikai igazság, például, hogy egy há-
romszögbe egynél több egyenes (rectus) szöget befoglalni 
nem lehet, mert ezt a háromszög fogalma igy hozza magá-
val. Az ember megjelenése a földön már bizonyos előfeltéte-
leket, tehát rendet kiván. A hol rend van, ott az ész mű-
ködik, mert csak az és/, ismerheti meg a czélokat, melye-
kért a rend van. Az ész tehát , mely a földön rendet csinált 
az ember kedveért, mielőtt ő ra j t a még megjelent volna, 
más és nem az ő esze volt, de bizonyosan, ész volt. Haszta-
lan erőlködnék például valaki elhitetni velünk, hogy egy, 
valamely őserdőben talált óra nem lehetett az ember készit-
ménye, mert hiszen ott soha sem já r t ember. Kerül t bármi-
ként is oda, bizonyos, hogy szerkezetének czélszerűsége szük-
ségképen combinaló értelmes tehetségre utal. És hol, és 

'U/l^ ! 

') Cicero de Legibus, II. IV. „Legem neque hominum ingeniis ex-
oigitatam, neque seituin aliquod populorum, sed aeteruum quiddam, quod 
Universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia." 

') Cicero De Resp. III. 22. „Magister et imperátor omnium Deus." 
Cicerót e magasztos felfogasra, mely őc minden más jogbolcsészek felet t 
kitünteti, Plato tana az „ideák"-ról, különösen a jónak ideájáról vezet-
hette. Plató ezen tana egészén keresztényi volna, ha Aristoteles tekinté-
lye ellenére igaz lenne, mint a későbbi uj platonicusok állították, hogy 
tudniillik ő az ideáknak külön önallo letelt nem tulajdonított , hanem 
azokat mint a vilag-alkutó Isten goiidolatjait fogta tel. Es val ban erre lát-
szik mutatni azoii tanítása, hogy Isten az eszméknek „<pvrovoyog" -a 
^plántálója), és a y^vov^ * és yíct^i]0'ítcf- ' (ész és igazság) azon okiőből 
származnak, melyből winden egyeb dolgok. (Lásd Phileb. és de Respubl. 
7, 10. k. De Legibus 10 k. stb.) Ez utóbbiban a lélekről mondja, nogy 
tevékenysége a végzet rendje és törvénye szerint történik (Aar« Ti\v 
t ^ £it<r<ou>i>>)]Ç tíc'^iv y.ui vóuov." (Wagner kiadása, Lipcse, 1855. 
A. yU4. l).j Plato a fatum alatt i t t örök törvényt ért ; a régiek tanítását 
a fatumról, vonatkozólag az ember akaratjara, az utódok rosszul fog-
ták fel. 

a) De l ib. Arbitrio, I. VI. 
*) Summa, prima 2-e quaest, XCIII. art. 3. 
b) lsidorus Etymol. 1. V. Sz. Tamásnál quaest. XCIV. azt. IV. 
6) Decret. Grat. Dist. V. 

merre kerressük azon minden rendet megelőző, mert azt 
létrehozó észt, s mi másnak nevezzük, mint örökkévalónak ? 
Van tehát örökkévaló és mindenható ész, tehát örök élő 
rend és törvény. Kételkedik valaki, hogy e törvény alól 
nincsen menekülés ? hogy az eszes lényeket, a mennyiben 
tüzetesen nekik szól, az mindenha kötelezi ? Az ember meg-
szegheti, áthágást követhet el, de a törvény azért marad, s 
előbb utóbb de okvetlenül eléri a bűnöst, s tekintélyét és 
hatalmát érezteti vele. A bűn és büntetés fogalma elválaszt-
hatat lan ; az örök rend rebbelliót nem tűr . Büntet i a bűnöst, 
mert kell, hogy fenntartsa magát ; és uralma szent legyen 
mindenütt s örökre. Az nem szabad, hogy valaki fölébe 
vagy kívüle helyezhesse magát, különben vége van a rend-
nek. A „Civitas Dei" és a „Civitas terrestris" küzdhetnek 
egymással ; Ormuzd és Ahriman antagonismusa maradhat 
a világ végéig, — szabad akaratból mindez megfejthető, — 
de kell, hogy az örök jó mindig fölényben legyen, és elvégre 
teljesen és tökéletesen diadalmaskodjék. Ország, melyben a 
rosz túlsúlyban volna, mety tehát a biint sikerrel fékezni 
nem birná, nem állhatna fenn. 

Igen találólag fejtegeti ezt Stahl irván : „Az erkölcsi 
követelmények különfélék, de egyetlen-egy : az igazság 
(Gerechtigkeit, justi t ia) az, mely azokra a törhetlenség és 
szentség pecsétjét nyomja. A hol erkölcsi rend van, ott van 
igazság is. Minden tény hatalom. K i az erkölcsi hatalom 
ellen tesz, uralkodást gyakorol felette, hata lmat vesz magá-
nak az erkölcsi rendben ellenére ezen rendnek. Az io-azsáo-O O 
nem a tény megsemmisítését czélozza, a mi lehetetlen, ha-
nem igenis megtörését az uralkodási gőgnek, mely abban 
nyilvánul. Az igazság legfelsőbb személyiség örök e lha tá -
rozása, mely saját szent akara tá t törhetlen akarja , de egy-
szersmind minden más alárendelt akaratok szabadságát is 
biztositja. Egyedül ez fejti meg a világ azon csudálatra 
méltó berendezését, hogy az áthágások tűretnek, a törvény 
azonban sértetlenül fennáll. Ez okból forog az igazság örö-
kösen azon két sark körül, hogy egy részről, egy szent 
rendből mi sem adható fel, más részről az emberek szabad-
sága mégis épen marad. Az igazság feladata nem az, hogy 
minden áthágást megakadályozzon ; de igenis, hogy semmi 
törvénytelen akarat se tarthassa fel magát, és győzhessen a 
felsőbb és törvényes felett. A törvényszegővel éreztetni kell 
a felsőbb hatalmat , hogy a mit ő mint bűnös akarat akart , 
azt nem kapja meg, de megkapja azt, a mit nem akart , a 
fá jda lmat és korlátot." ') Ez a büntetés és kényszer. 

Sz. _L äiUcis ezt ct neki tulcíjclon rövidség*- és sz&b&tos-
s ággal imigy fejezi k i : „Az ugyanazon egy rend alá tartozó 
lények összesége egységes egészet képez; miből következik , 
hogy mindaz, a ki ezen rend ellen feltámad, általa leveres-
sék. Minthogy pedig az ember rend dolgában l iárjmféleké-
pen van alávetve, először : saját esze rendjének, másodszor a 
társaság rendjének, a melyben él, és harmadszor a világot 
kormányzó egyetemes isteni rendnek : ha vét, büntetést is 
három részről k a p : önmagától a lelkiismeret furdálásában, 
ember társaitól a törvény előtt, s végre Istentől." 2) 

», Rechts und Staatslehre. 1. B. II . Abschnit t VI. Cap. 
2) Quaeciiiique continentur sub aliquo ordine, sunt aliquid uuum 

iii ordine ad princípium ordinis : unde quisquis contra ordinem aliquem 
insurgit, consequens est, ut ab eo ordine et principe ordinis deprimatar. 
Summa Theol. pr. 2-ae quest. LXXXVII. art. 1. 

2 * 

I 
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íme az örök törvény mint jutalmazó és büntető hata-
lom, mely sanctióját az isteni örök igazságban (justitia) birja. 

Tekintetbe véve az örök törvényről eddigelé mondot-
takat, világos : hogy a történet, tehát az államok sorsa is, 
nem csupán az emberek műve. Az örök rendnek teljesednie 
kell, s hogy teljesedjék, ez az Isten gondja. Az ember di-
csősége az, hogy szabad akaratból cselekszi azt, mit az Isten 
akar, következőleg az ő örök tervének valósításában. Véle 
együtt közreműködik. Az ember akaratára indokkal lehet 
ugyan hatni ; korlátolt belátásánál fogva, a választásban 
ingadozhatik is : de az utolsó szónak kimondása : „igen 
vagy nem," mégis őt illeti. Erről öntudatomnak legközvet-
lenebb, tehát legevidensebb tudomása van. Lelkem, amidőn 
kivált nagy ügyekben határoz, a mint legbensőbb szetélyébe 
visszavonulva latolgatja az okokat és ellenokokat, a midőn 
végre a döntő igét kiejti, — érzi, hogy határozott, határo-
zott ő maga, és senki más, . . . már maga az ingadozás és 
latolgatás is bizonyitja, hogy szabadságában állt, máskép is 
határozni, mint a hogyan tette. A bűnre való elhatározási 
képesség, vagyis képesség választani a jó és rossz között, 
nem tartozik ugyan a szabadság fogalmához, mert a szabad-
sághoz elég, ha az akarat önmagától határozza el magát a 
jóra, bárha bünt elkövetni nem is volna képes. így szoktuk 
azt mondani egyes jól ismert szilárd jellemekről : Ez nem 
lehet igaz, erre ő nem képes ; H a tehát az embernek akarata 
gyarlóbb, s ha mint sz. Pá l mondja : „nem azt teszem, a mi 
jót látok, hanem teszem azt, a mi roszat nem akarok'" — 
látom a jobbat és helyeslem, s mégis a rosszabbat választom, 
— ez az emberi természet azon rejtélyeihez tartozik, melye-
ket a természeti bölcsészet sejthet, de tökéletesen megfejteni 
nem képes. A jogbölcsész feladatára nézve elég, ha tudja 
azt, hogy az akarat azon esetben is szabad, a midőn vá-
lasztási képessége a jó és rosz köztire egyaránt kiterjed. 
De ha ez igy van, lehetnek szabad akaratok, melyek örökös 
ellenszegülésben vannak az isteni renddel ; s hogyan, mi 
által teljesül ez esetben az Istennek világkormányzási 
czélja ? Felelet : a „justitia," igazság által, mely az ellen-
szegülő akarat felett uralkodását megtar t ja , mert bünteti, s 
alávettetését érezteti vele. (Folyt, köv.) 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára. 

A) Philemon szerint M. sokat meghagyott, ahol kár 
volt nem javítani ra j ta . Következnek a helyek. 

Már fönnebb megjegyzém, hogy a Ph. által felhozott 
öt első helyen csakugyan módositnia kellett volna M.-nak 
s a latinismuson segitnie. Nevezetesen : 

I . könyv 1. fej. „Azért legnagyobb és legszorgalmato-
sabb igyekezetünk Krisztus Jézus életének elmélkedésében le-
gyen. Latinismus. 

I. 2. Rettegj a neked adott girának számadásától. La-
tinismus. 

I. 11. A jóban való növekedésnek igyekezetéről. Az előb-
bihez hasonló vétség a magyar syntaxis ellen. 

I . 25. Urunk szenvedésének elmélkedésében. Ehhez ha-

sonlóan I I I . 7. ki akar forgatni . . . az én kínszenvedésem el-
mélkedéséből. Merő latinismus. Ez az öt hiba, mint látható, tu-
lajdonképen csak egy, •— latinismus. 

Nyiltan és szívesen beismerem, hogy M.-nak e latinis-
musokon segitnie, nekem pedig kritikámban e hibákra utal-
nom kellett volna. Ámde amint Pázm. e latinos helyei M.-
nak kikerülték figyelmét, ugy én sem vettem észre a hibá-
kat ; s azért csak köszönetet mondunk Philemonnak, hogy e 
hibákra figyelmesekké tett bennünket : s azt hiszem szerző 
készséggel fogja e hibáit a második kiadásban kijavítani, 
mulasztásait helyrepótolni. Ebben Philemon érdemét nem 
tagadjuk el. 

Nézzük azonban ugy az első állitás igazolására felho-
zott többi, mint a második pontban elősorolt valamennyi 
példákat s látni fogjuk, hogy Ph . egyetlenegy helyen sem 
mond igazat. Eltekintve természetesen, mint már fönnebb 
mondám, attól, hogy M. egy v. más verssort errore visus át-
ugrott, nem vett fel fordításába. Mindenütt érvelni fogok. 

1) I . 1. „Ha az egész bibliát betüszerint tudnád." „Ex-
terius." Nyilván germanismus. Auswendig. Magyarul ,fej-
ből', ,könyvnélkül', ,betéve', de nem ,betüszerint'. 

Erre először is azt jegyzem meg, hogy Pázmányról 
feltehető, hogy tudta, mit tesz ,exterius'; ha tehát e szót 
,betüszerint'-t el fordítja, az lesz a jelentése . . . ; hiszen igy 
szoktuk a régi szókat a codexekből értelmezni. Hogy a latin 
szöveg exterius'- a auswendig, germanismus, talán megen-
gedhetem ; de hogy a Pázmány által, ki ugyancsak nem ál-
lott a germanismus befolyása alatt , használt ,betüszerint' 
nem germanismus, hanem helyes magyar szó, onnan világos, 
hogy még mai napság is él a nép ajkán és tán Ph . is hall-
hatta sokszor : Ezek a mai napra rendelt szent Evangelium 
szavai, melyek betűszerinti magyarsága Egyébiránt 
Ivresmerics „Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal 
Buda 1831" : ,betüszerint' — ad litteram. Továbbá Czuczor 
Gergely és Fogarassy János, A magyarnyelv szótára Buda-
pest 1862 : ,betűszerinti' = ,szorosan az egyes szó értelmé-
hez ragaszkodó'. Tehát aki valamit ,betüszerint' tud az szo-
rosan az egyes szókhoz és azok értelméhez ragaszkodva, az 
,könyvnélkül' is tudja. A német is azt mondja,wörtlich her-
sagen' ami nem egyéb, mint auswendig hersagen, azon mel-
lékérteménynyel, hogy a szókhoz ragaszkodik. S azért amint 
a wörtlich hersagen több, mint az auswendig hersagen, ugy 
a magyar .betüszerint' is jobban kifejezi Ivempis gondolatát 
mint a ,fej bői' ,könyvnélkül' ,betéve'; mert nagyot akar 
mondani, hogy t. i., mit használna az Isten szeretete és ma-
lasztja nélkül, ha stb. 

Különben is azt hiszem, hogy minden magyar ember 
tudja, hogy, ha valaki valamit betüszerint tud, azt könyv 
nélkül is tudja. Tehát nagy hűhó semmiért ! Talán jobban 
tetszik Phil .-nak Intay : „kitanulva tudnád". 

2) I. 1. „(Krisztus) életét és erkölcsét." Vitám et 
mores. 

Ugyancsak furákat beszél Ph . e szóról, hogy t. i. az 
,erkölcsnek' manap más, néha nem igen ajánlatos értelme 
van. Lássuk igaz-e ? Mindenek előtt megjegyezzük, hogy 
Intay, Nogáll ugyanezt a szót használják, tehát érezték, 
hogy e szó él s pedig azon értelemben, melyben P . és M. 
használják. Czuczor : 1) erkölcs = általánvéve cselekvés-
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mód, a külső cselekvésnek bizonyos bevett módja, melyet 
rendesen követünk, szokás. Idegen erkölcsöket követni. 2) 
Különösen azon cselekvésmód, mely a természeti, isteni és 
emberi törvényekre vonatkozik. J ó erkölcs. Esett erkölcs. 3) 
legszorosabb értelemben — erény; keresztény, isteni, emberi 
erkölcs . . . Ezek Czuczor szavai. (N. B. a kritikus hallott 
tán valamit a 3 isteni erkölcsről ? ő talán erényt mondana ; 
de az erény (rény) ujonan felkapott szó, a nép nem is érti. 
Berzsenyi és Virág is még mindig ,erköles'-öt és ,virtust' 
használnak azon értelemben is mint erény.) F ia t applicatio. 
. . . . Tehát helyesen hagyta meg M. a (Krisztus) életét és 
erkölcsét. Nagy hűhó semmiért. 

Hogy mit akart Ph . avval : „Manap a lónak is van er-
kölcse", — nem értem. 

Há t nincs-e már többé erkölcsös ember, erkölcsi viselet, 
erkölcstan stb ? . . , Különben maga is azt mondja van jó és 
rossz erkölcs ; tehát él még a szó. Ilabes confitentem reum. 
A legszebb az, hogy azt mondja : „Olvan szó ez mint a 
marha, Pázmány szerint, az embernek nincs becsesebb mar-
hája saját leikénél. Ma azt mondanók, hogy nincs becsesebb 
jószága, kincse," Tehát az erkölcsöt a marhával hasonlítja 
össze. A marha szó elvesztette régi értelmét (azonban sok 
helyt a marhát mai nap is jószágnak mondja a magyar nép : 
apró marha — kis jószág és baromfi), de az erkölcs nem. 
Ha azt mondta volna, az ,erkölcs' szó olyan, mint teszem 
.egészség', ,szerencse', érteném az egybeállitást, mert van jó, 
rossz egészség, jó, rossz szerencse. A ,marhá'-ról felhozott 
példa non est ad rem. 

Azt mondja továbbá Ph . „Ha a latin szerző tautoló-
giát nem akart irni, az erkölcs alatt viseletét, jó módját, azt 
érthette, amit a német ,Art u. Weise ' alatt ér t" — A mores 
alatt a latin szerző tautologia nélkül csak azt érthette amit 
Pázmány, t. i. die Tugenden ; Moshammer, Sailer, Müller 
(szeretném kéznél még Wolfgrubert és Görrest) is igy for-
dít ják, nem pedig ,Art u. Weise' . Próbál ja csak valaki s 
fordítson igy : das Leben und die Ar t und Weise Xt i ? Ri-
sum teneatis! Annál kevésbé magyarul (mint bíráló ajánlja:) 
X tus életét és viseletét, jó módját. Ugy látszik még maga 
magának is csak kötve hisz : mert, csakhogy M.-nak ellent-
mondhasson, Sujánszky „őt (Jézust) például vévén, szerinte 
éljünk" fordítását ajánlja, de ezt sem határozottan, hanem 
mintha maga sem hinné, csak avval a semmitmondó frazis-
sal : „Aligha nem legjobb igy — magyarban." Korántsem 
állítom, hogy Sujánszky fordítása : őt például vévén, nem 
helyes, nem magyaros ; de mert a latint csak körülírja, nem 
mondható jobbnak mint M. szabatos és szintúgy értelmes, s 
magyaros fordítása : életét és erkölcsét kövessük. Vagy. ha 
jobb volna is Sujánszkyé, elégséges ok-e az arra, hogy M.-
nak szintén helyes és magyaros fordítását Ph. elvesse? Nagy 
hűhó semmiért ! Tovább ! 

3) I. 3. „Mentül inkább megvonja magát az ember és 
lelkében együgyüiti, annál több és mélyebb dolgoknak végére 
mehet fáradság nélkül." Ki érti ezt? kérdi a kritikus. Pli. 
nem érti ; de akkor ugy látszik a latin szöveget sem érti : 
„Quanto aliquis magis sibi unitus et interius simplificatus 
fuerit . Bármennyire jár tas legyen valaki a latin nyelvbem 
lia e szavakat csak amúgy futtában olvassa, hiszi-e Ph . ur, 
hogy se teszem, se veszem, hirtelen megérti ? Ez mélységes 

aszkézis . . . ez megfontolásra, elmélkedésre szorul. Fontol-
gassuk csak a magyar szavakat s meglátjuk, hogy quoad 
sensum szépen visszaadják a latin szöveget. S lehet aztán a 
latin szövegben P h . tetszése szerint két germanismus egy 
mondatban — ugy, hogy az egyik (sibi unitus) ,in sich ge-
eint', a másik (simplificatus) ,einfalt des Ilerzens'-re utal" ; 
de a magyar fordításban, bár a latin szöveget szépen vissza-
adja, épen nincs germanismus, hanem igenis szép ma-
gyarság. 

Megvonja. Von. Kresmerics : „Megvonja = contrahit; 
megvonja magát mint á té l i csiga hajlékában; km." Czuczor: 
megvon = 1) szükséges, vagy a kedélynek, érzékeknek kellő 
dolgot megtagad, 2) visszaható névmással a. m. magát meg-
húzza, azaz szűk korlátok közé szorítkozik." 

Már most, mit jelent a latin sibi unitur (akár germa-
nismus, akár nem)? Minden bizonynyal annyit, hogy a mi 
non erat quasi unum, sed dissipatum, elszórt, ami a teremt-
mények iránt való rendetlen szeretet következtében odakint 
volt, ahol kincse (ubi thesaurus vester, ibi et cor), most 
meghúzza magát, megvonja magát, mintegy szivébe lelkébe 
visszavonja magát, redire ad cor! Intay": „minél inkább ma-
gába vonulva." Nogál l : „minél inkább magába szállva." Dr . 
F . X . Müller, Köln u Neuss, igy : J e mehr Jemand in sich 
selber eins und innerlich einfach ist P . F . U . Einsie-
deln : J e mehr der Mensch gesammelt u. je einfältigeren 
Herzens ist. . . . Joli. Mich. Sailer, München : J e mehr der 
MenschEins mit sich und einfältig in seinem Innersten s'ewor-O O 
den ist. Jos. A. Moshammer, Wien : J e mehr Jemand Eins mit 
sich selbst und je einfacher er in seinem Innern geworden 
ist. . . .Ezek között Intay áll M.-hoz legközelebb. Már most 
hol itt az érthetetlenség M. fordításában ? 

Ami az ,együgyüiti'*) féle igét illeti, az a) helyesen 
képzett magyar szó ; együgyű = simplex, együgyüit = 
simplificat, mint rút, rút í t , sárga, sárgit, derű, derít, ború, 
borit. 

1) (Lásd Czuczor és Fogarassi szótárát) bibliai aske-
tikus értelemben = igaz, egyenes szivű őszinte, ártatlan. 
Káldi Job 1. 8. „Nincs hozzá hasonló a földön, együgyű 
ember és igaz. Káldi Máté 10, 16. Legyetek azért okosak, 
mint a kigyók és együgyűek, mint a galambok. Káldi Kor. 
I I . 1, 12. Mert a mi dicsőségünk ez, hogy a szivnek egy-
ügyüségében forgolódnak a világon. 

Káldi Eph. 6, 5. Szolgák engedjetek . . . uratoknak . . . 
szivetek együgyüségében. 

Benne van tehát az ,Einfalt des Herzens', amire 
Phil . utal. 

2) Ez ige el nem vetendő s helyesen cselekedett M. 
hogy megőrizte ; noha semmiféle kezemnél lévő szótárban 
nem találom, mert asketikus nyelvünk, mely a középkorban 
oly nagy virágzásnak indult, a bekövetkezett reformatio 
pusztítása folytán oly szegény lett, hogy inkább örülni kel-
lene Phil .-nak velem, hogy az ,együgyüit ' s más hasonló 
pompás asketikus és magyar zamatu szavakat P . és utána 
M. megőrizték, mintsem nagy szelet csapnia semmiért. 

Mit akar ennélfogva Phil, avval : „a magyar forditás 
itt gyarló ; mert P.-tól ( ! ) ily nyelvi szegénységet alig le-
het feltenni", nem értem. Há t nem P . fordítása az, melyet 

*) Helyesebben ,együgyit.' Szerk. 
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M. alapul vévén, itt változatlanul hagyott ? I Ia tehát nyelvi 
szegénységet lát Phi l , e helyen, miért nem akarja azt Páz-
mánytól (miért nem Pármányról ?) feltenni, midőn máskü-
lönben annyi helyet hoz fel, ahol szerinte M.-nak módositnia, 
javitnia kellett volna ? I t t , hacsak ki nem maradt valami 
az Irodalmi Szemlében a szedő hibájából, vagy össze-vissza 
beszél Phil , vagy pedig ellentmond maga magának. Ilyen 
érthetetlen zagyvalék kritikával nem igen volna kedvem 
sokat foglalkozni. De bármint áll is a dolog, kimutattam, 
hogy mindakét szó : ,megvonja magát ' és ,együgyüiti, ' ma-
gyaros, szabatos és értelmes ; miért is a forditás helyes s 
nem áll az, hogy ,Molnár ezen csakugyan igazithatott volna.' 

Dr Kanyurszky Gy. 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul . 5. Katholikus papok mint népképviselők. 

— Az 1848-iki törvényhozás tudvalevőleg eltörülvén a régi 
rendi képviseletet, behozta az u. n. népképviseletet. Nem ide 
tartozik most a kettő közti különbséget egyiknek vagy má-
siknak árny- vagy fényoldalaival feltüntetni. Elég az hozzá, 
hogy szeretetreméltó negyvennyolczadiki honatyáink a 
kath. papságnak abban is egy kis oldalrugást adtak, hogy 
az alsó táblán birt ülésétől csak ugy mir nix dir nix 
megfosztották, nem gondoskodva róla, hogy a századok óta 
birt jog meg ne semmisüljön, hanem az átalakult viszonyok-
nak megfelelően tovább éljen. Képzeljük, mily nagy volt 
azon körök öröme, melyeknek jelszava „nem kell pap, nem 
különösen kath. pap," midőn a rendi képviselettel a kath. 
papság alsó házi szereplése is, legalább ex off'o megszűntnek 
contempláltathatott honboldogitó ó-és uj liberal,saink által. 
Bizonyára szentül meg voltak győződve, hogy a clerus or-
szággyűlési szereplését, addig is mig további jogfosztással 
boldogíthatják, visszaszorították be egész utolsó menedékébe, 
a felső ház muzeumi termébe. Ámde a számitás rosszul ütött 
ki s ma már konstatálhatjuk, hogy a kath. papság a válasz-
tások eddigi adatai szerinti körülbelül 20 tag által leendvén 
az alsó házban képviselve, visszavivta 48 előtti állását és 
befolyását az alsó tábla helyébe lépett képviselő házban. E 
tekintélyes számarány mindenesetre mathematikailag két-
ségtelenné teszi a v i v m á n y t : de csak félig; mert ahhoz, 
hogy a vivmány teljes legyen s a kath. papság magasztos 
Hivatásának megfelelő becscsel birjon, erkölcsi tényezők 
szükségesek. Megkísértjük ezúttal a sok közül egy oly erkölcsi 
tényezőre röviden rámutatni, mely a kath. papság alsóházi 
szereplésének magasabb politikai, erkölcsi jelleget kölcsö-
nözne. 

Mindenek előtt kijelentjük, s ezt velünk együtt min-
denki, a ki a politikai választások természetét ismeri, 
kénytelen bevallani, hogy azon tény egymaga, miszerint je-
1 ;nleg több kath. pap lett beválasztva az országgyűlésbe, 
mint bármikor ezelőtt, csak relativ becscsel bir. Tudjuk azt 
jól, mert hiszen tapasztalás bizonyítja, hogy a mi népünk 
megválaszt akárkit, csak tudja az illető a megválasztás esz-
közeit használni s a körülményeket kiaknázni. Másrészt 
azonban a kath. pap képviselők szaporodása mégis legalább 
annyit jelent, hogy népünk körében az u. n. clerofobia, a 
p ipgyülölet, a papságtól való idegenkedés koránsem vert még-

oly mély gyökereket, mint azon politikai körök szeretnék 
melyekben a pap képviselő, ha az a pap tőről metszett kath. 
pap, nem igen grata persona szokott lenni. És épen ezen kö-
rülmény, hogy népünk bizalma a kath. papság iránt politi-
kai téren ily örvendetesen növekvő arányban mutatkozik, 
komoly figyelemre méltó, mert belőle magasztos erkölcsi kö-
telességek folynak. Parlamentaris életünk oly sivár, ország-
gyűlésünk tekintélye annyira alásülyedt, hogy a kath. pap 
képviselők, midőn irántok a nép politikai bizalma emelkedő-
ben van, kétszeresen becses hazafiúi munkát teljesitendnek, ha 
politikai életünk, ha egyenesen országgyűlésünk bajainak 
gyógyszerét helyes diagnosissal eltalálják és azt tapintatosan 
alkalmazva ez által egészségesebb, erkölcsösebb, elvesebb, jel-
lemesebb politikai élet eszközlőivé válnak. Hogy csak egyet 
említsünk : ott van a nagy „szabadelvű párt" , melyhez kép-
viselővé választott kath. paptársaink túlnyomó nagy több-
sége csatlakozik. H a a való igazság szempontjából és a 
tényleges állapotok szerint vesszük ezt a pártot: akkor neve, 
vagyis jeligéje, vagy ámítás akar lenni, vagy sötét tudatlan-
ság jele. Vagy ugyanis valóban „szabadelvű" e párt, vagy 
csak névleg az. Ha igazán szabadelvű: akkor nemcsak kath. 
pap, de bármely kath. sőt igazán hivő keresztény ember 
sem lehet tagja levén a liberalismus — ez iránt ne ámitsa 
magát senki — végczéljában teljes szakitás a keresztény 
vallással, valóságos apostasia. Ha pedig nem igazán szabad-
elvű az országgyűlés szabadelvű pártja: akkor meg mire való 
a politikai alakoskodás, melyben jellemes ember tehát kath. 
pap részéről a szereplést bizonyára senki sem fogja valami 
dicső dolognak tartani. Nagy, kimondhatatlan nagy szolgá-
latot tennének tehát az országgyűlésnek s közvetve az ország-
nak a kath. pap képviselők, lia okkal móddal, kellő helyen, 
kellő időben alkalmazott eszmetisztázás és capacitálás által 
egészségesebb, elvesebb, őszintébb, öntudatosabb, józan érte-
lemben felvilágosultabb parlamentaris élet alakulásának len-
nének megmozditói. Mert igy, a hogy pártállásaink vannak, 
elves ember teljes odaadással és bizalommal nem ragaszkod-
hatik egy párthoz sem ; mert elvi tekintetben, ha egyik pár-
tunk valóságos „habarék", akkor a másik nem egyéb mint 
keverék, a harmadik pedig a ki nem forrt ösztönök és aspi-
ra ti ók zao-yvaléka. 

Ha kath. pap képviselőink, kik húszan vagy többen 
igen tekintélyes sulylyal nehezednek a latba, legalább meg-
kísérlik, hogy többi közt az országgyűlés tekintélyén a jel-
zett irányban lendítsenek, akkor önmagától fog elnémulni a 
kath.pap képviselők ellen emelt azon vád, melyet gr. Apponyi 
Albert békés-csabai programmbeszédében mint ostort csat-
togtatott felettünk mondván : „Ki kir. táblai bíró, ki kano-
nok, ki főispán, ki álladalmi jószágigazgató akar lenni; és 
hogy azzá lehessen, megválasztatja magát képviselőnek" . . . 
Ennek nem szabad igy lenni, s hogy ne legyen igy, vissza 
kell állítani az országgyűlés feddhetetlenségét. = 

Kassa, júniusban. Pünkösdi ünnep-kör. — Városi 
népünk fehérvasárnap óta lustralja nyitott templomainkat 
bucsui járdalatával, —• de pünkösdkor, a jubileumnak zár-
napján, — fokozott hévvel tömörültek Istennek szent haj-
lékába a buzgólkodók. ,Si gravium peccatorum diffidis ve-
niam, adhibe precatores, adliibe Ecclesiam quae pro te 
precetur, cujus contemplatione, quod tibi Dominus negare 
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posset, ignoscat.' ') Sz. Ambró eme mondatához hiven sietett 
kiki, épek és betegek, kiket, mint e sorok íróját, egyéb testi 
bajain kívül, még a tevékenység láza . . . is gyötör — a 
bucsu kedvezményeit igénybe venni, miket atyai jósága 
bizonylatául Lpo pápánk uralkodása kezdő éveiben engedé-
lyez, hogy a bűnkötelékektől szabadulva, annál több lelki 
erőt fejthessünk ki a nagy küzdelemben, mely világszerte 
foly, s melyre összes ellentállási tehetségünkkel et nos opor-
tet esse paratos. Közeledik a végzetes — ha jól tudom — 
86 év, melyben az általános felforgatások egész zűrzavara 
özönlené el földünket. A jósigék azt tar t ják : ,quodsi Marcus 
pascha dabit, Antonius pentecostabit et Joannes in Corpore 
stabit : totus mundus vae clamabit. ' A rohamos hanyatlás, 
a világesemények jelen alakulása, a politika kétszinüsége, 
csalfasága, legalább azt sejtetik velünk. — Az abnormis 
állapotok, a keresztényellenes tendentiák, korunk judais-
musa (a civil házasság inauguratioja), a mindennek 
quidquid catholicum, decompositioja, a hit örök elveinek 
totál mellőzése, a tévirányú bölcselem mindegyre változó 
rendszerének realizálása, szóval : a korszellemnek dívó paga-
nlsmusa meg fogja — és pedig előbb semmint várnók — 
érlelni az időt, melyben följajdul a világ, meghallik a né-
pek vészkiáltása, „totus mundus vae clamabit." Soha idő-
szerűbben s tegyük hozzá szükségszerűbben nem proclamál-
tatot t a jubilaeum, mely millió elhidegült keblek hitbuz-
galmát lángra gyulasztva, egyedül képes „a boszszus egek 
ostorait visszatartani nyomor alt hazánktól. " vagy legalább 
megmenteni azt, a mi még megmenthető. Az igaznak ugyan 
nincs mitől félni. „Novit enim Dominus, qui sunt ejus. — 
Novit qui permaneant ad coronam, qui permaneant ad 
flanimam ; novit in area sua triticum, novit et paleam : novit 
sepem, novit et zizania." -) Noë, Ábrahám, Loth példáira 
utalva, mondhatá királyköltőnk : „etenim senui, et non vidi 
jnstum derelictum."- Fő dolog — a kebel tisztasága : ezt pedig 
a jubilaeumnál mi sem eszközli inkább. Legtöbb generalis 
confessio ekkor fordul elő, mely gyökeres javulást szokott 
előidézni a bűnbánókban ; kik magukhoz vévén az U r a t : 
„quasi leones ignem spirantes a mensa Domini recedunt." 
S ha igaz, mit sz. Jakab apóst, mond, hogy ^multam valet 
oratio justi assid'ia," : akkor ostromoljuk imáinkkal az eget, 
hogy a vész távol maradjon szeretett hazánktól ; pünkösdi 
fohászainkban kértük a Szentlelket : világosítsa fel azokat, 
kiket a földi dolgok múlandósága észszerűbb gondolatra 
nem vezet, ,qui nil perenne cogitant,' — kik előtt az erköl-
csi világ a szellemi élet világa —- hol egyedül honol a bol-
dog öröklét, merő ábránd, szóval : kik Darwin elmélete 
Szerint, magokat az állatokkal azonositva, e földet tar t ják 
éltök végczéljául. Ennyire képesek aljasodni, kik az igazi 
bölcselem hangjára nem figyelnek : ,Ad hoc enim debet uni-
cuiqui prodesse bene vivere, ut detur ill x semper vi vera: nam 
cui non datur semper vivere, quid prodest bene vivere ? S 
váljon hol, kinél e nagy mondat biztositéka? „Non est au-
tem cuiquam spes vera et certa semper vivendi, nisi agno-
scat vitam — quod est Christus." 3) 

Norbert napja vidám hangulatba hozta pünkösd nap-
ján intézetünk — a piisp. papnövelde elüljáróit, kikhez ft. 
dr. Juhász Norbert leír. tanácsos s tankerületi főigazgató ur o ö 
ő nsga étkezni jár. Szerény kosztos ; frugalis természete 
mellett könyrjyen fejlik az ascesis ; keveset fogyaszt, — de 
annál többet költekezik ex flosculo capitis sui (szellemi ta-
karékkincstárából), honnét, az ebéd tartama alatt, fűszer 
gyanánt szórja a talentumokat. Nincs oly tárgy, melyhez ő 
a cisterek eme jelese alaposan ne tudna hozzászólni. Kend-
főnökségre — sőt magasabb állásra is képzett ; mellét mél-
tán disziti az érdemkereszt; sokoldalú műveltségét és tudo-
mányát — csak jámborsága múlja felül. A mellett vidám 
és kedélyes. A tanügyi celebritás, tiszteletünk és szeretetünk 

kiváló tárgya ; kire csak azért neheztelünk kissé, hogy 
névünnep-ét ugyaii mindig megtartat ja velünk: de ő maga 
távol van tőlünk. Érette, ki az érettségi vizsgálatokon fárad 
ilyenkor, emeltük poharainkat, kívánván : hogy honoribus 
et proemiis divi sui Patroni Norberti — quem imitari de-
lectat — coronetur ! 

Szentháromság vasárnapján, melyen a vigadó, az ,alle-
lujá'-s ünnepkor véget ér, Szilárd atyánk, kegyes főpászto-
runk. — ki a Szentlélek ünnepeit püspök-szentelésen töltötte 
Kalocsán, egyházunk if jú csemetéit és reménye sarjait 
avatta fél a hit bajnokaivá, mindkét nemből sokakat meg-
bérmálván a diákok — hajdan jezsuiták — templomában. 
Ez alkalommal, a ft. káptalan ujdon tagja, Répászlcy József 
ő nsga, vegyes ajkú népünkhöz három nyelven tartotta ok-
tató beszédjét, melyről az ünnepelt s gyakorlott szónokot 
— de a „Canonicus theologus"-t is föl lehetett ismerni. 

Délután temetésünk volt. Néhai Francsek József káp-
talani ügyvédet kisértük ki a végnyugalomra. Ugy látszik, 
nem vetjük le ez idén a gyászt ; temetéssel kezdtük az u j 
évet s azóta, majd minden nagyobb ünnepen van halottunk, 
ha nem is az egyháziak — de legalább az egyházias érzü-
letü egyének ritkult soraiból. Egygyel ismét megkevesbült 
a clerus világi ügyeivel foglalkozók száma. Kevesen van-
nak már a régiekből, kik némi érdeklődéssel viseltettek 
még a vallási dolgok a hitélet fejlődése iránt, s azo-
kat is egyenkint ragadja ki most körünkből a halál s helyö-
ket a szabadkőművesi eszmékkel saturáltak foglalják el. 
kikkel a békés együtt megélhetés vajmi nehéz ! ü k , a szabad 
szóvivők, mások meggyőződésével szemben valóságos Z S a i ' -ÍT' O J O 
nokok. Ily mostoha életviszonyok közt nagy vesztesség ránk 
nézve egy oly egyénnek halála, kiben nem csak tehetség, jó 
akarat, — de kellő bátorság is volt ugy a magány mint a 
nyilvános életben a jó ügynek érvényt szerezni. A boldogult, 
kinek jogtudományát ismerte a vidék, használta a káptalan, 
igénybe vette sokszor a püspök is, — az ügyvédi testületnek 
egyik legtiszteltebb tagja volt. Mint egykori theologus, az 
intézet szellemét s férfias komolvságát élte végéig: hiven . o o o 
megőrizte. Jóval halála előtt kívánt a halottak szentségei-
ben részesülni. Szerzeményei közt több monumentális t á r -
gyat hagyott hátra, de alakja és tekintélye is az volt ! Yég-
tiszteletében nagy számmal vett részt a város értelmisége. 
A díszszalagok és koszorúk érdemlegesen csüngtek halottas o o o 
kocsiján. P a p fia, a nagysárosi lelkész, nt. F. Dezső, szomo-
rúan lehajtott fővel és kesergő arczczal — de egyszersmind 
paphoz illő megadással lépdelt a koporsó után. A teljes ka-
tonai zenekar díszben fú j t a a gyászindulót. Nagy részvét 
kisérte őt sírjába. Nyugodjék békében ! 

Az urnapi ájtatosságot az idő zavarta ; de az istenige 
hallgatóinak számát megszaporította ; kik az aznapi szertar-
tások fénye mellett, a magvas beszéd ragyogó érvelléseiben 
is nagy lelki haszonnal gyönyörködtek. A szónok, f t . Szabad 
Ferencz kápt. nagyprépost s helybeli plébános ur ő nsga, meg-
lehetett közönségével és viszont elégedve. A szűkebb körme-o O 
netet (intra muros) püspökünk ő mlga vezette. A katonaság 
megtette szolgálatát ; lövegei minden egves áldásra meg'dör-ö O " O o J ~ 
dűltek zenekara pedig dobpergés közt intonálta a néphvm-
nust. Ezeket nem genirozta a novemberi hűvös esős idő. 

Sajnálat tal érintem e czikk végén, hogy káptala-
nunk egyik közkedvességű tagja rohamosan gyöngül. H a j -
lott korát tekintve, állapota aggasztó ; sorsában jó magam 
is osztozkodom. Yocat me Joannes. Jelen közleményem alig-
ha nem a liattyu dala. *) Félszázadot éltem ; túléltem apám 
éveit, s tán eléggé is fejlett vagyok már, hogy az élet fájá-
ról érett gyümölcsként lehulljak ; eléggé fáradt, hogy az 
anyaföld ölében megpihenjek. Távol van ugyan a karácsony, 
hanem hát a lassú halál azt is eléri. Deus providebit sibi 
victiinam. Emlékvirág. 

') S. Ambr. Libr. 5. in Luc. 
2) S. August. Tract 12. in Joan. 
3) S. August. Tract. 45. in Joan. 

*) Isten éltesse még sokáig s engedje, hogy hattyúdalának akar 
még egy félszázadig ne legyen vége. Szerte. 
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IRODALOM. 
Iskolai értesítők. A beérkezés sorrendje szerint. 

1. A kegyes-tanitórendíek vezetése alatt álló kolozs-
vári róm. kath. fögyninasium 1880/81-ik tanévi értesí-
tője. Közli Várady Móricz igazgató. 104. lap. 

Értekezes : A tekintély elve nevelésünkben, kiváló te-
kintettel családi életünkre. 55 lap. Nagy Alajos jeles tol-
lából. 

A tanuló if júság száma : 382 ; elmaradt s elhalt 45 ; 
róm. kath. 236, gör. kath. 81, gör. kel. 17, ágostai v. 4, 
helvét v. 4, zsidó 13. 

2. A rozsnyói kath. fögyninasium értesítője az 
1880/81-ik tanévről, közzéteszi : JNátufalusy Kornél, igaz-
gató. 88 lap. 

Értekezés : Kisfaludy Sándor költészete, 31 lap, Ileff-
ler Konrádtól. 

A tanuló i f júság száma : 186., kik mind róm. katholi-
kusok . . . Felix Rosnavia ! 

3. A temesvári róni. kath. fögyninasium értesítője 
1880/ 81-ik tanévre, 49 lap. 

Értekezés: Észleletek a nevelés- oktatás terén. (Külö-
sen szülőknek ajánlva figyelmökbe.) 12 lap. Névtelen. 

A tanuló if júság száma : 391 ; r. kath. 276, g. kath. 1, 
g. kel. 43, ág. és helv. v. 13, zsidó 58. 

4. Értes í tő a pannonhalmi sz. Benedek-rend esz-
tergomi fögymnasiumáról az 1880 81. tanév végén. Köz-
zéteszi Fehér Ipoly, igazgató. 135 lap. 

Értekezés: A magyarországi középiskolák programm-
értekezései 1851—1880. Bors Mihálytói. —Kitűnően válasz-
tott thema. 

A tanuló i f júság száma 286 ; r. kath. 232, gör. kel. 3. 
helv. v. 3, zsidó 48. 

5. A nagyszombati érseki fögymnasium értesitvé-
nye az 1880/81. tanév végén. Közli Graeffel János, igazgató. 
79 lap. 

Értekezés : Az érseki fögymnasium könyvtárának czim-
jegyzéke. III. közlés. 32 lap. 

A tanuló if júság száma: 430; r. kath. 344, ág. v. 7, 
helv. v. 2. anglikán 1, zsidó 76. 

6. A Jézus-társasági kalocsai érseki fögyninasium 
értesítője az 1880/81. iskolai évről. 71 lap. 

Ériektses: A mikroskop története, lóth Mikétől. 
A tanuló if júság száma az év végén : 458 ; róm. kath. 

412, gör. kel. 1, helv. v. 3, zsidó 42. 

V E G Y E S E K . 

— Az „isteni szeretet"-röl nevezett apáczák 1871. év 
julius 2-án, tehát épen 10 év előtt, Budapesten a soroksári 
utczában 36. sz. a. ő felsége Erzsébet királyné legmagasabb 
pártfogása alatt , a Mária- intézetet megnyitották. Ezen in-
tézet czélja és működése eléggé ismeretes. Az intézetben 
ugyanis a szegény sorsú, helynélküli cselédek vallás és nem-
zetiségi külömbség nélkül szives fölvételt, ingyen teljes el-
látást, s a különféle, erejök s képességükhöz mért munkák-
ban oktatást nyernek; emellett gazdájok iránti hűségre, 
szorgalom- és haladatosságra serkentetnek, s kedvező alka-
lommal megfelelő szolgálatba helyeztetnek el. Tagadhatlan, 
hogy a Mária-intézet, tekintve ilyetén működését, egyike a 
legáldásosabb intézményeknek, minthogy a mostani idők 
igényeinek megfelel. Továbbá befogad az intézet, amennyire 
ereje s helyisége engedi, szegény árvaleánykákat is, kiket 
mindennel ellátva felnevel, az elemi tantárgyak valamint a 

szükséges házimunkákban oktat, s későbbi elhelyeztetésök-
ről gondoskodik. Az intézet még oly leánykákat is részesit 
ingyen különféle kézimunka oktatásban, kik az elemi isko-
lából kilépve, hétköznaponkint bejárnak az intézetbe. Szint-
úgy van az intézetnek vasárnapi iskolája, hol a cselédek az 
irás-, olvasás-, számtan- s kézimunkákban nyernek oktatást. 
K i azon veszélyeket ismeri, melyek azon leányokat környe-
zik, kik nagy váróban helv-, fölvigvázat-, segítség s olta-
lom nélkül állanak, az méltánnyolni fogja, mît az intézet e 
10 év lefolytával t e t t ; hol ez idő alatt 5416 szegény cseléd 
nyert fölvételt s ellátást ; 171 árvaleány felnevelést; 1050 
leány a kézimunka- s 570 a vasárnapi iskolában nyert ok-
tatást. Miután pedig ezen intézet kiválóan a szegényebb 
néposztály számára van alapítva, s emellett csak kegyado-
mányokból tar tat ik fon, azért az minden emberbarátnak 
szives kegyébe ajánltatik. Az intézet áldásdus működése e 
10 év alatt még Somogy megyének két közönségére is kiter-
jedt t. i. 1875-ben Toponároft, hol F'-s/etich Karolina grófné 
szül. Zichy grófnő, s 1876-ban Berzenczén, hol főtiszt. 
Kavulák János helybeli plébános ur, egy kézimunka-iskolát 
s kisdedóvodát alapítottak, melynek vezetésével az „isteni 
szeretet" leányai bízattak meg. E három intézetben a felso-
roltakon kivül, kivánatra, tanittatik még : zongora, ének, 
rajz s idegen nyelvek.*) 

— A szláv zarándoklatról ir ják Prágából, hogy a mi a 
cseh és morvaországiakat illeti, kik e zarándoklatban részt 
vesznek, azok, számra nézve összesen 150, többnyire papok ; 
ellenben a lengyel zarándokok közt, kik összesen 350-en 
vannak, igen sok a világi, kivált a nemesi rendből. 

— Esztergomban a papi pályára ez évben 118 if jú je-
lentkezett, kik közül ő eminencziája huszonkilenczet vett be. 

— Littré megtéréséről a párisi egyházmegye hitbuz-
galmi lapja, a „Semaine religieuse de Paris", a lehető leg-
hitelesebben azt jelenti, hogy az elhunyt végrendeletét még 
1880-ik év őszén változtatta át keresztény vallásos szelle-
művé. A keresztséget csak halála napján vette ugyan fel ; 
de teljes öntudattal ; nem pap, hanem neje kezéből. 

A SZERKESZTŐ POSTÁJA. 

rA B. Száz Mária Zsolozsmájci" magyar fordítójának. . . Elve-
zettel olvastuk. Sikerült. Csak it t-ott kell rajta javítani vagy csiszolni. P . 
,arczáját' az irodalmi nyelv nem ismer ; csakis ,arczát.' A népnyelvnek 
van ,orczája,' de ez meg nem urczája. Azután a rímeknek lehetőleg hi-
bátlanoknak, s változatosaknak kell lenniök, abban az értelemben, hogy 
ne következzenek egymás után ugyanazon ragu főnevek vagy igék. P. rosz 
rím : hirdeti — énekli ; ellenben jó : illatja — áthatja . . . Mit tegyünk a 
kézirattal ? 

Előfizetési felhivás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása 

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjük a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból merített szabályul tartjuk, hogy a kik a lapot első-
félévben járattak, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó 
előre az ellenkezőről nem tudósítanak. Olvasókörünknek folytonos széle-
sedése legilletékesebb tanúság, hogy jó uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal. minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55.,-
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájává, Ilpest, Muaeum-körut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

*) Személyes tapasztalásból ismerjük valamint a bécsi anyaintéze-
tet ugy a budapestit is, és mind a kettőnek működéséről csak a legjobbat 
mondhatjuk. Azért a kegyadományokból fennálló e fölöttébb üdvös in-
tézetet t. olvasóink hathatós pártfogásába a legmelegebben ajánljuk. 

Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 9. 3. II. Mév, 1881. 

TARTALOM. A jog alapja és kútforrása tekintettel a seholastikusokra. — Észrevételek Philemonnak, Molnár L. Kempis-
Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t ikájára. — Egyházi tudósítások: 
Budapest. ,Protestáns házasság = polgári házasság' — Paris. Guibert bibornok levele a senatorokhoz az egyháziak had-

mentessége ügyében. — Japán. Missiói tudósitás — Vegyesek. 

A J O G 
A L A P J A É S K Ú T F O R R Á S A 

T E K I N T E T T E L 

A SCHOLASTIKUSOKRA. 
V. 

Tudni, hogy van örök törvény, de nem ismerni 
azt — nem használna semmit ; a hatalom, bármint 
gyakoroltatnék is, maradna emberi önkény. A scho-
lasticusok az örök törvényt megismerhetőnek tar t-
ják, és pedig nem csak a kinyilatkoztatásból, tehát 
positiv isteni kijelentés, hanem a természet u t j á n 
is, azon lelki tehetség által, mely az igaznak, jónak 
és szentnek érzékével bir, s az embert szünet nél-
kül ezek felé ragadja és irányozza. Szerintök min-
den lényben a világon van valami hasonlatosság az 
Istenhez, mert ha egyéb nem, a lét és tehetség, mely-
lyel bir, oly valóság, melyet az Istennek is tulajdo-
ní tunk. Az Istenhez való hasonlatosság legnagyobb 
foka e földön az emberben nyilatkozik, a mennyiben 
eszes lény, tehát Isten képe, mert Isten a legfőbb 
tiszta ész. Eszes természete által tehát részesül az 
ember mindazon lelki tehetségekben, bizonyos korlá-
tolt mérvben, melyek az Isten a t t r ibú tumai t teszik. 
Az ész lehet nagyobb kisebb, ismerő tehetsége tágabb 
vagy szűkebb, nyíl tabb vagy burkoltabb, de mindig 
ész marad, melynek mivolta minden eszes lényben 
ugyanaz, csakhogy különböző mértékben és fokban. 
Isten észt adva az embernek, bele zárta azon önnön-
magához hasonló világitó tehetséget, melynek fé-
nyénél a mindentudás tengeréből meríthet annyit, a 
mennyit az értelmi tökély azon fokán, melyre az in-
telligens világban helyeztetett, magába felvenni ké-
pes. Ez önmagában világos igazságot gyönyörűen 
fejezi ki a zsoltárnok, midőn a IV. Zsoltár 6-ik ver-

sében az egyik szavaló fél azon intésre, hogy igaz-
ságban áldozzatok (sacrificate] sacrificium justi t iae), 
a másik fél azon kérdéssel válaszol : de Uram, ki 
muta t ta meg nekünk az igazat és j ó t ? (quis ostendit 
nobis bona?) Az intő habozás nélkül feleli, hivat-
kozva az Isten által belénk zárt világosságra : Sig-
natum est super nos lumen vul tus tu i Domine ! A 
Te lényed fénye ohUram van lelkünkbe oltva ! És 
sz. Tamás hozzá teszi : mintha a zsoltárnok csak azt 
mondaná : hogy a természetes ész, mely által a jót 
a rosztól meg különböztet jük, azaz mindakettöt 
megismerjük, nem egyéb, mint belénk öntött isteni 
világosság, tehát az eszes lénynek részesülése az 
örök törvényben. Es annyiból nevezte el a scholas-
tica az örök törvényt természeti törvénynek is, a 
mennyiből azt mi természetes észszel megismer-
jük. *) 

Ennek bővebb megértetésére álljon it t sz. Ta-
más következő érvelése : „Sz. Pál szerint a törvény 
(Isten által kinyilatkoztatott törvény) hiányában a 
népek természetesen teszik azt, a mit a törvény pa-
rancsol, mit is a glossa igy magyaráz meg: ha nincs 
irott, van természeti törvényök, mely által kiki t u d j a , 
és ismeri, hogy mi a jó, és mi a rossz. A törvény 
szabály és mérték lévén, kétféle módon lehet vala-
kiben ; egy módon mint szabályozó és mérvadó, más 
módon mint szabályozott és mérték alá fogott. A 
szabályozott annyiban részesül a szabályban, a meny-
nyiben van szabályozva és mértékhez kötve. Ez ok-
ból miután az isteni gondviselésnek mindenek alá 

*) Quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus, 
quid sit bonum et malum, . . . nihil aliud sit, quam impres-
sio divini luminis in nobis. Unde patet, quod lex Naturaisl 
nihil aliud est, quam participatio legis aeternae in creatura • 
rationali. Quaest. X C I . art. 2. prima 2-ae. 
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vannak vetve, általa vannak szabályozva is. A mi-
ből kitűnik, hogy némileg mindenek részesülnek 
az örök törvényben, a mennyiben mindenek a gond-
viselés ezen törvénye által vannak szabályozva és 
mérték alá fogva. Az eszes lénynek azon előnye van, 
hogy szabály alá van ugyan vetve, de a szabályt, mert 
megismeri maga alkalmazza, tehát az isteni gondvi-
selés örök törvényében azon folségesebb módon ré~ 
szesiil, hogy gondját viseli és viselheti nem csak ma-
gának, hanem másoknak is." *) Sz. Tamás ezen érve-
lése döntöazon tanra nézve, hogy a hatalom Istentől 
van.**) 

VI. 
Az előadottakból világos, hogy a termeszeti 

erkölcsi törvény nem egyéb, mint az örök isteni 
törvény, örök isteni akarat jelentkezése lelkünk-
ben ; hogy tehát ezen törvény bennünk van, kö-
vetkezőleg azt természetes eszünkkel, megfigyelve 
magunkat és másokat, közös vágyainkból, hajla-
maink- és törekvéseinkből, melyek mindig ugyan-
azon czélok felé mutatnak, könnyű szerrel megis-
merhetjük. Jelen felolvasásomban csak annyiból 
lévén feladatom az ethikával foglalkozni, mennyi-
ben a jogi kötelesség is az ethikához tartozik, — 
feladatomon tul mennék, ha azon egész ész-érvelési 
rendszert kivánnám t. hallgatóim előtt kifejteni, 
melylyel bölcsészeink annak létezését, mivoltát, és 
tar talmát igazolják. En jelenleg csak is a jogi kö-
telességgel. tehát azon erkölcsi kötelességgel fog-
lalkozom, melynek teljesítése, ha különben nem 

*) Id. h. „Sibi et aliis providens." 
**) Azok, kik azt tar t ják , hogy a joghatalom szüksé-

ges rossz, ezzel nem azt akarják mondani, hogy tehát ezen 
hatalom a rosszból, a sátántól van ; hanem igenis azt, hogy 
lia bűn nem volna, ezen hatalomra sem volna seűkség. Egé-
szen félreértik sz. Ágoston Isten városáról szóló művét azok, 
kik azon véleményben vannak, hogy a „Civitas Dei" alatt 
az Isten látható egyházát, a „civitas terrestris" alatt pedig 
az államot kell érti. Mysticus értelemben van az mondva, a 
mennyiben a jó a roszszal örökös harczban áll. A jó, erényes 
lelkek, bár nem tudják, nem ismerik egymást, az egész vi-
lágon ugyanazon szellemirányban haladnak, s Isten látha-
tatlan társaságát teszik a földön. Ezeknek ismérve : az igaz-
ság szeretete (lelkiismeretesség), melyet gondolkodásukban, 
szivökben és tetteikben mindig megőrizni törekszenek. Hó-
dolnak az igazságnak, azért keresik, s lia rátaláltak, habo-
zás nélkül elfogadják és követik azt, — tehát az erkölcsi 
rend szinvonalán állnak, — tagjai az Isten ezen városának, 
melynek ellentéte a „civitas terrestris," az önzés és igazság-
talanok országa, mely olykor itt is ott is nagy hatalomra 
tesz szert, s zsarnokilag dul s pusztit a világon. Megjegy-
zendő, hogy sz. Ágoston a vandalok és góthok idejében élt. 
Többiben a kérdést, lia valljon bűn nemlétében volna-e jog-
hatalomra szükség, vagy nem, én egészen otiosusnak tartom, 
— annyi igaz, hogy bűn-nemlétében az emberiségnek sem 
anyagi, sem szellemi kardra nem volna szüksége, — de tár-
sas életre igenis, mely azonban sem állam, sem egyház nem 
volna, mert sem papra, sem katonára nem volna szüksége. 

megy, erővel és hatalommal is kierőszakolható. Azt 
kérdeztem, hol van erre, és min alapszik az erkölcsi 
felhatalmazás ? És az előadottak után habozás nélkül 
felelem : az általunk világosan megismerhető örök 
erkölcsi törvényben és rendben, és ennek őre — az 
isteni justitiában. 

Lesznek, a mint voltak is, kik erre azon meg 
jegyzést fogják tenni : tehát mégis csak az észben, 
mert csak is eszünk által juthatunk az örök isteni 
törvény ismeretére. Igaz, hogy az örök törvény is 
észszerüségében birja igazolását, — ámde óriási 
különbség van abban, ha a kötelezettségnek alapját, 
a törvényt megtartani, azon egyéni észben keres 
siik, mely a törvényt megismeri és igazolja; más 
ha azt azon legfelsőbb akarati hatalomban helyez-
tetjük, mely a világ-rendet létrehozta, és változhat -
lanul fenntartja. Egyéni eszem törvénye csak nekem 
szól, mások máskép gondolkozhatnak, a mint gon-
dolkoznak is. Hol rejlik tehát az alapja annak, hogy 
az ekképen máskép gondolkozókat, tehát máskép 
cselekvőket is, az én egyéni eszemnek erővel is alá 
vethessem? Más kielégitő és megnyugtató felelet, 
mint a melyet adtam, erre nem adható. „Az akara-
tot rossz irányba terelhetem, de az emberi társada-
lom természeti törvényeit meg nem másíthatom." 
A mint tudom, és meg vagyok győződve, hogy van 
Isten, épen ugy tudom, és meg vagyok győződve 
róla, hogy van erkölcsileg jogosult hatalom is, — 
de a jogosító sem én nem vagyok, de embertársaim 
összesége sem az. 

E szerint a kényszer-jog erkölcsileg igazolva 
van. De itt azonnal előáll az a másik kérdés : mely 
esetben, mely kötelességekre vonatkozólag, és mi 
módon és ki által alkalmazható az ? Ha e kérdést 
az átalános örök törvényhez intézzük, a válasz az: 
minden bűnnek meg van az ö büntetése. Jus tus 
vindex, ego retribuam. De ha e kérdéssel, ugyan az 
örökkévalón alapuló, de mégis földi, s azért a földi 
szükségletekhez alkalmazott erkölcsi rendhez fordu-
lunk, a scholaszticusok szellemében a felelet az 
volna : kényszer alá esnek midazon kötelességek, 
melyek teljesitése nélkül maga ezen földi erkölcsi 
rend fenn nem maradhatna. Nem kell ugyanis fe-
ledni, hogy az ember eszes, de testi lény is egy-
szersmind ; "létének földi feladata tehát földi anyagi 
feltélekhez is van kötve, és hogy ezen feltételekre 
más hasonló lényeknek csak ugy van szüksége, kö-
vetkezőleg azokhoz igénye és joga, mint neki. Min 
den embernek vannak testi és lelki szükségei, me-
lyeket ki kell elégiteni, hogy élhessen, s magát 
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czéljára kiképezhesse. Van tehát szükség bizonyos megélhe-
tés ; és cselekvési rendre, mely minden ember számára bizto-
sítsa azt, mire szüksége, tehát joga s igénye van. Isten meg-
teremtve az embert, talajul és eszközül hagyta számára a 
földet. Szabad vagy, élj és munkálkodjál! De hogyan vagyok 
szabad, hogyan éljek és munkálkodjam, ha minden lépten-
nyomon majd a természet, majd embertársaim részéről aka-
dályokba ütközöm, melyek esetleg erősbek nálamnál ? „Észt 
adtam, segíts magadon. Talál j eszközt és módot, hogy legyőz-
zed az akadályokat, szabályozd és fegyelmezzed a természe-
tet, hogy ne csak ne gátoljon munkálkodásodban, hanem szol-
gálatodra, segítségedre is legyen. Értesd meg ember-társaid-
dal, hogy hasztalan van minden joguk, ha azt nem érvényesi-
tik ; hogy egymásra vagytok utalva, hogy bizonyos çendet 
kell tartanotok, ha megélni akartok. Ok olyanok mint te : 
ugyanazon vágyak és ösztönökkel bírnak mint te, ugyanazon 
czélra törekszenek mint te, — könnyen megértenek. í gy jösz 
szövetségbe embertársaiddal, alkotsz társaságot, mely összesi-
tett erejével minden ellenségtől megvédheti magát . Rendezd 
bee társaságot ugy, hogy állandó legyen, mert mindig lesz 
"szükséged reá. Nem lehet pedig állandó, ha nincs igazság benne, 
és nincs, a ki azt kezelje. Ismered az igazságot, lelkedbe van 
vésve, fény az én fényemből. Tartsd meg azt, és a szerint j á r j 
el. Azt, a ki az ellen vét, tedd ártalmatlanná, mert szabad-
ságod, életrendednek ellensége az." így, s ily módon vezeti 
be Isten az embert vágyai-, hajlamai, czélja- és szükségei-
nek karján a társas életbe, s létesiti azon földi erkölcsi ren-
det, mely épen földi alkatrészénél fogva nem nélkülözheti 
a kényszer-hatalmat és jogot. Az államok eredetét ugyan 
történetileg kimutatni nem lehet ; de hogy az ember az elő-
adott módon került be tagul egy társulati egészbe, mely 
kezdetben természetesen igen gyarló és tökéletlen lehetett, 
s inkább önvédelmi czél- és foglalni vágyon, semmint kifej-
lett jogtudaton alapult, — azt kétségbe vonni nem lehet. 
Nem az ösznép valamely parlamenti megegyezése határo-
zott ebben, hanem vagy a család és törzs feje, vagy, vala-
mint ma is megtörténik, egy, másoknál hatalmasabb ész 
és tetterő által mások felett kitűnő ember körül gyűlt össze 
több-kisebb sokasága az embereknek, kik neki mint fölény-
nyel bírónak önkényt engedelmeskedtek, fensőbb rendű te-
hetségeiben biztak, sorsukat sorsával összekötötték, s idővel 
rendes társasággá, rendes fő- és alfőnökökkel, forrtak össze. 

Előadásomban eddigelé azon pontig értem, a hol az 
ember önkormányzóvá, — tehát mintegy isteni helyettes-
ként, jog kútfejévé lesz, vagy is, mint sz. Tamás mondja 
„sibi et aliis providet." Mint ilyen ő a természeti örök tör-
vényhez mint alaphoz van kötve ugyan, de azt az életre leg-
jobb belátása szerint, a szükségek- és viszonyokhoz képest 
önmaga alkalmazza, tehát emberi törvénybe foglalja. Isten 
ellátva őt a vele közlött örök törvényben a szükséges utmu 
tatóval, „dimisit hominem in consilio manuum suarum," 
hogy vegyen részt sorsa intézésében, s foglaljon helyet a vi-
lágot egyetemes czéljához vezető isteni gondviselés szellem-
erkölcsi tényezőinek sorában. 

VI I . 

A természeti erkölcsi törvény az emberre kötelessé-
geket ró, melyeket büntetés terhe alatt teljesitenie kell. T e -

hát ad neki jogot, erkölcsi felhatalmazást mindazon feltéte-
lekre is, melyek nélkül e kötelességeket lehetetlen volna 
teljesitenie ; következőleg jogot személyessége fenntartására ; 
személyes testi és lelki tulajdonainak és tehetségeinek kifej-
lesztése- és hatványozására ; és szabadságra, hogy kifejtett 
és kiképzett tehetségeit önczéljaira akadálytalanul használ-
hassa. Minthogy pedig mindezen feltételek biztonságát 
egyéni képtelenségénél fogva csak társaságban érheti el, ez 
okból van szükség emberi törvényekre, emberi törvényho-
zásra és hatalomra, mely a természeti törvényt az élet kü-
lönféle viszonyaira alkalmazza, és annak foganatot szerezzen. 

Az emberi törvénynek a scholasticusok szerint kellékei 
ezek : a) hogy a természeti törvénynyel ne ellenkezzék, és 
legyen igazságos, mely senkinek rövidséget nem tesz, hanem 
mindenki számára biztositja azt, a mi őt illeti. „Non est lex, 
quae justa non fuerit ; . . . lex humanitus posita si in aliquo 
a lege naturali discordet, jam non erit lex, sed legis corrup-
tio." b) hogy irányozva legyen a közjóra, és nem egyesek 
magán érdekei kielégítésére a közönség kárával, mert czélja 
az, hogy az egész közönség lelki testi jólétét és boldogságát 
nevelje ; a ) c) hogy legyen lehetséges, vagy is foganatosít-
ható, nehogy végre-nem-hajthatás esetében a törvény iránti 
tisztelet, s a törvényhozó tekintélye szenvedjen. „Oportet, 
quod leges imponantur hominibus secundum eorum conditi-
onem," erkölcsi állapotjukhoz mérten kell az embereket 
törvény alá fogni. Ez okból az emberi törvény nem ti lal-
mazhat minden bűnt, mert végtelenig szaporítaná a bünte-
téseket, s ez által felingerelné az embereket. A polgári tör-
vény sokat elnéz, és büntetlenül hágy, mit az isteni gondvi-
sélés megtorol." 3) E szempontból menti Krisztus Urunk 
Moyzsest, hogy megengedte a házassági-válást, mert ke-
mény, konok polgártársai különben még nagyobb bűnökre 
is vetemedtek volna ; d) hogy legyen illetékes törvényhozó 
által hozva, és általa annak rendje szerint kihirdetve. Ille-
tékes törvényhozó pedig vagy maga a polgári közönség, 
vagy a kit a közönség erre vagy egyenes megbizással, vagy 
hallgatag beegyezéssel kijelölt. A törvény ugyanis a köz-
jót czélozza, tehát törvényt is csak közönség, vagy ennek 
helyettese hozhat4) . 

Ha a törvény ezen, a scholastica által megkivánt kel-
lékeihez hozzáadjuk még az általok vallott következő három 
elvi tant : 

a) hogy az emberi törvény lelkismeretben csak akkor 
kötelez, ha az igazságos, kivéve, ha annak nem teljesítése 
nagy botrányt, vagy veszélyes rendetlenséget okozna, mely-
nek kikerülése végétt tanácsosabb, hogy az ember inkább 
jogaiból engedjen valamit, semmint a közjót veszélynek 
tegye ki. De ha az igazságtalan törvény Isten törvényébe 
ütközik, mint például a zsarnokok bálványimádást, vagy 
más az törvény által tiltott cselekvényt elrendelő törvényei, 
ez esetben az emiitett elnézésnek nemcsak nincs, sőt bizo-
nyos módozatok megtartása mellett még ellentállásnak is 
van helye 5). 

') S. Thomas, Summa, prima 2-ae, g- XCV. art. 2. 
') Id. m. és h. art. III . 
3) Id. m. XCVI. art. 2. 
4) Id. munka, XC. art III. Egyezőig a római joggal, mely szerint 

„lex est const i tute populi, secundum quam majores natu cum plebibus 
sanier unt." 

5) I. m. quaes. XCVI. art. 4-o. 
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b) hogy az emberi törvények megváltoztathatók, bár so-
ha könnyelműen, de mindannyiszor, a hányszor ezen változta-
tás okszerűen a változott viszonyoknál fogva indokolva van. A 
scholastica ezen tana szentesíti a conservativ-haladási irányt; 
a változtatást a világosan felismert közjó követelményéhez 
kötve, de azt végrehaj tandónak ítélve, valahányszor ez két-
ségtelenül jelentkezik. 

Sz. Tamás érvelése a következő : Annak, hogy az em-
beri törvény jogosan megváltoztatható, oka egy részről az : 
mert fokonkint, a kevésbbé tökéletesből az inkább tökéle-
tesbre kell emelkedni ; valamint az első bölcsek kevesbbé 
tökéletes tant adtak elő mint a következők : ép ugy a gya-
korlati életben is, a kik a közjóval elsők foglalkoztak, gyar-
lóbb művet hoztak létre, mint hozhatnak létre tapasztaltabb 
utódaik ; más részről pedig a változott állapotok és szüksé-
gek, előhaladott népesség, szerzett ismeretek, szélesebb kör-
ben elterjedt miveltség stb., melyeknek a régi törvények 
már meg nem felelnek, s ha maradásukat erőszakoljuk, ma-
gát az államot a legnagyobb crisiseknek teszszük ki. Sz. 
Tamás idézi sz. Ágostont, a ki ír ja (de liberó arbitrio 1. 
cap. VI.), hogy mértékletes, komoly és a közjót lelkiisme-
retesen szerető nép mindig igazságos törvényt hoz, s e népre 
a hivatalnokok megválasztását aggodalom nélkül lehet 
bízni ; de ha a nép elromlott, voksát áruba bocsátó, — attól 
ezen jogot el kell venni." *) 

c) Hogy a törvényeknek mindenki, még az államfőt, 
és az uralkodót sem véve ki, alá van vetve. Sz. Tamás idézi 
Catót : „pátere legem, quam tulisti." Tartsd meg a törvényt, 
melyet hoztál. (Cato, in l iudim.) És dicséri Theodosius és 
Valentinián császárokat, kik Volusian praefectusnak azt Ír-
ták : hogy „az uralkodó fenségéhez illik, elismerni, hogy. a 
törvényekhez kötve van, mert a törvény tekintélyétől függ 
az ő tekintélye is **) f 

ha, mint mondám, a törvény a scholasticusok által 
megkívánt, fenn elősorolt kellékeihez még ezen három elvi 
tant is hozzáadjuk, s egybevetve komoly megfontolás alá 
veszszük, nem-e szükségképen azon következtetésre kell jut-
nunk, hogy a scholasticus jogelvek mindazt tartalmazzák, a 
mit a mai kor szükségesnek itél, hogy egy részről ősjogaink 
sértetlensége minden uralkodói és törvényhozói önkény és 
zsarnoki velleitás ellen biztosítva ; más részről a haladás, 
a tökéletesedés, anyagi és szellemi emelkedés ut ja mindig 
nyitva legyen ? H a jogaink biztonsága, melyet a társaság-
ban keresünk, még az ily kéllékekhez kötött uralkodás és 
törvényhozás mellett sem volt és lenne elerhető, az esetben 
az emberiség „patitur aliquid humánum," nincs felebbezés, 
hanem az Istenhez. (Folyt, köv.) 

É s z r e v é t e l e k 
Philemon nak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-iszámában közlött 
kritikájára-

A most következő helyet : 
4) I I . 12.-t Pliil. még mindig első állitásának, hogy t. i. 

M. ahol elkelt volna, nem változtatott, igazolására hozza fel 

*) S. Thomas id. m. quae it. XCVII. art. 1. et 2-o. 
**) Ugyanő i. m. quaest. XCVI. art. 5. 

(mert hiszen alább következik : „A 2-ikra. Mondám, M. sok 
helyütt változtatott P . fordításán, hol kár volt változtat-
nia," — a második állitás s annak igazolására a rengeteg 
sok hely); pedig itt változtatott M. P . fordításán, mint Phil , 
is feltünteti, csakhogy a szerinte jobb: ,bizonnyal tudjad '-ot 
elcserélte a rosszabb : ,győzd meg magad'-dal. Nem eszme-
zavar ez Phil , uram ? ! Ön itt kilépett a hámból, ugy lát-
szik, mire e helyhez ért már elfeledte első állítását s nem 
tudta, mit is akar voltaképén bizonyítani. Összezavarodott ! 
Majd én kihúzom a hínárból, ügyeljen csak : a felhozott 
helynek I I . 12, 14. p. latinul igy vau : „scias pro certo, 
quia morientem te oportet ducere vitám." 

P . mint Phil , isfóljegyezte, igy fordítván :,Bizonynyal 
tudjad, hogy életedben meg kell halnod,' M. pedig igy : 
,Győzd meg magad a felől, hogy még életedben meg kell 
halnod', nyilván való, hogy e szakasz első részét M. P . for-
dításában módosította, a másodikát pedig kivéve, hogy e 
szócskát ,még' beszőtte, nem. 

Phil.-nak tehát igy kellett volna okoskodnia : M. P . 
fordításának második részét, noha elkelt volna, nem módosí-
totta (t. i.. hogy életedben meg kell halnod) s ezt, ha sike-
rülne kimutatnia, felhasználhatta volna első A) főállitásá-
nak támogatására. Az első részt pedig (,bizonnyal tudjad ' 
kár volt erre változtatnia : ,győzd meg magad a felől', s ezt 
érvül használhatta volna alább következő második B) álli-
tásának bizonyítására. Lehet, hogy Phi l , magában igy okos-
kodott, de ezt meg kellett "volna mondania, hogy az olvasó 
tudja hányadán van ; mert a kritikának amint magvasnak s 
azért rövidnek, de mindamellett értelmesnek kell lennie. 
Szép a rövidség, ha nincs az értelmesség rovására. Brevis 
esse laborasti, et obscurus factus es, Philemon ! 

Lássuk azonban, hogy igaz-e az, hogy a) az első rész 
forditása (,bizonnyal tudjad') nyilván hivebb is, magyarabb 
is P.-nál, mint M.-nál a ,győzd meg magad', scias pro 
certo.' Ezt nem tar t ja Phil , szükségesnek bizonyítani, sze-
rinte ez nyilván való dolog. Könnyű, de haszontalan munka 
igy krit ikát irni. Vagy nem tudta, vagy nem merte ezt 
megvitatni, félvén talán, hogy érveinek elevenére tapintunk. 
Vagy az is lehet, hogy önhittségében, elbizakodottságában 
elégségesnek tartotta, minden érvelés nélkül saját tekin-
télyének súlyát vetve a latba eldönteni, hogy a ,bizonnyal 
tudjad, jobb itt, mint a ,győzd meg magad.' 

Felelet : 
1) Bizonyos vagyok benne, hogy, lia M. a P.-féle ,bi-

zonnyal tudjad ' kifejezést meghagyja, Phi l , megrója, hogy e 
latinismuson nem segített : certo scire = pro certo scire. 

2) Czuczor szerint meggyőz = erkölcsileg kényszerit 
valakit, hogy bizonyos állítást igaznak ismerjen, vagy rá-
álljon valamire. Fia t applicatio. Mily szépen illik e fölszó-
litás ,győzd meg magad a felől', az ott következőre, hogy t. 
i. ,még életedben meg kell halnod' ! (már t. i. a hogyan a 
morientem ducere vitám' frázist Kempis s utána P . és M. 
de nem mint Phil . Nogáll és Intay értették.) 

Mindenki tudja, mily nehezére esik az embernek a 
kereszt utján járni. 

Mit ajánl hát Kempis ezzel : ,certo scias' M. pedig a 
,győzd meg magad a felől'-féle kitétellel? Azt, hogy imád-
kozzál, gondolkozzál róla, kényszerítsd indító okokkal értei-
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medet s szivedet arra, hogy meggyőződjék a következő állí-
tás igazságáról : „hogy még az életben meg kell halnod." 
,Vis inferenda memoriae, intellectui, voluntati, ut serio 
applicentur. Yincenda enim est socoi'dia naturalis et acedia 
illa, qua homo plerumque a seriis huiusmodi minime iucun-
dis obiectis contemplandis (tegyük hozzá: opere perficiendis) 
abhorret, mondá egy nagy aszkéta, sz. Ignácz exercitiumos 
könyvéhez adott jegyzeteiben (Exercitia spiritualia edit. 7. 
Romae 14 lapon.) 

3) Lássuk a németeket ; Müller : Sei darüber ausser 
allen Zweifel (dass Sterben dein Leben sein muss). P . F . U: 
Las halte für sicher und gewiss (dass du, während du lebst, 
fortwährend sterben musst). Sailer : Lass es dir doch einmal 
recht gewiss und helle werden (dass Sterben dein Eigentliches 
Leben sein soll). Moshammer : Hal te dich für überzeugt 
(du musst ein Leben führen, das immer stirbt.) 

Lássuk továbbá igaz-e b) hogy, mint Phil , mondja : 
„A másik rész (t. i. hogy még az életben meg kell halnod) 
érthetetlen, hisz kiki tudja, nem szükség a felől magát meg-
győznie, hogy életében, hogy még ez életben kell meghalnia, 
holta után már nem halhat meg senki." 

Dehogy ! Dehogy tudja kiki ! Millió embernek esze 
ágába sem jut , hogy életében, még életében kell meghalnia, 
(latinban morientem ducere vitám). Mert hisz' nem a testi 
halálról szól itt Kempis s utána Pázmány és Molnár. Az 
egész fejezetnek a czime : De regia via sanctae crucis (No-
gáll szerint : a szent kereszt országutjáról ! ? Oly könnyii 
volna az a szent kereszt utja, hogy oly sokan jár ják, hogy 
egész országútja van ? Pedig Krisztus mondja Máté 7, 13. 
„Intrate per angustam portám. Quam augusta porta !) Nem 
olvasta Phil , ugyanazon (II. 12.) fejezetben a 3-ik pont 
alat t : „Esse in cruce totum constat, et in moriendo totum 
iacet"; s mintha érezné Kempis, hogy nem mindenki tudja, 
hozzá teszi: „et non est alia via ad vitám et ad veram inter-
nam pacem, nisi via sanctae crucis et quotidianae mortifica-
tionis." Ez parallelismus membrorum. Kempis szerint a 
most idézett helyen a moriendo és mortificationis synonymák: 
a halál alatt tehát a quotidiana mortificatiót érti ; miként 
ez a Phil , által is felhozott helyen a 14 pontból: „győzd meg 
magad a felől, hogy még ez életben meg kell halnod", vi lá-
gos, mert mindjárt következik : et quanto quisque plus sibi 
moritur tanto m agis Deo vivere incipit. M.-nál : „és minél 
inkább meghal valaki magának, annál inkább kezd Isten-
nek élni." 

Hasonlítsuk össze a fónnebb, (azon végből, hogy lás -
sék, hogy M.-nak ,győzd meg magad'- ja helyes,) idézett né-
met fordításokat, hogyan adják azok vissza a latin ,mo 
rientem ducere vitam'-ot. Müller : dass Sterben dein Leben 
sein muss ; tehát Müller szerint az egész élet folytonos ha l á j 
— öldöklés — mortificatio legyen. P . F . U.: dass du während 
du lebst, fortwährend sterben musst ; hogyan érthetné itt a 
testi halált ? Sailer, dass das Sterben dein eigentliches Le-
ben sein soll. H a P . F . U. és Sailer a testi halált értenék^ 
Írnának . . . forthwährend stirbst és . . . eigentliches Leben 
ist, nem pedig sterben musst és sein soll. S ha nem a morti-
ficatiót értenék itt a morientem alatt hanem a testi halált, a 
,certo scias'-t bizonyára nem fordították volna a M.-féle 
,győzd meg magad'-nak megfelelően, mert mint Phil , is, 

mondja : kiki tudja, nem szükség magát a felől meggyőznie, 
hogy életében . . . meg kell halnia. 

Hal l ja csak Phil , ur, hogy magyarázza Sailer e feje-
zetnek (12) 3-ik pontját, meg akarván győzni az embereket 
az e pontban foglalt állítás igazságáról, fontosságáról : 
„Sieh hier ist das Kreuz, sieh hier ist das Sterben. Im 
Kreuze liegt alles Heil, am Sterben liegts. Hier zeigt sich 
der tiefe, reine Sinn. Es führt kein anderer "Weg zum wah-
ren, inneren Frieden, als der W e g des heiligen Kreuzes, des 
täglichen Sterbens." 

Ep igy maga Kempis is megmagyarázza, hogy miben 
áll az a halál (e fej. 9 pont): corpus castigare, servituti sub-
iicere etc. 

S nem emlékezik Phil . sz. Pá l szavaira Coloss. 3, 5. 
Mortificate ergo membra vestra, azaz haljatok meg a benne-
tek lakó rossz hajlamoknak és kívánságoknak. Rom. 6, 6. 
„Tudván azt, hogy a mi régi emberünk vele együtt megfe-
szíttetett, hogy elrontassák a bün teste és többé ne szolgál-
junk a bűnnek. 7 Mert a ki meghalt, megigazult a bűntől." 
Rom. 6, 11 Igy tartsátok ti is magatokat megholtakul a 
bűnnek. 

Egyébiránt oly általánosan ismert elv az az aszkézis-
ben, hogy a szerzeteseket mundo mortui-nak nevezik. Innen 
a jezsuiták devise : „Homines mundo crucifixos et quibus 
mundus ipse sit crucifixus, . . . sibi mortuos." Ugy látom, 
Phil , nem igen ismeri a szerzetes életnek, különösen Jézus 
Társaságának lényegét, abc-jét ! 

Hogy pedig nem oly könyü dolog sibi mori, quotidie 
mori, corpus castigare, mortificationi subiicere, redigere, azt 
mindenki érzi ; azért helyesen mondja M. (ugy a német fordí-
tások is), hogy,győzd meg magad a felől, hogy még életedben 
meg kell halnod'. Vagyis M. fordítása, ugy az első rész, me-
lyet P.-ban javitott, mint a második rész, melyet megha-
gyott, helyes. Joggal alkalmazhatom tehát M. fordítására 
Phil , szavait : mily pompás és praegnans ! S mert itt nem 
tösti halálról, hanem, mint kimutattam, a test, a bün öldök-
léséről, a mortificatióról van szó : igaz-e, hogy jobb Intay : 
„Tartsd bizonyosnak, hogy mintegy haldokolva kell élned," 
vagy Nogáll : „Bizonyos lehetsz benne, hogy halandó életet 
kell élned" ? Hiszen, ha a morientem ducere vitám alatt azt 
kellene érteni, amit Intay és Nogáll értenek, akkor a ,tartsd 
bizonyosnak' meg a ,bizonyos lehetsz benne' ép oly fölösle-
ges volna, mint M. ,győzd meg magad'-ja és mint az eredeti 
,scias pro certo'; minthogy „kiki tudja, hogy az életben meg 
kell halnia (physice) s „hogy holta után nem halhat meg sen-
ki." Sujánszky forditása : Légy megyőződve, hogy halálban 
rejlik az élet', bár kissé homályos magában, de mert lehet 
ugy értelmezni mint Molnárét, Nogáll és Intayénál sokkal 
,pompásabb'és ,praegnansabb' és szabatosabb. Vájjon megér-
demli-e M. azon szemrehányást, hogy „ha P . uj kiadására 
vállalkozott (noha ezt csak Phil , képzeli, szerintem M. nem 
P . u j kiadására, hanem annak átdolgozására, javítására vál-
lalkozott) ne változtatott vagy legalább ne rontott volna 
rajta." Nagy hűhó semmiért ! Dr Kanyurszhy Gy. 

(Folyt, köv.) 



EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul . , Prot estons házasság — polgári házas-

ság. — A mostani unalmas idényben, midőn lapjaink több-
nyire csak pattogtatott kukoriczával szolgálnak olvasóik-
nak, feltűnt előttünk a budapesti ,Prot. egyh. és isk. Lap' 
jul . 2-iki vezérczikke a fent kiirt czim alatt. Érdekessé e 
czikket az egészséges és csürt-csavart észjárás sajátságos 
keveréke teszi és azon határozott nyilatkozat, melyet, — ak-
korra, ha majd a polgári házasság újra kisérteni fog kez-
deni az ország házában, — mint a protestantismus votumát a 
polgári házasság ellen, publicistái kötelességünknek tar t juk 
feljegyezni. 

A protestánsoknak, ha e czikknek hitelt adhatunk, 
nem kell a polgári házasság. Ez a tétel. — A bizonyitás 
következő : Polgári házasság = felbonthatóság ; ámde a 
protestáns házasság felbontható : ergo protestáns házasság = 
polgári házasság : tehát a protestánsoknak nem kell polgári 
házasság, mert az ő házasságuk máris polgári azaz felbont-
ható. — Mit mondunk erre az okoskodásra ? Azt, hogy va-
leat, quantum valere potest. Mi megelégszünk annak con-
statálásával, hogy a protestánsoknak, és pedig nemcsak az 
orthodoxoknak, hanem a szabadelvűeknek is, kiknek irányát 
a fent nevezett laj) képviseli, a polgári házasság nem kell. 
Nehogy mégis valakinek eszébe jusson azt gondolni mintha 
mi, azért, mert az iménti protestáns okoskodás eredményét 
örömmel fogadtuk, osztoznánk a prot. czikkiró azon vélemé-
nyében, hogy „a házasságok polgári természete azok felbont-
hatóságában áll", kénytelenek vagyunk figyelmeztetni őt, hogy 
a polgári házasság természete szorosan véve nem a felbontha-
tóságban áll, mert p. Francziaországban 1816. óta a házas-
ság felbonthatatlan volt és felbonthatatlansága daczára 
mégis egyúttal polgári vala. Tehát felbonthatóság nem = 
polgári házasság ; valamint azt is tévesen látszik hinni 
czikkiró, hogy a házasság ,sacramentumi volta' = ,felold-
hatatlanság. ' ,Sacramentumi volt' és ,felbonthatatlanság' a 
keresztény házasság két külön sajátsága. Amaz alapszik 
Krisztus rendeletén, melylyel a házasságot szentségi méltó-
ságra emelte ; emezt a Teremtő Isten még a paradicsomban 
állapitotta meg, midőn megmásitatlanul egy férfit és egy nőt 
alkotott házastársul. A házasság sacramentumi volta tehát 
evangeliumi törvény, felbonthatlansága pedig természeti 
törvény, melyet a szentségi jelleg nem megalapít, mintegy 
azonosítva vele magát, hanem a természeti jogrendből ma-
gába fölvesz, megszentel és megerősít. No de jelen leve-
lünknek nem az a czélja, hogy tudatlanokat tanítsunk, ha-
nem hogy a ,Prot. e. és isk. L.'-ból megtudjuk és consta-
tál juk azt, hogy a protestánsoknak a ,polgári házasság' nem 
kell. Elég azt tudni, hogy nem kell ; az már más kérdés, 
hogy miért nem kell. 

Czikkiró nagyra van a protestáns házasság felbontha-
tóságával, ellenben nem tud elég rosszat mondani a kath. 
hásasság sacramentumi voltáról, azaz szerinte felbonthatat-
ságáról. Azt mondja erről, hogy az az embereket ,földi 
pokolra kárhoztatja. ' „Tagadhatatlan is, ugy mond, hogy az 
a szerencsétlen, a ki életét tudatlanságból valamely erkölcs-
telen és kegyetlen természetű, javíthatatlan élettárssal ta-
lálta összekötni, még pedig a saeramentum kötele és pecséte 
által örökre, feloldhatatlanul, — végképen eltévesztette éle-

tét s megmérgezte földi boldogságát, mert nyűgeiből, Ián-
czaiból szabadulni nem lesz képes soha." Hogy ezt a ,földi 
poklot' czikkiró a legtágabb értelembevette, oly értelemben, 
hogy abból, mint forrásból, még ,földi menyország', azaz a 
válni akaró házastársak boldogsága is fakadhat, bevallja 
maga, midőn alább saját tapasztalásából merítve örömmel 
elismeri, hogy de bizony mégis csak legjobb az, ha a válni 
akaró házastársak összetörődnek és szépen kibékülnek. 
„Sokan köszönik nekem már, úgymond, híveim szép család-
életüket ; pedig mikor neki gubakodtak, égre-földre eskü-
döztek, hogy inkább kútba, Dunába ölik magokat, mint 
többé visszatérjenek a megutált élettárs mellé, s pár nap 
múlva mentek szépen dolgozni, maguk is csodálkoztak ra j ta , 
hogy hogy lehettek olyan bolondok !" „IIa az oldozkodó 
házastársat kellő időben rendre téritik, később eszére tér s 
megköszöni." íme, kell-e szebb protestáns vallomás a házas-
sági kötelék katholikus szellemű felfogásának igazolására^ 
mely szerint arra kell törekedni, hogy e köteléket nem fel-
bontani, hanem inkább, ha lazul, kellő időben, kellő módon 
megerősíteni legyen szabály és törvény ? Tehát nem téved-
tünk, midőn jeleztük, hogy van e czikkben az egészséges 
észjárásnak is nyoma ; csakhogy az — ezt is constatáljuk — 
a katholikus állásponthoz vezet, melynek eszménye, az 
érvényesen kötött házasság kötelékének épen tartása. 

Abban is következetlen önmagához czikkiró, hogy 
erősen kardoskodik a ,családok tisztasága és jövendője' 
mellett és mind a mellett büszke önérzettel vallja, hogy „a 
házasságok polgári természete azok felbonthatóságában áll-
ván, elmondhatjuk bátran, hogy nálunk semmi szükség 
sincs polgári házasságra, mert a magyarországi protestánsok: 
között meg van az már negyedfélszázad óta." Más szóval 
czikkiró a családok tisztaságát és jövendőjét a házasság fel-
bonthatósága mellett biztosítva látja. Sőt abban a hitben 
látszik lenni, hogy a vinculum felbonthatósága, szemben a 
a katholikus vallás felbonthatatlansági elvével, a boldogság 
emeltyűje. Azonban a józan elvekhez szokott ész és a ta-
pasztalás épen az ellenkezőről tanúskodik. Az erkölcsi 
kötelékek lazítása az erkölcsök lazulását oly bizonyosan 
vonja maga után, mint egyszer egy az egy. Az a gondolat r 

hogy hiszen elválhatok, nem hogy fékezné a romlásnak in-
dul házastársat, sőt még inkább ösztökéli a kicsapongásra. 
H a nekünk nem hiszi ezt a prot. czikkiró, bizonyára el 
fogja hinni Stier superintendensnek Hamburgból, ki őszintén 
bevallotta a protestáns solubilitás elvét sehogysem ajánló-
azon tényt, hogy : „Es kommt sehr häufig vor, das Leute 
nur darum geflissentlich ehebrechen, damit sie geschieden 
werden." 

Száz szónak is az a vége, hogy nem kell polgári 
házasság ! Ebben velünk prot. atyánkfiai egyetértenek ; 
legalább azt mondják. Majd eljő még az az idő is, és 
adja Isten, hogy mennél előbb itt legyen, midőn abban is 
egyet értelemre jövünk, hogy a házasság Isten rendeletéből 
felbonthatatlan.Ez akkor lesz majd, midőn protestáns atyánk-
fiai nem azt fogják keresni, hogy mi valamely kérdésben a 
protestáns álláspont, hanem hogy mi benne az igazság. = 

Paris. Guibert bibornok levele a senatorokhoz az egyhá-
ziak hadmentessége ügyében. — Paris, 1881, jun. 6. Senator 
urak ! Mult január-hóban, midőn értesültem róla, hogy a 
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képviselőház több törvényjavaslattal foglalkozik, melyeknek 
czélja az egyháziakat katonai szolgálat alá vetni, kötelessé-
gemnek tartot tam a képviselő urakhoz levelet intézni, mely-
ben jeleztem ezen rendszabály ellenkezését az egyház törvé-
nyeivel és azon bajokat, melyeket a papság sorai kiegészité-
nek (recrutement) megakadályozása által okoz akkor, midőn 
az már a nélkül is sok nehézséggel jár . Tiszttársaimnak 
csatlakozása az ezen levélben kifejtett tekintetekhez eléggé 
bizonyítja, hogy a püspöki kar véleménye e pontban egy-
hangú. A képviselőház mégis, számba sem véve felszólalá-
sunkat, megszavazta ama törvényt, melynek szomorú követ-
kezményeit jeleztük. Midőn most a senatus van hivatva e 
uagyérdekü kérdésben határozni, bátorkodom önökkel a kép-
viselő urakhoz intézett levelemet közölni, azon reményben, 
hogy a benne foglalt okok jobb méltánylásban fognak része-
sülni a felső kamra előtt. Ezen okok semmit sem vesztet-
tek bizonyitó erejökből a képviselő ház szavazata által j 
mert a dolog természetében gyökereznek, mert minden idők 
tapasztalata igazolja, mert mindenki, a ki a papi tiszt szük-
ségleteit, az egyház szellemét és törvényhozását ismeri, el-
ismerésével szentesíti. 

H a a képviselőház szavazata megerősítést nyerne a 
senatus részéről, a papnövendékek nevelését egy évi katonai 
szolgálat szakítaná félben, az egyházi hivatást a tábori élet 
compromittálná, s az áldozárok száma lassankint a papság 
teljes megsemmisüléseig lefogyna. 

A lehető, legidegenszerübb dolgoknak lennénk tanúi : 
nemcsak növendékek, hanem fölszentelt áldozárok is béke 
idején évenkint beszólittatnának a tartalék és területi kato-
naság gyakorlataira ; háború idején pedig kénytelenek len-
nének fegyverrel menni az ellenség elé. Első esetben a lelki-
pásztorkodás az év tetemes részén át meg lenne szakitva, a 
templomok zárva, s az isteni tisztelet, sz. beszédek, szentsé-
gek kiszolgáltatása felfüggesztve lennének. Második esetben 
a papok az egyház egyik legjelentősebb törvényének egyenes 
áthágása elé lennének állitva. Visszatérvén a háborúból, a 
kánoni irregularitás súlya alatt lennének ; nem léphetnének 
többé oltárhoz, s nem végezhetnék más tisztjöket, az apostoli 
szent szék különös engedélye nélkül ; a hivek bizalma tőlük 
távoznék és hivatásukat hitelvesztettség bénítaná meg. 

Mind az által, senator urak, bölcseségök és méltányos 
ságuknak nem felelne meg eléggé, ha csak azt kerülnék ki, 
a mit a törvényjavaslat erőszakos részének nevezek, azt, 
melyet a kormány is megkisérlett ellenezni. Az első rész, 
bár a mérséklet látszatával bir, nem kevésbbé elfogadha-
tatlan. Kimondatik, hogy a papnövendékekre kivételes tör-
vényt nem akarnak szabni, hanem egy rangba akar ják őket 
sorolni azokkal, kik sajátszerű tanulmányaiknál fogva szel-
lemi életpályára, névszerint a tanügyire készülnek. Ez a 
hasonlítás téves. A tanitó- s tanár-jelölteknek nincs másra 
tanulmányaik végett szükségök mint csakis időre, egyéb 
iránt pedig ugy élnek mint más emberek. Egy év katonai 
szolgálatban, bár szerintem nem óhajtandó, mégis tanulmá-
nyaikra és hivatás szerinti kiképeztetésökre nézve nagy hát-
ránynyal nem jár . Egészen máskép áll a dolog az egyházi 
rendre készülővel. Állásának betöltésére szükséges ismere-
tek megszerzése csak egyik részét képezi novitiatusának. A 
papi hivatal által kivánt szigorú kötelmek, hogy jól meg-

értse valaki és híven legyen képes egész életén át gyako-
rolni, okvetlenül megkívánják azt, mit az egyház a szent 
könyvek nyelvén szólva uj ember képzésének nevez. Elválás a 
világtól, huzamosabb ideig tartó bevezetés a magába szálás-
és imába nélkülözhetlen föltételei a papi pályára való készü-
lésnek ; és e föltételek nem találhatók fel a kaszárnyában. 
Csak oly ember képzelheti az ellenkezőt, kinek a keresztény 
papi hivatalról egy csepp fogalma sincs. 

íme ez az, mit félreismertek a törvényjavaslat azon 
részében, melyet imént mérsékletes részének neveztem. Azért 
is kérve kérem a senatust, ne fogadjon el semmit abból a 
törvényjavaslatból, melyben minden egyiránt veszélyes, ugy 
azon czikkelyek, melyek a közlelkiismeretet nyiltan sértik, 
kötelezvén a papot vért ontani, valamint azon mások is, me-
lyeknek éle közvetlve ugyan de biztosan találja az egyhá-
zát, megfosztván azt azon eszközöktől, melyek szükségesek 
arra, hogy szent hivatásukra méltó papokat neveljen. 

Senator urak ! önök fel fogják tudni fogni ily körül-
mények közt a püspökök nyugtalanságát s aggodalmát. Két 
év óta, Francziaország minden pontján, sok fájó rendszabály 
alkalmaztatott különféle hatóságok részéről az egyház ellen, 
vagy egyenesen saját initiotivájokra és helyeslésökkel vagy 
legalább elnézésökkel. Mind az által eddig némi enyhítések-
kel éltek. Midőn mind ama, vallásunkra nézve sérelmes tet-
tek előfordultak, igyekeztek azokat kimagyarázni, mente-
getni, kicsinyiteni. Mindig tiltakoztak az ellen, mintha az 
egyház ellen akarnának valamit tenni. Ezúttal minden csa-
lódás lehetlen részünkről : a mit a kamra kezdeményezett, 
a mit a senatus elé terjesztettek befejezés végett, az egyenes 
tájnadás az egyház ellen; az eltörlése egyik legszentebb tör-
vényeinek, az egyúttal határozott megsértése a Concorda-
tumnak, mely a kath. vallásnak szabadságot biztosit. Vá j -
jon lehetne-e majd, ha e törvény megszavaztatnék, őszintén 
állítani, hogy a vallást szabadon lehet gyakorolni Fränczia-
országban, a midőn ez a törvény elháríthatatlan akadályt 
gördit a papok képeztetése elé, kötelezvén őket oly szolgálat-
ra, melynek következtében elvesztenék a jogot szent hivatásuk 
ténykedéseinek gyakorlására ? 

Nem, senator urak, ily rendszabályt önök nem helye-
selhetnek. Az, mi útjában áll, az a Concordatum idején 
Francziaország részéről az egyháznak adott becsületszó, mely 
80 évig hiven megtartatott s mely nekünk hosszú vallási 
békét adott. Még egyszer : a mi e rendszabálynak út jában 
áll ; az, kétségtelen, maga a nemzet akarata. A francziák 
óriási nagy többsége fenntartani akarja ősi hitét ; már pedig 
a vallás léte lenne fenyegetve Francziaországban, ha tör-
vényerőre emelkednének oly rendeletek, milyeneket önök-
től kivánnak. 

Az ország akarata, érdeke, becsülete áll útjában azon 
törvény elfogadásának, mely semmi észszerű okra nem 
támaszkodhatik s mely nem lenne egyéb mint a politikai 
szenvedélyek keserű gyümölcse. 

Fogadják, senator urak, mély tiszteletem nyilvání-
tását. Guibert J. Hipp. bib. 

párisi érsek. 

Japán . Déli vikariátus. — Sauret japáni hittérítő, ki je-
lenleg az ujonalapitott imamurai missiót gondozza Csikugo 
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tartománybán, egyik levelében néhány érdekes adatot közöl 
a régi japáni vértanu-egyház maradékairól. íme a levél : 

Az u j missió mintegy 1000 keresztenyből áll. Én va-
gyok az első pap, kinek itt állandóan megtelepednie sike-
rült . Helyzetem ekkoráig tűrhető. Roppant fáradságomba 
kerül franczia nyelvemet a japáni szótagokhoz szoktatni ; 
úgy kell a beszédet tanulnom, mint egy két- három éves 
gyermeknek. Csikugo tartomány lakosainak nagyobb része 
csak félig-meddig pogány. A régi keresztény vértanuk utó-
dai a hitetlenekkel nem közlekednek s még mindig használ-
ják a keresztséget, noha formulájok kétes érvényességű. 
Hozzánk nem egykönnyen csatlakoznak, mert az üldözéstől 
még folyton tartanak, azután meg, hozzászokván a pogány 
japániak életmódjához, a keresztény erkölcstörvényt is ne-
hezükre esik elfogadniok. A keresztény nevet máig megtar-
tották, némelyek érvényesen is keresztelnek, mások, noha 
nem sokan, még a régi keresztény imádságokat is ismerik. 

Mindenesetre csodálatraméltó, hogy a régi kereszté-
nyek ez unokái a keresztény szokásokból oly sokat megtar-
tottak. Egy községben magam voltam tanuja, hogy a rózsa-
füzér t i tkait még most is tisztelik s a régi Mária- társula-
tok hónapos összejöveteleit egy bonz elnöklete alatt látogat-
ják. Kisti-Ki-ben msgr. Peti t jean az idén a loretomi li tániát 
latin nyelven hallotta tőlök énekeltetni ; az egyetlen hiba, 
melyet apostoli vikáriusunk észrevett, abban állott, hogy ora 
pro nobis helyett ora uobis-t énekeltek. 1870-ig, tehát több 
mint kétszáz esztendőn át, a hatóságok rendre j á r t ák a há-
zakat s valamennyi családtagot kinzás és száműzetés fenye-
getésével kényszeritettek, hogy a keresztet lábaikkal tapod-
ják ; csak titokban keresztelhettek, imádságaikat rejtekhe-
lyeken kellett végezniök : s mind ennek daczára a hit alap-
igazságait több ezer család több mint kétszázadvn keresztül 
megőrizte ! 

Msgr. Pet i t jean sok ideig volt már Japánban, mielőtt 
e régi keresztények közül csak egyet is megnyerhetett volna. 
Nangasakiban templomot építtetett s ezt sokan látogatták is 
közülök, de a püspöknél egyetlenegy sem jelentette magát. 
Egy napon az oltár előtt imádkozott ; a templom majdnem 
tömve volt japániakkal. Egyszer csak egy asszony közeledik 
hozzá s igy szól : „Papa Sama, mi úgy érzünk, mint te ; Má-
ria a mi anyánk és Papa Sama (a pápa) a mi atyánk, hogy 
híják a mostanit? . . . A Durokiniak, a Lotoinék, Gotok 
keresztények, s mi számosan vagyunk !" Képzelhetni a hit-
térítő örömét ! Kevés nap alatt néhány száz keresztény je-
lentkezett tanításra. 1870-ben számuk mint egy 3000-re 
ment ; de csakhamar száműzetésbe küldték őket, a hol több-
nyire el is haltak. Jelenleg 20,000-nél több keresztény van 
Nangasakiban (azaz a vikariátusban) ; a hittérítő munkája 
gazdag vigasztalásokban, s híveink száma évről évre gyara-
podik. Szerencsétlenségünkre a közlekedés nagyon meg van 
nehezítve Japánban. Utazni csak útlevéllel lehet, megszállni 
csak nyilvános fogadókban szabad, s ezenfelül a kereskedés 
és tanítás még különösen is el van tiltva. De a hol a keresz-
tények kissé nagyobb számmal vannak, nem félnek a pogá-
nyoktól, s ily helyeken a hittérítőt is békében hagyják . . . 

Az itt közölt tudósitást a japáni missio szerencsés 
előhaladásáról, maga az apóst, vikárius, msgr. Pet i t jean 
is megerősíti 1881. jan. 6-ról kelt következő soraival : A jó 
Isten a mult évben gazdag vigasztalást nyújtott . Két ezer-
nél többet bérmáltam s majdnem ugyanannyit kereszteltem 
meg missionariusaimmal együtt . Néhány uj templomot és 
kápolnát is megáldhattam. Ezek száma most 28 ; azonfelül 
van 33 oratoriumunk. Az oratoriumok gazdagabb kereszté-
nyek házaiban vannak s ezekben szoktuk a szentségeket ki-
szolgáltatni. A déli vikariatus keresztényeinek száma jelen-
leg meghaladja a 20,000-et. 

V E G Y E S E K . 

— Az ideiglenes terézvárosi templom építése fokozott 
gyorsasággal halad előre ugyanannyira, hogy az egyenlítési 
ünnepélyt már f. hó 19-én megtarják. A tetőzet már töké-
letesen elkészült és körülbelü 14 nap alatt már el is lesz 
helyezve. A torony építését szintén az időtájt kezdik meg. 
A belső boltozatot tartó kövek is el vannak már helyezve. 
A tető belseje boltozat alakjában készül, amennyiben az 
épület belül nem kap külön boltozatot és igy az egész belső 
constructio felül fából lesz ; mely természetesen csinos dí-
szít ményekkel lesz ellátva és világos szinnel befestve, hogy 
kellemes benyomást tegyen. Igy a 33.45 méter magas torony 
csak 22.30 méter magasságnyira lesz kőből épitve, a többi 
pedig szintén csak fából lesz készitve, mely mindazonáltal 
-— miután a templom 20 évi tar tamra építtetik — elég 
maradandósággal fog birni. Az épitésnek f. é. november 
haváig be kell fejezve lenni. — A templom mellett levő 
paplak már tökéletesen elkészült. A csinos emeletes, tágas 
épület — mely a templommal egy folyosóval lesz összekötve 
— a homlokzatával a szegények háza terére néz. Összesen 
18 szoba van benne a megfelelő mellékhelyiségekkel. Az 
emeletet a plébános, a földszintet a segédszemélyzet fogja 
lakni. 

— A görög nem egyesültek köréből óhaj nyilvánult a 
kath. egységhez való visszatérés iránt. Mint a ,Germania'-
nak Konstantinápolyból írják, a syrai „Anatoli"-ban egy 
görög-nem-egyesült a római szent székkel való egyesülés 
mellett czikkezett. Bevallá, hogy sz. Péter primatusa elég 
világosan kitűnik a szent Írásból, a szent atyák és zsinatok 
szavaiból. „Önfejüségünknek, úgymond, utójára is engedni 
kell. Nyugati testvéreinket testvéri csókkal kellene illet-
nünk ; mert igazi keresztény életre csak a szeretet vezet, a 
mint azt Krisztus tanította, hogy a szeretet minden keresz-
tényt egyesitsen." 

Előfizetési felhívás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása' 

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjük a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból merített szabályul tartjuk, liogy a kik a lapot első 
félévben járatták, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó 
előre az ellenkezőről nem tudósítanak. Olvasókörünknek folytonos széle-
sedése legilletékesebb tanúság, hogy jó uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 írttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest , Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Ii pest , Muzeiun-körut , 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
u to lsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. A jog alapja és kútforrása tekintettel a scholastikusokra. — Észrevételek Philemonnak, Molnár L . Kempis-
Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t ikájára. — Egyházi tudósitások: 
Budapest. A választások után. — Eger. A szent gyermekség társulata. — Paris. Nicolas mgr. Ségurról az ,Univers'-nek. 

— Irodalom. A kereszténység és korunk. I r t a Bougaud Emil. — Vegyesek. 
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T E K I N T E T T E L 
A SCHOLASTIKUSOKRA. 

(Vége.) 

VIII. 
Ugy hiszem t. hallgatóim nem fogják követelni 

tőlem, hogy azon úgynevezett ősjogokat, melyeknek 
biztositása az állam legelső és legfőbb feladata, 
mind egyenként bemutassam a végből, hogy kitűn-
tessem, ha valljon és mennyiben ismerik el és tet-
ték magukévá bölcsészeink ezen, napjainkban a car-
ták élén szereplő nagy jogai t az emberiségnek. 
Elégnek tartom, ha csak néhány praegnansabbat 
emelek ki, melyről a többire biztosan következtet 
hetünk. Ezek közt első helyen emlí tem: 

a) a jogot egyéni életem fentartásához, mer t 
ha nem élek, kötelességemet sem teljesíthetem. Ezen 
jogot Schilling személyi létezés jogának nevezi. ') 
Stahl csak ugy mint Hegel a személyiséggel nagyra 
van ; lát ja, mint vonzódik az összes teremtés a sze-
mélyiség felé, hogy azt előhozza. Es igen helyesen, 
mert személy nélkül nincs a jognak alanya. A ter 
mészét szomorú; gondviselő és rendező néíkiil, ki 
menti meg az elvadulástól ? ki mérsékelheti a nyers, 
féktelenségében tomboló, minden életet fenyegető 
elemeket? A feldúlt élet romjain ott ül ú j r a a pusz-
tu lás lelke, mint a jelen földi rend kezdetén : t e r ra 
autem erat inanis et vacua, et spiritus Domini fe-
rebatur super aquas. A személyiség apotheosisául 
i r ja Lasaulx : „Az ember, ugy mond, — élő synthe-
sise a test- és léleknek, szellem és természet, a föld 
és menny fia, két világ polgára, Isten legnagyobb 
müalkotmánya jelesebb a napnál, jelesebb a föld-

') I . m. 80. §. 

nél, és az egész természetnél, a teremtés eszményi 
kezdete1) és reális befejezése2), Isten képmása, 
mintegy teremtet t isten 3), kiben a teremtés az ő 
befejezését ta lá l ta" 4). íme az ember mint személy ! 

A scholasticusok az embert egyszerű bibliai, de 
bölcsészileg is igazolható nyelven, Isten képmásá-
nak mondták, mint a ki mind tehetségben, mind 
tehetségben, mind tevékenységben az istenhez ha-
sonlít. S fel kell tennünk, ha minden más bizonyí-
ték hiányzanék is, hogy azon bölcselkedők, kik az 
embert Isten képmása gyanánt fogták fel, benne 
e fenséget tisztelni is tudták. El t az ember ezen is-
teni méltóságnak sejtelme az antik classicus álla-
mokban is. Erre muta t Draco törvénye, ki még a 
holt szoborra is megsemmisítési büntetést rendelt, 
ha az, véletlen feldölés által, egy arra menő embert 
agyon ütött , vagy testében megsértett . A keresz-
tény tan szerint az emberek, Isten ezen képmásai, 
mind Isten fiai, mert teremtései, tehát legalább elv-
ben (virtuali ter) rang, méltóság, jog tekintetében 
egyenlők egymással. A kereszténységgel megszűnt 
a különbség zsidó és görög, szabad és rabszolga 
között. Isten előtt mindannyian egyenlőkké let tünk. 
És épen a középkor volt az, mely daczára annak, 
hogy a scholasticusok, maga aquinói sz. Tamás 
is, a rabszolgaságot polgári lag még igazolhatónak 
ta r to t ták (már tudnil l ik, ha valaki „ex jus ta causa" 
lett vagy tet te magát azzá,) — az egyenlőség és 
egyenjogosultság elvének mégis, különösen a tér í -
téseknél, a legnagyobb szolgálatot tette. 1249-ből 

1) Mert feléje tar t az összes teremtés. 
2) Mert a teremtés, a mint őt létre hozta, nála mint 

végpontnál megállt, minden további törekvést megszünte-
tett, a czél el volt érve. 

3) Sibi et aliis providens. 
4) Philosophie der Geschichte 122. 1. 
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fenmaradt egy okmány, inely a német lovagrend 
és az ujon megtérített burkusok közt egy pápai le-
gátus közbenjárása mellett létre jöt t egyességet 
tartalmazza. Ez egyességben, mely Christburgban 
1249. februárhó 27-én Íratott alá, a pápai legátus 
mondja : bogy „az újonnan megtértek megtaníttat 
tak, miszerint minden ember egyenlő, a mig nem 
vétkezik, a bün az, mely az embereket nyomorul-
takká és szolgákká teszi.1) „Ez elv nyúj t ja a kul-
csot, i r ja Dr. S. Hirsch, berlini egyetemi tanár, a 
keresztény életrend mind azon jogrészleteinek meg-
alapításához, melyekben a burkusok is azontúl a 
házasságot, a családi életet, tu 'a jdont és örökösödést 
stb. illetőleg részesültek. Az egyességet magában 
foglaló okmány érdeme az, bogy annyi század mul-
tával, pillantást vethetünk a keresztény társadalom 
országokat és népeket nemesbitö műhelyébe.2) 

b) A második, melyet az ősjogok sorából 
ezúttal kiemelkedőnek tartok, az elsőből folyik és 
ez a jog a földi javakhoz és a szabad tevékenység-
hez, mert földi javak nélkül nem volna sem táplá-
lékom, sem ruhám, sem lakásom ; szabad tevékeny-
ség nélkül pedig nem volna módom, hogy mind ezt 
megszerezhessem, s magamat testi és lelki erőim és O 7 ö 
tehetségeim folyton emelkedő kifejtése által erre 
mindinkább kiképezhessem. E jogot illetőleg van 
a scholasticusoknak egy hires axiómájuk, melyet 
Isidorból vettek át,3) hogy tudnillik „communis 
omnium possessio, et una libertás, est de jure na-
turae." A vagyon közössége és ugyanazonegy szabad-
ság mindenkire nézve, a természeti jogon alapszik. 

Ez axiómára fektették a fősúlyt azok, kik a 
természeti jog változhatlanságát tagadták. Pedig 
az nem annyira a természeti jogra, mint inkább 
azon állapotra vonatkozik, ha ugyan ez valaha léte-
zett, melyben még jog nem volt. Ez axiómára sz. 
Tamás megjegyzi : hogy annak szellemében az em-
ber meztelenségét is az ő természeti jogának kel-
lene mondani, mert meztelen született, tehát ilyen-
nek kellene megmaradnia is. A vagyonközösség és 
egy s ugyanazon szabadság tehát csak is azon érte-
lemben mondathatik természeti jognak, mert a ter-
mészet sem a vagyont nem osztotta fel, sem az em-
bereket nem tette szolgákká. Mindezt már az em-
berek hozták be. A tulajdon behozása s az emberek 
egyéni szabadságának korlátozása tehát nem vál-

') Baczko, Geschichte Preuszens L 272. 
2) Das Handwerk und die Zünfte in der christ. Gesell-

schaft. 8. 1. 
8) Lib. Y. Etymol. cap. IV. 

toztatott mitsem a természeti jogon, mely szerint : 
miután minden lény, tehát az ember is, önfenntar-
tására törekszik, a megsemmisüléstől pedig irtózik, 
természeti joga van mindazokra, a mik élete fenn-
tartásához s minden ezzel ellenkező elhárításához 
megkívántatnak. ') A jog tehát a földi javakhoz és 
szabadsághoz, természeti jog ; de hogy, mint, mi 
módon legyen az érvényesíthető és gyakorolható, 
azt az örök törvény nem határozta meg, hanem a 
„sibi et aliis providens" ember legjobb belátására 
bízta. Hogy az ez érdemben az emberi törvényho-
zók intézkedései folytán túlságosan nagy arányta-
lanság állott be, azt a scholasticusok fájlalták, de 
mert ezen a bajon teljesen segiteni nem lehet, leg-
alább azon voltak, hogy a jog szigorát enyhitse a 
morál, s a beállott egyenlőtlenséget egyeztesse ki 
a szeretet. 

Végre c) még csak egy ősjogról kivánok meg-
emlékezni, és ez: jog az igazsághoz (justitia), a 
melynek kedveért a társaság fennáll : hogy tudnillik 
mindennek megadassék a magáé, mindenki számára O O ' 

ugyanazon mérték használtassák, minden ember 
egyenlően részesüljön a törvényes otalomban, s va-
lamint egyaránt használhatja a társadalom által 
nyújtot t eszközöket és előnyöket öntökéletességé-
nek és jólétének előmozdítására, azonképen része-
süljön az ezen eszközök és előnyök megteremtésére 
szükséges költségek és egyéb terhek viselésében is: 
s a mi legfőbb, hogy a törvények a nyilvános rend 
szentsége sértetlenül fenntartassák, s lia ki az ellen 
vét, a közbékét zavarja, másokat életében, javai-
ban, becsületében megsért, személyére való tekin-
tet nélkül, törvényszék elé állitassék és megbüntet-
tessék. A scholasticusok e jogra annyi súlyt fek-
tettek, hogy azt az országok alapja gyanánt magasz-
talták : just i t ia regnorum fundamentum. A sz. Ta-
másnak tulajdonított könyvecske: „De regimine 
Principum" a római birodalom nagyszerűségének 
főokát épen a római nép igazságszeretetében találja, 
s idézi sz. Ágostont: igazság nélkül, mik egyebek 
a birodalmak, mint la torságok? 2 ) A „justi t iá"-t 
pedig sz. Tamás akként határozza meg: hogy az ál-
landó és folytonos (perpetua) akarat, megadni min-
denkinek azt, a mi őt illeti. Különben ismerték, 
tárgyalták ők és indokolták a kivételeket is, pél-
dául a privilégiumokat, a mennyiben azok haszna 
és észszerüsége bebizonyítható. Igazság-szolgáltatás 

') S. Thomas, i. m. quaest. X C I V . art. IV . V. 
2) Lib. I I I . cap. V. 
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dolgában mily óvatosak voltak ők, kitűnik a kellékekből, 
melyekhez az itélet érvényességét kötötték : hogy tudnillik 
az itélet alapuljon törvényen, hogy illetékes birótól szár-
mazzék , és kimondásában az ész-okossági tekintetek is 
figyelembe vétessenek (aequitas). Különben a kellékek va-
lamelyikének hiánya esetén az itélet majd igazságtalan, 
majg bitorolt, majd vagy gyanús vagy vakmerő. ') Össze-
vetve mindazt, a mit eddigelé a scholasticusok jogtani el-
veiről előadni szerencsém volt, világos, hogy lia a közép-
korban akár önkény, akár ököljog uralkodott ; ez a scholas 
ticusok jogtani elveinek semmi esetre sem volt és lehetett 
kifolyása. A jelenkor tudósai mi jobbat sem tudtak előálli-
tani, azért helyesen mondja Wal ter , hogy aquinói szent 
Tamás a jogtudomány alapelveit századokra kihatólag ha-
tározta meg. A legújabb kor mindazon jogtudósai, kik a 
kereszténységnek végkép még nem forditottak hátat, és 
hiszem, hogy ezek az első és legfőbb rangot foglalják el 
a tudomány ezen szakában, mint Bürke, Montesquieu, Gui-
zot, Thiers, Laboulaye, Bluntschli, Mohi, Escher, Puchta , 
Stahl, Schilling, Ahrens, stb. stb. jogtani elveiket, tudva, 
nem tudva, mind a scholasticusok által lerakott alapokból 
fejtették ki. Igaz, hogy mint úttörők Plató, Aristoteles és 
Cicero megelőzték őket, a legfőbbet, a bibliát, még nem is 
emlitve. 

I X . 
Mellőzve a jog különféle megkülönböztetéseit, a mint 

az természetire és ténylegesre, a tényleges istenire és embe-
rire, az isteni ó- és u j szövetségire, az emberi polgárira és 
egyházira, mind kettő nyilvános vagy is köz- és magánjo-
gira osztatik fel, még csak a nemzetközi jogról kivánok 
néhány sorban megemlékezni. Voltak, kik a nemzetközi 
jogot a természeti joggal egynek tartották, mert a jog, 
mely minden népeknél közös, vagy is mindnyája által elfo-
gadtat ik, csak is természeti vagyis azon jog lehet, mely 
mint Cicero mondá, nem lehet más Athenben, és más Kó 
mában, ma más és holnap más. Sz. Tamás a kettő közt 
különbséget tesz,') mert a természeti jog fogalma tágasabb, 
mint a nemzetközi jogé : a nemzetközi jog az emberiség 
viszonyaira alkalmazott természeti jog. A természeti okos-
ság, vagy is a józan ész, mert oktalan volna, ki megvetné a 
hasznost: a természeti justitia, mert a mit nem akarsz, hogy 
neked tegyenek mások, azt te se tedd nekik ; a humanitás 
érzete, mely közös az egész emberiséggel ; ugyan azon egy 
égitestre szoritott domicilium, melyből ki nem léphetünk ; 
folyók, melyek több ország területén vágtatnak keresztül ; 
tengerek, melyek nem csak több ország, de egész világ-
részek part jai t mossák ; közös anyagi és szellemi szükségek, 
tud- és ismeret-vágy; közös eredet, s ugyanazon végczél és 
rendeltetés : kell, hogy a világ népei és nemzetei közt mégis 
némi közösséget hoztak legyen létre. A scholasticusok erre 
vonatkozó nézeteit igen szép foglalatban adja elő Suarez, 
kinek szavait ez okból méltóknak tartom, hogy azokat t . 
hallgatóimmal közöljem. „Az emberi nem, ugy mond, bár 
különféle népekre és országokra oszolva, bir mégis némi 
egységgel, mely a kölcsönös szeretet és könyörületesség érzel-

') S. Thomas. Summa 2-a 2-ae quaest. LX. art. 2-o, 
2) Sec. 2-ae. qi.aest. LVII. art. 3-o. 

meiben még külföldiek és idegenek irányában is nyilatkozik. 
Minden ország, legyen az köztársaság vagy királyság, né-
mileg az egész emberi nemhez tartozik (átalános testvériség). 
Bizonyos az is, hogy az egyes országok soha sem elégsége-
sek maguk maguknak annyira, hogy anyagi és szellemi 
jobblét, nagyobb haszon tekintetében, más országokra, ezek-
kel való érintkezésre és közlekedésre ne szoruljanak.1) Ezen 
okból van szükségök valami jogra, mely zsinórmértékül 
szolgáljon nekik ezen érintkezés, közlekedés módját és felté-
teleit illetőleg. Es habár ebben legnagyobb részt mindig a 
józan ész volt és lesz a legjobb eligazitó ; e formális elv 
azonban még nem elegendő ; nem ád, nem is adhat irányt 
közvetlenül minden egyes tárgyat illetőleg.2) í gy történt, 
hogy egyes részletesebb jogok gyakorlat és szokás által 
hozattak be. Mert valamint az egyes államokban a szokás 
jogot állapit meg, azonképen történhetett meg az a nemze-
tek közéletében is, annyival is inkább, mert a jogok, me-
lyekre a nemzetközi kiterjed, csekély számmal vannak, és 
oly természetűek, hogy a természeti jogból rokonságuknál 
fogva könnyen lehozhatok, és annyira hasznosak és a ter-
mészettel egyezők, hogy azokat mindenki kész, habár nem 
is teljességgel szükségesekül, de mégis kiváuatosokul fo-
gadni 3)." 

Többiben a nemzetközi jog állása még befejezetlen 
(imperfect) ; nincs sem törvényszéke, sem executora. A kö-
zépkorban a biró tiszte a pápárá volt bizva, ki a végrehaj-
táshoz szükséges karhatalmat az egyes államoktól, vagy 
azok összegétől vehette igénybe. Napjainkban a nagyhata l -
mak tanácsa, ritkább esetekben az összállamok congressusa 
lépett a pápa helyébe, de a háborút és vérontást megszün-
tetni, s a békét állandósítani ő sem volt képes. Esik barbár-
ság még ma is elég. Történt kisérlet választott bíróságok-
kal is, a miben legújabban Nagybritánnia és az éjszak-ame-
rikai államok igen szép példával mentek elő az Alabama 
ügyben, — de ezek létrehozása mindig az illető felek bele-
egyezésétől függ, s csak is az elébe terjesztett kérdésekben 
itél. A béke az örök természeti törvény postulatuma, mert 
a béke végett van a hatalom és állam. Állandó, jogosult és 
kellő tekintélylyel biró nemzetközi fórumra volna tehát 
szükség, melynek döntvényei a világ összes hatalmasságait 
köteleznék. E forumot még nem találták fel, s valamig a 
keresztény világban a hitszakadás tart , nem is talál ják fel. 
Addig be kell érnünk a kisegitő módokkal, melyeket az is-
teni gondviselés alkalmilag épen kezünkbe ad, s Istenbe 
vetett resignatióval viselnünk az irtóztató csapásokat, me-
lyekkel a hadviselés jár . 

') Például a termény-, ipar- műczikkek, ismeretek, tudomány köl-
csönös kicserélése. 

2) Például tenger, folyók, csatornák, kikötök és raktárak, — s 
tekintettel a legújabb fejleményekre, a gőzhajózás, vaspályák, távirdák, 
metereologiai észleldék stb. ügyében, melyek ha pár század multával az 
egész földtekén szabályosan lesznek rendszerezve s villanysodronyokkal 
összekötve, rávezethetnek oly eszköz apparatus feltalálására, inelylyel a 
lég-, melegség- és villamosság áramlására az ember bizonyos irányadó 
befolyást fog gyakorolhatni ; a föld állapota megváltozik, — s ezekhez 
adva a telephont az egész emberiség szinte együttes lesz. így növekszik 
s z á z a d r ó l századra az emberben az isteni képmás, a mint az elválasztó 
tér- és időkorlát mindinkább kisebbre szállíttatik, s a mindenüt t jelen-
l e v é s , ezen isteni adtributum, habár csak hatásképen, mind nagyobb és 
nagyobb mérvben megközelittetik. 

a) Tractatus de legibus, edit. Yeiiet. 1710. t. 5. 1. II. cap. XIX. 
á * 
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É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára-

Menjünk most már át Philemon második főállitására. 
B) „Mondám — irja Ph . — hogy M. sok helyütt változtatott 
P . forditásán, a hol kár volt változtatnia." 

S most Ph . szembesít ,néhányat' (26-ot) M. módosí-
tásaiból P . fordításával. 

Hadd lássuk ! 
A szíves olvasót arra kérem, hogy ne feledje fönnebb 

tet t azon nyilatkozatomat, hogy Phil, mindezen, most követ-
kező helyeken, nagyon elveti a sulykot. 

Bebizonyítom, hogy a Phil , által szembesített he-
lyeken M. fordítása jobb, értelmesebb, szabatosabb, ha 
nem mindenütt magyarosabb, de ép oly magyaros és a mo-
dern, kifejlődött magyar nyelvtani s szóköté-i szabályoknak 
sokkal inkább megfelelő, szóval mindenütt helyesebb vagy 
ép oly helyes mint Pázmány fordítása. Tehát nem volt kár, 
sőt kellett változtatnia. 

1) I. könyv 2. fej. — Sed ignorantiam tuam magis (az 
írod. Szemlében sajtó hiba: magni) fatere. P . szerint: Hanem 
inkább tudatlanságodat megvalljad. M. szerint: Inkább valld 
be tudatlanságodat. Azt mondja Phil . : a magyar ember be-
vallja adóját, de vétkeit vagy hibáját megvallja. Felelet: 

Czuczor 636 1. bevall =r 1) valamit igaz gyanánt be-
mond, nem tagad. A vádlott bevallja elkövetett bűnét. A 
töredelmes gyónó bevallja vétkeit. 

Nem különben Czuczor : „Megvall = valamiről elis-
meri és nyilvánítja, hogy ugy van, hogy nincs különben, 
nem tagadja, meggyón. A töredelmes lelkű keresztény meg-
vallja bűneit." 

Tehát megvall = bevall. Sőt itt, mivel nem bűnről, 
hanem tudatlanságról van szó, hogy az ember ne tagadja el, 
igaz gyanánt bemondja tudatlanságát, még Phil , értelme-
zése szerint is talán jobb a bevall, mint a megvall. Nagy 
hűhó semmiért ! 

2) Ad I . 8. — P. szerint: „Sokszor történik, hogy az is-
meretlen személynek jó híre, neve futamodik, de az ő jelen-
léte elcserélteti az emberek ítéletét." M. szerint: „Akárhány-
szor történik, hogy az ismeretlen személynek jó hire neve 
ragyog, de az ő jelenléte megváltoztatja az emberek ítéle-
tét." I t t kérdi Phil . Melyik jobb ? s azt mondja, hogy „igaz, 
hogy a latinban ,lucescit' van, de magyarban valakinek 
vagy valaminek a híre csakugyan futamodik. S ha már ,ra-
gyog'-tatta M. a birt, akkor az antithesis ,offuscat'-ját ,el-
homályositással' illett volna magyarosítania." Felelet. 

Melyik jobb ? De gustibus non est disputandum ! Ne-
kem a ,ragyog' jobban ,lucescit' (eredeti szöveg) mint a f u -
tamodik'. 

Tehát jó és jobb, mert 1-ör a ragyog közelebb áll az 
eredetihez; 2) a ragyogás a hirhez nagyon szépen illik s ma-
gyaros is; 3) mert igaz, hogy a magyar ember hire ,jár ' is 
, fut ' is, de nem ,futamodik' már jelenleg, a mennyiben a fu-
tamodik = futásnak ered, folytonosan fut (Czuczor), == fu-
gitat, procurrit (Kresmerics.) S lia ,futamodnék' is a magyar 
ember hire, az is igaz, hogy ,ragyog' is. Kár volt tehát de 

lana caprina oly nagy lármát csapni . . . Adjuk meg a ma-
gyar fordítónak is azt a szabadságot, melyre a német for-
dítóknál lépten nyomon akadunk. A ,lucescit'-et ők is ép 
ugy fordít ják mint M., Müllert kivéve, de egy sem ugy, mint 
P . s nagyon helyesen, mert hermeneutika! szabályr, hogy a 
meddig az eredeti szöveg mellett maradhatunk, a nélkül, 
hogy azon nyelvnek, melyre forditunk, szelleme és sajátsá-
gai ellen vétenénk, az eredetit, a mennyire lehet, híven vagy 
legalábbb meo-közelitően kell visszaadnunk. En nem kivá-o O 
nom, hogy Phil , megengedje, hogy kell, csak azt kegyesked-
jék megengedni, hogy szabad (s ezt meg kell engednie), et 
ecce már világossá lesz, hogy nem állott jogában M.-nak hű 
és magvaros .hire ragyog'-ját megtámadni. 

Nézzük csak a németeket. Moshammer : ,Es geschieht 
bisweilen, dass eine unbekannte Person einen glänzenden 
Ruf geniesst, deren Gegenwart aber die Augen jenigen be-
leidigt, die sie anschauen.' Sailer : Oft leuchtet eine unge-
kannte Person in der Ferne durch das Licht des guten Ru-
fes, sehr helle ; aber wenn sie vor dir steht, verliert sich der 
Glanz in deinen Augen. Müller; Es geschieht nicht selten, dass 
einer in der Ferne einen guten Ruf hat, in der Nähe aber 
unwerth erscheint. P . F. U. : Zuweilen glänzt ein Unbekann-
ter durch guten Ruf, verdunckelt sich aber durch seine An-
wesenheit vor Jenen, die ihn näher kennen lernen. 

Ph . azon észrvételére pedig, hogy : ha már ,ragyog'-
ta t ta (Mólnál1) a hirt, akkor az antithesis ,ofFuscat'-ját ,el-
homályositással' illett volna magyarosítania, azt mondom 
hogy az nem áll ; mert lévén a latin szöveg igy : Quandoque 
accidit, ut persona ignota ex bona fama lucescat : cuius ta-
rnen praesentia oculos intuentum obfuscat', lia M. az ant i-
thesis ,offuscat,-ját ,elhomályositással' akarta volna magya-
rosítani, vagy igy kellett volna tennie : „de az ő jelenléte 
elhomályosítja az emberek szemeit, Ítéletét . . . ami képtelen-
ség; vagy pedig Pázmánytól e helyütt egészen eltérnie, amit 
Phil , megrótt volna ( ! ) mert hát ebben kedve telik. Azért 
hát csak maradjon a mint M. irta : ,megváltoztatja az em-
berek Ítéletét' ami híven kifejezi Kempis gondolatát is, ma-
gyaros is, meg közel áll P.-hoz ,elcserélteti', de világosabb, 
inert az ,elcserélteti az embernek ítéletét' manapság vajmi 
kevesen értenék. Dr Kanyurszky Gy. 

(Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, jul. 9. A választások után. — A képviselő-

választások befejeztettek, a zaj és lárma, leszámítva egyes 
pótválasztásokat, megszűnt, a csend és béke ismét elfoglal-
ják helyüket és folynak a dolgok a megszokott rendben. E 
pillanatot használjuk mi fel arra, hogy visszatekintsünk a 
lefolyt választásokra, mert vissza nem tekinteni, abból ta-
núságot le nem vonni, nagy, igen nagy hiba volna, melyet 
elkövetni nem szeretnénk, bár mily szerények volnának is 
soraink, bár mily csekély, vagy épen semmi nyomatékkal 
ne bírjanak is szavaink. H a politikai lapok a választások 
befejeztével szemlét tartanak a nyeresség vesztesség felett, 
lia mérlegelik a kormány és saját párt juk megmaradt, vagy 
szaporodott hatalmát: illő, hogy a felmerült, vagy jobban 
mondva, fel nem merült tünetekről mi is megemlékezzünk; 
mert, fájdalom, épen az utóbbiak azok, melyek figyelmünket, 
tekintettel a lefolyt képviselőválasztásokra, igénybe vették. 
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A képviselőválasztásoknál felmerült, vagy kimaradt 
tünetek képezik azon jelleget, mely magának az alakuló 
képviselő háznak is jellege lesz. Az irány, a szellem, mely 
a képviselő választásokban nyilatkozott, lesz iránya és szel 
leme a képviselőháznak is. A tapasztalat legalább mindez 
ideig azt tanitja, hogy olyan lett képviselőházunk, a minő 
volt képviselőválasztásunk. Hogy az előbbit már most megha-
tározhassuk, azért kisértük különös figyelemmel az utóbbit, 
és ha Ítéletünket már most kimondjuk, be kell vallanunk, 
hogy mi a szeptemberben összeülő képviselőházat nem lát-
juk azon magaslaton, melyen látni szeretnők hazánk érde-
kében. Olvastunk ugyanis választási beszédeket, olvastunk 
minden pártból, olvastuk főleg azok beszédeit, kik valamely 
pártnak első rangú tekintélyeiként tiszteltetnek, és mi elis-
merjük szivesen, hogy ezt megédemlik ; de, nem tehetünk 
róla, ki kell mondanunk, hogy azt, mit ezekben a beszédek-
ben kerestünk, ott nem találtuk, — nem találtuk meg azt, 
mi az államférfit a keresztény államférfi magaslatára emeli, 
és igy tar tunk tőle, hogy képviselőházunk sem fogja magán 
viselni a keresztény jelleget, a mint a nemzet n a g y kárára 
és veszedelmére, e jelleget mindez ideig nem viselte ön-
magán. 

A jövő országgyűlést ugyanis mi úgy szerettük kép-
zelni, mint regeneráló országyülést, és erre nézve abban vél-
tünk némi, mondjuk némi támaszt találni, de távolról sem 
vérmes reményt táplálni, hogy a liigadtabb, a komolyabb 
megfontolásnak némi látszatát véltük felfedezhetni, daczára 
egyes felmerült törekvéseknek, melyek e látszattal ellentét-
ben voltak ; azt véltük, hogy immár egyes nagyobb szelle-
mek, kik a dolgok mélyére szoktak tekinteni, felfedezik 
azon veszélyes férget, mely a nemzet testén rágódik és gon-
doskodnak a kellő orvosságról ; hogy meg fogják mondani 
nyiltan a nemzetnek, mi képezi az ő baját , elő fogják adni 
az orvosság azon nemét, melynek használása mellett bajából 
kigyógyulhat ; meg fogják Ígérni, hogy ők minden alkalom-
mal ra j ta lesznek, hogy a nemzet regeneráltassék. D e m i na-
gyon csalatkoztunk ! Még nagyjaink is, kiktől ezt minden-
esetre meg lehetett volna várni, távol vannak a szellemi 
ébredéstől, távol vannak a létező baj felismerésétől, és azon 
gyógyszer ajánlásától, melynek egyedül van nemzetregene-
ráló hatása. Ezt kell legalább következtetnük azon mély 
hallgatásból, mely beszédeiken átvonul, mert különben nem 
tehető fel felőlük, legalább mi nem akarjuk feltenni, hogy 
hallgattak volna. 

Nem akarnánk félreértetni. Képviselőjelöltjeink be-
széltek a nemzet bajairól, az ipar, a kereskedelem pangásá-
ról, szólottak a bosniai expeditio költségéről, beszéltek az 
adó behajtásáról, az uzsoráról stb., szóval az anyagi baj 
felsorolásával beszédeik telve voltak, sőt még corruptióról 
is beszéltek, és valljuk meg, hogy, nevezetesen ez utób-
bira nézve, sok megszívlelni valót mondtak, és e tekintetek-
ben mi csak elismeréssel viseltetünk irántuk ; de mindezek-
nél sem hatottak a baj forrásáig és nem jelelték meg az el-
lenszert. Ba j az mind, mit itt elősoroltunk, de a fő baj ott 
van, hogy a keresztény szellem hiányzik, hogy az ki van 
zárva a politikában mindenünnen. Ez a bajok baja, innen szár-
mazik minden veszedelem a nemzetre. Mig ez a baj nem lesz 
elhárítva, czéltalan minden panasz a corruptióról. A corrup-

tiót sem akinevezés, sem a hivatalnokok választása nem fogja 
megszüntetni. Morális czélt csak morális eszközökkel lehet 
elérni, immorális baj t csak morális szer használásával lehet 
meggyógyítani. Hiányzik a keresztény szellem; azt kell kö-
zölni, felébreszteni épen ott. hol az mellőztetik. Es i t t nem 
tehetjük, hogy ne utaljunk arra, mit vártunk volna mi első 
sorban képviselőjelöltjeinktől. Tudjuk, hogy a demorali-
satió első rohama a tanodákban kezdett pusztítani; a tanodá-
kat fosztották meg mindenekelőtt keresztény jellegöktől, a 
többi önmagától következett. Vannak számos felekezetnél-
küli tanodáink, a vágy, ezek szaporítására szintén megvan, 
a keresztény szellem száműzésére minél nagyobb terjede-
lemben az alkalom megvan: van-e csak egy is képviselője-
löltjeink, most már képviselőink közt, ki e közös iskolák 
beszüntetését beszédjébe felvette volna? Vagy, hogy maga-
sabbra emelkedjünk, van-e csak egyetlen egy is képviselőink 
közt, ki kijelentette volna, hogy ő a felsőbb tanodákban az 
ifjúság vallásos neveltetését fogja követelni ; hogy akadé-
miai és egyetemi if júságunkat nem fogja a vallástalanság-
nak martalékul oda dobatni engedni, az által, hogy minden 
vallásos kötelesség teljesítésétől fel mentve maradjanak to-
vább is ? Nincsen tudtunkkal egyetlen egy sem ; pedig, mig 
iskoláink nem csak mellőzni fogják a ker. szellem táplálását 
ifjúságiinkban, hanem positive az ellen működnek, addig 
semmiféle létező baj orvoslására még csak gondolni sem 
lehet, addig a corruptio megszüntetésére gondolni nem 
egyéb, mint chimaera, mint agyrém. 

Hogy ezen az egy ponton kívül még számtalan más 
pont van, említenünk is felesleges. Azt az egyet csak például 
emiitettük fel, hogy ehhez hasonlók létezését jeleljük, me-
lyeket felemlítve óhajtottuk volna hallani képviselőjelöltje-
inktől, hogy örömmel constatálhattuk volna képviselőházunk 
magas, mert keresztény szinvonalon levő állását és reményt 
meríthettünk volna a nemzet regenerálására. Erről azonban 
le kell mondanunk, a lejtőn ezentúl is haladni fog a nemzet 
lefelé, mig . . . De ezt nem tudjuk, nem akar juk kimondani, 
mert hisszük, hogy a jó Isten nem fogja e nemes tulajdo-
nokkal megáldott nemzet megsemmisítését megengedni. Q 

Eger. A szent gyermekség társulata. (A Népiskolai 
Tanügy"-bői.) — A lelkész és tanitó urak különös figyel-
mébe ajánlom e szerény czikk tar ta lmát . A nagy szünidő 
alatt elmélkedjenek fölötte. 

Szentegyházunknak keletkezése óta egyik csodálatos 
és jellemző szokása, hogy óriási föladatok megoldására cse-
kély eszközöket vesz igénybe. A keresztény élet folytonos 
incarnatiója emez apostoli szózatnak: „a gyöngéket választja 
ki Isten, hogy az erőseket megszégyenítse." 

Ebben áll a kath. egyház isteniségének egyik feltűnő 
bizonyítéka. 

Ilyen csekély, igénytelen eszköznek látszik a Forbin 
Janson, franczia püspök találmánya is : a szent gyermekség 
társulata, melyet legújabban X I I I . Leo ő szentsége a kath. 
világ hathatós pártfogásába ajánlott, s melynek I X . P ius 
többrendbeli bucsut engedélyezett. 

Fönséges gondolat, minőt csak kath. elme szülhet. 
Amellett paedagogiai oldala is van. A kath. gyerme-

kek valláserkölcsi képzésére hatalmasabb, könnyebb, ko-
runkban szükségesebb és áldásosabb eszközt nem lehetne k i* 
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találni, mint e társulat; amit más alkalommal szándékozom 
bővebben kifejteni. Most tekintsük azt csupán anyagias ko-
runk szemüvegén, a haszon szempontjából. Melyik részvény-
társaság, melyik bankintézet, vagy takarékpénztár biztosit 
tagjainak annyi előnyt, oly nagy kamatot, mint a szentgyer-
mekség társulata? Tagjává lehet ennek minden kath. ember, 
minden kath. gyermek. Es mennyi kamatot kap a befektete-
tett összegért ? Százszorosát. „Centuplum accipietis Sőt 
annál is többet, mert ezen intézet legfőbb igazgatója maga 
Jézus Krisztus, ki irgalmának végtelen kincseit a szó igaz 
értelme szerint pazarolni szokta; ki egyetlen fillérért is 
mennyországot ad. 

Miért nem iparkodik hát minden ember, minden ka-
tholikus fölhasználni, kiaknázni e rendkívül előnyös pénz-
ügyi kínálatot? Miért nem virágzik e társulat minden kath. 
községben és elemi iskolában ? 

Felelet : mert nem ismerik. Az ismeretlen iránt nincs 
érdeklődés. Ignoti nulla cupido. 

Pedig be könnyű lenne megismertetni ! — Sok uri 
embert és jó leik Li nőt láttam már, aki rakásra gyüjtögeté a 
szivar-végeket és az elhasznált postabélyegeket. Mi czélból? 
Hallot tak valamit afelől, hogy e csip-csup dolgokért egy 
sinai gyermeket lehet megmenteni. Mily szivesen léptek 
volna e nemes szivü egyének oly társulatba, mely e föladatot 
tűzte ki czélul, ha tudomással birnak vala arról ! Es ki az 
oka, hogy a magyarhoni katholikusok, néhány dicsérete ki-
vételt leszámitva, nem birnak tudomással ily társulatról ? 
Legyünk őszinték és valljuk meg, hogy e mulasztás első sor-
ban a lelkészek és tanitók vétke. Mert a jóra való restség 
nagy vétek. Kötelességünk lenne ily társulatot a néppel 
megismertetni: és nem teszsziik. A kath. lapok minden év-
ben hoznak kimutatást a társulat ügyeiről, de mi azt figye-
lemre sem méltat juk. Szégyenletes közöny ! 

Há t a jó gyermekeket mily könnyen lehetne meg-
nyerni e kedves, nagy fontosságú társulatnak ! A Jézuska 
kebelbarátjai hogy sietnének a messze világrészben szenvedő 
társaikat megmenteni, értök imádkozni, részökre havonkint 
két krajczárt adományozni, főleg azon iskolákban, ahol a 
takarékpénztári intézmény is életbe lépett már ! — Oh, a 
gyermeknek jó szive van, s az Üdvözítő nem hiába monda, 
hogy Isten sokszor kijelent a kisdedeknek oly titkokat, me-
lyeket a bölcsek szemei elől elrejtett. 

Mi lenne szükséges, hogy őket e szép eszmének meg-
nyerjük, hogy iskoláinkban a szent gyermekség társulatát 
létre hozzuk? Nézetem szerint csak egy kis felvilágositó be-
szédet kellene hozzájok intézni — alkalmatos időben és kö-
rülmények közt. A tanitó vagy katecheta körülbelül igy 
szólhatna hozzájok : 

„Kedves gyermekek ! Hallottátok már tőlem máskor 
is, hogy a Jézuska nagyon szeret titeket is. Hiszen tudjátok, 
hogy ő hoz nektek szép karácsonyfát, aranyos diót, mákos 
kürtöt, uj ruhácskát képes könyvet, meg aztán játékszere-
ket. Neki köszönhetitek azt is, hogy szülőitek szeretnek, 
ápolnak, ruháznak, táplálnak, iskolába járatnak benneteket. 
O parancsolta édes apátoknak és mamátoknak, hogy szeres-
senek titeket. O maga is gyermekké lett, midőn az égből 
földre szállott az embereket megváltani ; sőt még a felnőt-
teknek is azt mondta, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a 
kisded, hát be nem mehetnek a mennyországba. 

Lássátok, a gyermek csak ott lehet boldog, ahol a 
Jézuska parancsát teljesitik az emberek; ahol pedig Jézus-
kát nem ismerik, ahol az emberek nem ugy élnek, mint 
ahogy ő kivánja, ott bizony igen siralmas állapota van a 
gyermeknek. Már mondtam nektek, hogy Fáraó egyiptomi 
király vizbe fojtani parancsolta a zsidók fiu-gyermekeit; azt 
is tudjátok, hogy Heródes kegyetlenül megölette a betlehemi 
kisdedeket. Ugy-e, sajnáltátok őket? Most is vaunak ám oly 
kegyetlen emberek, akik hasonlóképen bánnak a gyermekek-
kel. Kik azok ? A pogányok, a pogány szülők, akik saját 
gyermekeiket nem akarják ápolni és nevelni, azért mindjárt 
születésök után becsavarják őket valami gúnyába, vagy ko-
sárba teszik, mint hajdan a kis Mózest, és titokban kiviszik 
az utczára s ott hagyják, hogy akinek tetszik, hát vegye 
pártfogásába, és csináljon velők akármit. De sokszor meg-
történik, hogy az Istenadta szegény gyermeket széttépik a 
sertések, vagy az ebek, vagy ugy halnak meg éhen szomjan, 
mielőtt valaki rájok találna. Ezrek és ezrek vesznek el igy 
folytonosan. 

Ilyen keserű sorsuk van a szegény ártatlanoknak k ü -
lönösen a sinai birodalomban. A földrajzból tudjátok, hogy 
a sinai birodalom roppant nagy ország ; —- tőlünk napke-
letre, Ázsiában fekszik, igen messze. Sokkal nagyobb ország 
ez, mint az egész Európa, és majdnem oly sok ember lakik 
benne, mint az egész földön, (közel 500 millió 1) A sinai em-
berek különben kis termetűek, bőrük szine sárgás, arczuk 
kerekded, szemeik hosszúkásak, szemöldökeik vékonyak. A 
hajókat pedig leborotváltatják s csak egy csomót hagynak 
meg a fejők tetején. Az persze hosszura megnő, azért befon-
ják varkocsnak, mint nálunk a leányok. No még azt is el-
mondom, hogy a sinaiak igen ügyesek és életrevalók, de ra-
vaszok és kevélyek. A puskaport és a könyvnyomtatást sok-
kal hamarabb ismerték, mint az európaiak. Finom porczel-
lánjokat pedig most sem tudjuk utánozni. Azért nagyra is 
vannak ám tudományaikkal, s azt mondják, hogy semmit 
sem akarnak az európaiaktól tanulni. A császárjokról meg 
azt képzelik, hogy az ég fia és az egész világnak ura, aki 
minden más uralkodónak parancsolhat. 

Hanem e kevély emberek mégis tudatlanok, mert az 
igaz Istent nem ismerik, Jézusról semmit sem tudnak. Van 
némi hiányos fogalmuk a legfőbb Lényről, de amellett sok 
alsóbb rendű istent és szellemet hisznek és ezek tiszteletére 
szörnyeteg nagy templomokat (pagodák) épitenek, bálvá--
nyokat faragnak, melyek előtt hajlongva tüzet gyújtanak, 
trombitálnak, dobolnak. Ebben áll az ő istentiszteletök. 

A keresztény hittéritők folyvást fölkeresik a sajnálatra 
méltó sinai birodalmat, hogy Jézus parancsa szerint hirdes-
sék az ott lakóknak is az evangeliomot. J a j , de nagyon ne-
héz őket megtéríteni. Eddig czak néhány százezer fogadta 
el a kath. hitet. A Jézus papjaira, kik innen Európából men-
nek hozzájok, igen haragszanak, őket üldözik, sokszor ki-
nozzák és megölik. De mégis az a legrutabb szokásuk, hogy 
a saját gyermekeiket kirakják az utakra, hogy ne kelljen 
velők bajlódniok ; nem bánják, ha a szerencsétlén gyermek 
agyon sirja is magát. Mint már mondám, tömérdek ártatlan 
hal itt meg szent keresztség nélkül. Azért a jó hittéritők 
mindig nagy figyelmet fordítanak ezen Istenadta kisde-
dekre; fölkeresik őket, hogy megkereszteljék és számukra a 
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mennyországot biztosítsák. Mert, mint tudjátok, a mennyor-
szágba még a kisdedek sem juthatnak el keresztség nélkül. 
Csakhogy nem minden megkeresztelt sinai gyermek hal meg 
azonnal. Sok életben marad. Már most mi történjék ezekkel? 
Meg kell őket menteni, fölnevelni. De hogyan ? A hittéritők 
oly szegények, hogy maguk is alig élhetnek; a gyermek föl-
nevelése pedig sok pénzbe kerül. Hol vegyék a pénzt? Egy 
kis társulat gyűj t i azt össze nekik a keresztény országokban: 
a Jézus szent gyermekségének társulata. Kikből áll e társu-
la t? Jótékony ker. gyermekekből, kik havonkint pár kra j -
czárkát befizetnek sinai testvéreik és pajtásaik számára. 
Minthogy pedig, hála Istennek, sok ilyen jó gyermek van a 
világon, azért igen sok pénzt ö-szegyüjtenek évenkint. Ezt 
azután a társulat igazgatója elküldi a hittéritőknek azon 
megkeresztelt kisdedek részére, kik életben maradnak. I t t 
aztán szépen megtanulják a ker. vallást, irni, olvasni, szá-
molni is megtanulnak ; ügyes mesteremberek lesznek belő-
lök, sőt némelyikből buzgó pap is válik, aki aztán honfiait 
tériti a ker. vallásra. Hogy mily sok pogány gyermeket le-
het igy megmenteni és az emberi társadalom hasznos tag-
jává tenni, azt elképzelhetitek abból is, hogy csak 1878-ik 
évben is majd egy félmillió sinai gyermek kereszteltetett 
meg ; mintegy százezer maradt közülök életben, s föl is ne-
veltetett. A sinai birodalomban vau most körülbelül 386 ár-
vaház, 1675 iskola, 141 műhely, 96 gazdasági udvar és 422 
gyógyszertár : mind a jó gyermekek filléreiből! Mily nagy jót 
tehetnek a gyermekek ! Mily örömet okoznak a Jézuskának ! 

Ám a sinai árvák nem is feledkeznek meg európai 
ker. társaikról, a jó gyermekekről. Mindennap buzgón imád-
koznak értök, hogy a jó Isten fizesse meg nekik alamizsnái-
kat ; őrizze meg liazájokat, szülőiket s őket is minden vesze-
delemtől, minden betegségtől és hirtelen haláltól. És legye-
tek meggyőződve, hogy Jézuska meghallgatja ezen árvák 
imádságát ; hogy nem lehet az boldogtalan, kiért annyi 
árva imádkozik. 

Kedves gyermekek ! Akartok-e ti is a Jézuska áldá-
sában részesülni ? Akartok-e az ő szeretett társai lenni ? 
Akkor lépjetek a Jézus szent gyermekségének társulatába ! 
— Ugy-e megteszitek azt ? Áldozzátok föl azt az egy-két 
krajczárt , melyet szülőitektől néha czukorkára kaptok, ál-
dozzátok föl a Jézus nevében, a pogány gyermekek meg-
mentésére. Hozzátok el azt nekem, én majd elküldöm a 
hittéritőnek !" 

Meg vagyok győződve, hogy ilyféle beszéd és buzditás 
a katecheta, vagy tanító ajkairól, nem tévesztené el kellő 
hatását a gyermeki szívre. A további lépések megtevéséhez 
aztán maga a dolog természete nyújtana szükséges útmuta-
tást. Különben a szent társulatnak honunkban is vannak 
ügynökei, kik bárkinek kívánságára szivesörömest azonnal 
és ingyen megküldik az e czélból kiadott és rendelkezésökre 
bocsátott füzeteket, melyek már égész kis irodalmat képez-
nek. Tolle lege ! 

Ily ügynök a többi közt, nt. Loválcy Antal r. k. se-
gédlelkész ur Budapesten, a Terézvárosban, vagy Tokody 
Ödön szerkesztő ur Temesvárott. Kik a szent ügy iránt 
lelkesedni tudnak, kik az evangeliomi „egy akol" fölépíté-
séhez legalább egy homokszemmel akarnak járulni, for-
duljanak ezen urakhoz bővebb felvilágosítás végett. 

Részemről hálát adok Istennek, ha felszólalásom által 
sikerült csak egy vállalkozót is megnyernem ezen apostoli 
és paedagogiai eszmének. Azon édes reményben teszem le 
tollamat, hogy soraim viszhangot keltenek s a jövő tanév 
kezdetén több lelkes tanitó és lelkész megkísérli a Szent-
gyermekség társulatát életbe léptetni. 

Vajha ugy legyen ! Hrpássy János. 
P a r i s . Nicolas mgr Ségurról az ,Univers'~nek a követ-

kező emlékezetes sorokat irta : 
A kereszténylét önérzete, bármily mélyen van is visz-

szaszoritva Francziaország szivébe, semmit sem vesztett 
benső erejéből és oly hatalmas és megható tanúságokban 
jelentkezik, hogy a kik vesztére összeesküdtek, nem tehet-
nek egyebet mint bosszankodnak. 

A mi mgr Ségur halálakor és temetésénél történt s a 
mi még most is azóta történik, valóban megható példa. Ál-
dózár történeti család tagjában, Isten munkása egyházának 
dignitariusában, látnók egy vakban, nem szűnt meg, hosszú 
életén át, szóval, irataival, alkotásaival, a lelkek kiszolgá-
lásával, a jónak mindennemű apostolkodásával, harczolni a 
jó harczot, mintha semmi olyas sem volna körülötte, a mi 
kedvét vehetné : elesik az érdemek küzdterén, hol még a 
halál fölött is uralkodik ; és távol attól, hogy halála 
magába burkolná őt, még fényesebbé teszi életét és ugy 
látszik mintha azt megsokszorosítaná. 

Mit nem hirdetnek emlékének tiszteletére s hitének 
dicsőségére, melynek oly bátor apostola volt, azon tömegek, 
minden rendből és rangból, melyeket szerény ravatala hi-
vott össze mindenfelől, hogy utósó menetét diadalmenetté 
tegyék ! 

Felhiva érzem magam részemről elmondani, ki volt 
nekem mgr Ségur, hogy felírjam nevemet azok közé, kik 
neki legtöbbet köszönnek. Ilarmincz év alatt, nem szűnt 
meg buzditani, lelkesíteni, pártolni munkálkodásomat s an-
nak gyömölcseit terjeszteni. Örömeimet s fájdalmaimat 
egészen magáévá téve, ő, a nagy tettek s alkotások embere, 
mint egyházi lelkiatyám (aumônier) lett szerény családi kö-
römben, melynek tűzhelyét egynél többször oltárrá változ-
tat ta át. Szeretete valóban oly nagy volt, hogy midőn egé-
szen másoknak áldozta magát, ugy látszott, mintha nem is 
léteznék csak másokért. 

Szivének emlékezete, melynek vaksága mintegy gaz-
dája volt, annyira ment, hogy mások szivének őrző angya-
lává lett, gyakran pótolva s mindig megszentelve azt, a mi 
az embernek legbensőbb, legkedvesebb sajátja. Ö nem tagja, 
hanem szive volt a családnak, a földi ugy mint az örökké 
való javakra nézve. Ö maga magát buzdította, hogy annál 
jobban buzdítsa az embert ; és mily evangeliumi s egészen 
franczia kellemmel tudta ezt tenni ! Azt lehet mondani, 
hogy volt benne valami a kánai mennyegzőn és Lázár sír-
jánál nyilatkozott isteni Mesterből. Társalgása mindig ha-
gyott maga után valamit a mennyei örömek édességéből s 
éltető vigaszaiból. 

Egyik utolsó nyugalma, melyet bajának első rohama 
engedett, az volt, hogy eljött Versailles levegőjét színi, ané l -
kül, hogy párisi dolgait elhagyná. Hanem a ki őt oda vitte, 
ott is tar tot ta . Érezvén halálát közeledni, az oltári szentsé-
get salonjában óhajtotta fogadni. Szerencsés lehettem tanuja 
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lehetni azon nagyszerű látványnak, melyet látni egykoron 
megtagadta tot t Cousin tolakodó philosophions kíváncsisá-
gától : egy szent halálának ; s kötelezve érzem magam ar-
ról tanúskodni mindenkinek, ki annak látásában nem ré-
szesülhetett. 

Lá t t am ezt az átlátszó haláltusát , ezt a fényes harczot 
a természeti halál s a természetfölött i élet közt, mors et vita 
duello conflixere mirando ! Midőn ajtatosan csókkal illettem, 
magamért s enyéimért, azt a barát i kezet, melyet már a ha-
lál ál tal legyőzve véltem, lá t tam magasra emelkedni, hogy 
megáldjon, hogy áldjon mig csak össze nem omlik ! Végre, 
midőn már minden befejezve látszott lenni, midőn az utósó 
Amen válaszolt a jkainkról a végső imákra, én azokhoz ta r -
tozom, kik hallották az ő imájából, liörgései közt, mintha 
a túlvilágból jö t t volna, ezt a fenséges választ : Alleluja ! 

O igen, hőn tisztelt kedves főpap, nemcsak reád, ha-
nem reánk nézve is, az egyházra nézve, Francziaországra e 
nemeslelkű haldoklóra nézve, szintén nincs Amen Al le luja 
nélkül. 

U r napján, 1881. Nicolas Ágost. 

IRODAIM. 
A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Fordi to t ták : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad , 
1881. I . köt. 532 lap. Á r a 1 f r t 50 kr . 

Egy Dupanloup iskolájából való magasröptű szellem 
hosszas és mély elmélkedéseinek a legnemesebb élvezetet 
nyúj tó gyümölcsével kedveskedik két derék 1. szert, nagy-
váradmegyei áldozár Bougaud „A kereszténység és korunk" 
czimü müvének magyar forditásában. Mielőtt e könyv 
szellemének és irányának tüzetesebb ismertetésébe fognánk, 
ad juk az előttünk fekvő I . kötet ta r ta lmának jegyzékét, 
melyet következőleg ál l i tot tak össze a fordítók : 

A fordítók nyilatkozata. Előhang. Bevezetés. A ke-
reszténység ez u j tárgyalásának indokolása, rendszere és 
tervezete. — Előszó. Az első könyv alapvonalai. — I . fej. 
Az ember igazi természetéről. — I I . fej. Isten igazi te rmé-
szetéről. — I I I . fej. A vallás igazi természetéről. — I V . 
fej. A vallástalanság fá jda lmas drámája . Az ember vallás és 
Isten nélkül. — V . fej. A vallástalanság fájdalmas drámája . 
(Folytatás.) A család s kivált a nő Isten nélkül. VI . fej. A 
vallástalanság fá jda lmas drámája . A társadalom Isten nél-
kül . — V I I . fej. A vallástalanság fájdalmas drámája . (Be-
fejezés.) A nép Isten nélkül. — V I I . fej. A vallástalanság 
ellenvetései és hiu ürügyei . Igaz-e, hogy a tudományos föl-
fedezések kimutat ták a közlekedés lehetetlenségét Isten és 
az emberek között? — I X . fej. A vallástalanság ellenveté-
sei és hiu ürügyei. (Folytatás.) Igaz-e, hogy korunk nagy 
népei a vallást elvetik s azt elvetve boldogabbak lesznek ? 
— X . fej. A vallás valóságáról és szépségéről. — X I . fej. A 
vallás csodás hatásairól és különösen a fájdalom isteni be-
folyásáról. — X I I . fej. A fájdalom isteni befolyásáról. 
(Folytatás.) Mikép segit minket a vallás elviselni a f á jda -
lom csapásait, miután megmagyarázta annak t i tkát ? — 

X I I I . fej. A fájdalom isteni befolyásáról, (vége.) A ha lha-
tat lanság és örök egyesülés. A szeretet a halál után. — Be-
fejezés. — A világosság ut ja i . Mikép ta lá l juk föl az elvesz-
te t t h i t e t ? (Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
— A pesti kath. legényegylet 25 éves jubi leuma a lkal-

mából következő felhívást küldött szét az országba : Isten 
áldja a tisztes ipart ! Főtisztelendő elnök ur ! Szeretet t egy-
leti tagok ! A pesti kath. legény-egylet f . é. szept. 4. 5. tí-ik 
napjain tartja 25 éves fenállásának ünnepélyét. Ez ünnepélyre 
ezennel barátságosan meghívjuk a testvér-egyleteket és fel-
kér jük , hogy számos megjelenésük által az ünnepélyt emel-
jék. Budapest, 1881. junius havában. Az elnök. Az ünne-
pély-bizottság. Az ünnepély sorrendje : Szombat, szept. 3-án. 
Est i 8 órakor ismerkedési estély a „Schuster"-féle sörcsar-
nokban. Vasárnap, szept. 4-én. Reggeli l j 2 9 órakor ünnepé-
lyes bevonulás a belvárosi plébánia templomba, szent beszéd, 
nagy mise, Te Deum. 12 órakor a munkakiáll i tás ünnepé-
lyes megnyitása az egyleti helyiségekben. 1 órakor társas 
ebéd. Esti 7 órakor alkalmi ünnepély a „Schuster"-féle sör-
csarnokban. Hétfő, szept. 5-én. Reggeli 8 órakor halottas sz. 
mise a budai kapuezinus templomban. 9 órakor D r . Szabóky 
Adolf születése házán az emlékkő leleplezése. 10 órakor ki-
rándulás a zugligetbe, társas ebéd. Kedd, szept. 6-án. A fő-
város és ennek nevezetességeinek megtekintése. — Kérdések, 
melyekre a feleletet legkésőbb augusztus l - i g kér jük . 1) Az 
egylet neve? 2) Hány tag és tiszteletbeli tag jön? 3) A fő-
tisztelendő elnök ur jön-e ? 4) A zászlót elhozzák-e? (igen 
kér jük !) 5) H á n y személyre kelljen szabad lakást rendelni ? 
6) A két társas ebéden és kiránduláson hányan vesznek 
részt ? (az egész 1 f r t 50 kr.) 7) Mely nap és órában érkez-
nek meg? 8) Mely vaspályán? — v a g y gőzhajón? 9) Akar -e 
valaki szavalni ? — Mit ? Czím : A pesti kath. legényegylet 
elnökségének. Budapest belvárosi plébánia. 

— A lourdesi magyar zarándoklat f. hó 28-án indul 
Budapestről ft. dr. Nogáll János fölsz. püspök vezetése a la t t . 
Aug. 4 ikén lesz a bevonulás, 5-én pedig a zászló fe la ján-
lásának ünnepélye. 

— Latin költök versenye. — Mgr Tripepi praelatus 
Rómából felszólítja az összes kath. vi lág latin költőit, hogy 
Virgi l X I X . centenáriuma alkalmából, mely Rómában 1882. 
szept. 22-ikén fog ünnepélyesen megületni, X I I I . Leó pápa-
ságának legkiválóbb mozzanatait tárgyaló és legalább 2 J 0 
hexameterre terjedő költeményekkel versenyezzenek. A leg-
jelesebb költemény szerzője arany, a második ezüst érem-
mel fog jutalmaztatni . A Tiberina, Árkádok, Immacula ta 
Conceptio akadémiáknak legkitűnőbb tagjai fognak biráló-
kul fölkéretni. 

Előfizetési felhivás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása-

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjük a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból meritett szabályul tartjuk, hogy a kik a lapot első 
félévben járatták, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó 
előre az ellenkezőről nem tudósítanak. Olvasókörünknek folytonos széle-
sedése legilletékesebb tanúság, hogy jó uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Miueum-körut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatot t Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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Budapesten a szerkesztő- ! 
nél, és Kocsi Sándor i 

nyomdai irodajában. Mu- : 
: zeum-körut 10. sz. alatt. : 
i hova a netaláni réclama- ; 
; tiókis. bérmentes nyitott ; 

levélben, intézendök. 
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Budapesten, julius 16. 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 
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II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae X I I I . Epistola Encyclica. — Észrevételek Phi -
lemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t iká-
jára . — Egyházi tudósítások : Budapest. Az atheistikus állam. — Róma. A szlávok zarándoklatáról. — Irodalom. A ke-
reszténység és korunk. I r t a Bougaud Emil. — A magyarországi r. k. egyházszónoklati irodalom érdekében. — Hivatalos. 

•— Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

S a n c t i s s i m i D o m i n i N o s t r i 

L E O N I S 
divina providentia 

P Â P A E XIII 
E P I S T O L A E N C Y C L I C A 

• AD PATRIARCHAS, PRIMATES. 
ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPDS UNIVERSOS 

CATH0L10I ORBIS 
GRATIAM ET COMMUNIONEM 

CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

V E N E R A B I L I B U S F R A T R I B U S 
PATKIA1ACH1S PR1MATJBUS ARCHIEPISCOPIS 

ET EPXSCOPIS US1VERS1S CÀTHOLIC1 OKB1S 
GRATIAM ET COMMUNIONEM 

CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS. 

LEO PP. X I I I . 
VENERABILES F Ii AT KE S 

SALUTEMET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Diuturnuin illud telerrimumque bellum, ad-
versus divinam Ecclesiae auctoritatem susceptum, 
illuc, quo proclive erat, evasit; videlicet in com-
mune periculuin societatis humanae, ac nominatim 
civilis principatus, in quo salus publica maxime 
nititur. — Quod hac potissimum aetate nostra fac-
tum esse apparet. Cupiditates enim populäres quam-
libet imperii vim audacius hodie recusant, quam 
antea : et tanta est passim licentia, tam crebrae se-
ditiones ac turbae, ut iis qui res publicas gerunt 
non solum denegata saepe obtemperatioj sed ne sa-
tis quidem tu tum incolomitatis praesidium relictum 

esse videatur. Diu quidem data est opera, ut illi in 
contemptum atque odium venirent multitudini, 
conceptaeque flammis invidiae iam erumpentibus, 
satis exiguo intervallo summorum principum vita 
pluries est aut occultis insidiis aut apertis latroci-
niis ad internecionem expetita. Cohorruit tota nu-
per Europa ad potentissimi Imperatoris infandam 
necem : attonitisque adhuc prae sceleris magnitu-
dine animis, non verentur perditi homines in ceteros 
Europae principes minas terroresque vulgo iactare. 

Haec. quae sunt ante oculos, communium 
rerum discrimina, gravi Nos sollicitudine afficiunt, 
cum securitatem principum et tranquillitatem impe-
riorum una cum populorum salute propemodum in 
singulas horas periclitantem intueamur. — Atqui 
tarnen religionis christianae divina virtus stabilita-
tis atque ordinis egregia firmamenta reipublicae 
peperit, simul ac in mores et instituta civitatum 
penetravit. Cuius virtutis non exiguus neqiie pos-
tremus fructus est aequa et sapiens in principibus 
et populis temperatio iurium atque officiorum. Nam 
in Christi Domini praeceptis atque exemplis mira 
vis est ad continendos tam qui parent, quam qui 
imperant in officio, tuendamque inter ipsos earn, 
quae maxime secundum naturam est, conspiratio-
nem et quasi concentum voluntatum, unde gignitur 
tranquillus atquae omni perturbatione carens re-
rum publicarum cursus. — Quapropter cum regen-
dae Ecclesiae catholicae, doctrinarum Cristi custodi 
et interpreti, Dei beneficio praepositi simus, aucto-
ritatis Nostrae esse iudicamus, Venerabiles Fratres, 
publice commemorare, quid a quoquam in hoc ge-
liere officii catholica Veritas exigat : unde illud etiam 
emerget, qua via et qua ratione sit in tam formido-
loso rerum statu saluti publicae consulendum. 

4 
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Etsi homo arrogantia quadam et contumacia 
incitatus frenos imperii depellere saepe contendit, 
numquam tarnen assequi potuit, u t nemini pareret. 
Praeesse aliquos in omni consociatione hominum et 
eommunitate cogit ipsa nécessitas; ne principio vei 
capite, a quo regatur, desiituta societas dilabatur 
et tinem consequi prohibeatur, cuius gratia nata et 
constituta est. — Verum si fieri non potuit, u t e 
mediis civitatibus politica potestas tolleretur, certe 
libuit omnes artes adhibere ad vim eius elevandam, 
maiestatemque minuendam : idque maxime saeculo 
XVI, cum infesta opinionum novitas complures 
infatuavit. Post il lud tempus non solum ministrari 
sibi libertatem largius, quam par esset, mul-
titudo contendit ; sed etiam originem constitutio-
nemque civilis hominum societatis visum est pro 
arbitrio conlingere. Immo recentiores perplures, 
•eorum vestigiis ingredientes, qui sibi superiore 
saeculo philosophorum nomen inscripserunt, om-
nem inquiunt potestatem a populo esse ; quare qui 
«am in civitate gerunt, ab iis non uti suam geri, 
sed ut a populo sibi mandatam, et liac quidem lege, 
u t populi ipsius voluntate, a quo mandata est, re-
vocari possit. Ab his vero dissentiunt catholici ho-
mines, qui ius imperandi a Deo repetunt, velut a 
ïiaturali necessarioque principio. 

Interest autem at tendere hoc loco, eos, qui rei-
publicae praefuturi sint posse in quibusdam caussis 
voluntate iudicioque deligi multitudinis, non ad-
versante neque repugnante doctrina catholica. Quo 
sane delectu designatur princeps, non conferuntur 
iura principatus : neque mandatur impérium, sed 
statuitur, a quo sit gerendum. — Neque hie quae-
r i tur de rerum publicarum modis : nihil enim est, 
cur non Ecclesiae probetur aut unius aut plurium 
principatus, si modo iustus sit et in communem 
utili tatem intentus. Quamobrein salva iustitia, non 
probibentur populi illud sibi genus comparare 
reipublicae, quod aut ipsorum ingenio, aut maio-
rum institutis moribusque magis apte conveniat. 

Ceterum ad politicum impérium quod attinet, 
i l lud a Deo proficisci recte docet Ecclesia; id enim 
ipsa reperit sacris Litteris et monumentis christi-
anae vetustatis aperte testatum ; neque praeterea 
ulla potest doctrina cogitari, quae sit magis aut 
rationi conveniens, aut principum et populorum sa 
luti consentanea. 

Revera humani potentatus in Deo esse fontem, 
libri Veteris Testamenti pluribus locis praeclare 
confirmant. Per me reges regnant, . . . , per me 

principes imperant, et potentes decernunt iustitiam1). 
Atque alibi : Praebete aures vos, qui continetis 
nationes, . . . quoniam data est a Deo potestas vobis, 
et virtus ab Altissimo2). Quod libro Ecclesiastici 
idem continetur : In unamquamque gentem Deus 
praeposuit rectorem3). — Is 'a tamen, quae Deo 
auctore didecerant. paulatim homines ab ethnica 
superstitione dedocti sunt ; quae sicut veras rerum 
species et notiones complures, ita etiam principa-
tus germanam formam pulcritudinemque corrupit. 
Postmodo, ubi Evangelium christianum affulsit, ve-
ritati vanitas cessit, rursumque illud dilucere coe-
pit, unde omnis auctoritas manat, nobilissimum 
dh'inumque principium. — Prae se ferenti atque 
ostentanti Praesidi romano absolvendi condemnandi 
que potestatem, Christus Dominus, non haberes, 
respondit, potestatem adversum me ullam, nisi tibi 
datum esset desuper 4). Quem locum s. Augustinus 
explanans, Discamus, inquit, quod dixit, quod et per 
Apostolum doeuit, quia non est potestas nisi a 
Deo5). Doctrinae enim praeeeptisque Iesu Christi 
Apostolorum incorrupta vox resonavit tamquam 
imago. Ad Romanos, principum ethnicorum impe-
rio subiectos, Pauli est excelsa et plena gravitatis 
sententia: Non est potestas nisi a Deo; ex puo 
tamquam ex causa illud concludit : Princeps Dei 
minister es t 6 ) . 

Ecclesiae Patres hanc ipsam ad quam fuerant 
instituti, doctrinam profiteri ac propagare diligenter 
studuerunt. Non tribuamus, S. Augustinus ait, 
dandi regni et imperii potestatem, nisi vero Deo 7). 
In eamdem sententiam S. Ioannes Chrysostomus, 
Quod principatus sint, inquit, et quod alii impe-
rent, alii subiecti sint, neque omnia casu et temere 
ferantar . . . divinae esse sapientiae dico 8). Id ip-
sum S. Gregorius Magnus testatus est inquiens : 
Potestatem Imperatoribus ac regibus caelitus da-
tam fatemur 9). Immo sancti Doctores eadem prae-
cepta etiam naturali rationis lumine illustranda 
susceperunt, ut vel iis, qui rationem solam ducem 
sequuntur, omnino videri recta et vera debeant. — 
Et sane homines in civili societate vivere natura 

>) Prov. VI I I , 15-16. 
2) Sap. VI , 3, 4. 
а) Eccl. X V I I , 14. 
") loan. X I X , 11. 
б) Tract . C X V I in loan. n. 5. 
«) Ad Rom. X I I I , 1, 4. 
7) De Civ. Dei, lib. v. cap. 21. 
8) In epist. ad. Rom. homil. X X I I I , n. 1. 
9) Epist. lib. II , epist. 61. 
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iubet, sen verius auctor naturae Deus : quod perspicue de-
monstrant et maxima societatis eonciliatrix loquendi facul-
tas et innatae appetitiones animi perplures, et res necessa-
riae multae ac magni momenti, quas solitarii assequi homi-
nes non possunt, iuncti et consociati cum alteris assequun-
tur . Nunc vero, neque existere neque intelligi societas potest, 
in qua non aliquis temperet singulorum voluntates, ut velut 
unum fiat ex pluribus, easque ad commune bonum recte 
atque ordine impellat : voluit igitur Deus, ut in civili so-
cietate essent, qui multitudini imperarent. — Atque illud 
etiam magnopere valet, quod ii, quorum auctoritate respub-
lica administratur, debent cives ita posse cogere ad paren-
dum, ut his plane peccatum sit non parere. Nemo autem 
hominum habet in se aut ex se, unde possit huiusmodi im-
perii vinculis liberam ceterorum voluntatem constringere. 
Unice rerum omnium procreatori et legislatori Deo ea po-
testas est : quam qui exercent, tamquam a Deo secum com-
municatam exerceant necesse est. Unus est legislator et 
iudex, qui potest perdere et liberare 10). Quod perspicitur 
idem in omni genere potestatis. Earn, quae in sacerdotibus 
est, proficisci a Deo tarn est cognitum, ut ii apud omnes 
populos ministri et habeantur et appellentur Dei. Similiter 
potestas patrum-familias expressam retinet quandam effi-
giem ac formam autoritatis, quae est in Deo, aquo omnis pa-
tefnitas in caelis et in terra nominatur u ) . Isto autem modo 
diversa genera potestatis miras inter se habent similitudines, 
cum quidquid uspiam est imperii et .auctoritatis, eins ab 
uno eodemque mundi opifice et domino, qui Deus est, origo 
ducatur. 

Qui civilem societatem a libero hominum consensu 
natam vol unt, ipsius imperii ortum ex eodem fonte, peten-
tes, de iure suo inquiiint aliquid unumqiiemque cessisse, et 
voluntate singulos in eius se contulisse potestatem, ad quem 
summa illorum iurium pervenisset. Sed magnus est error 
non videre, id quod manifestum est, homines, cum non sint 
solivagum genus, citra liberam ipsorum voluntatem ad na-
turalem communitatem esse natos ; ac praeterea pactum, 
quod praedicant, est aperte commentitium et fictum, neque 
ad impertiendum valet politicae potestati tantum virium, 
dignitatis, firmitudinis, quantum tutela reipublicae et com-
munes civium utilitates requirunt. Ea autem decora et 
praesidia universa tunc solum est habiturus prineipatus, si 
a Deo augusto sanctissimoque fonte manare intelligatu r. 

Qua sententia non modo verior, sed ne utilior quidem 
reperiri ulla potest. Etenim potestas rectorum civitatis, si 
quaedam est divinae potestatis communicatio, ob hanc ipsani 
cussam continuo adipiscitur dignitatem humana maiorem : 
non illam quidem impiam et perabsurdam, imperatoribus 
ethnicis divinos honores affectantibus aliquando expetitam 
sed veram et solidam, eamque dono quodam acceptant be-
neficioque divino. E x quo subesse cives et dicto audientes 
esse principibus, uti Deo, oportebit non tam poenarum for-
midine, quam verecundia maiestatis, neque assentationis 
caussa, sed conscientia officii. Qua re stabit in suo gradu 
longe firmius collocatum imperinm. Etenim istius vim of-
ficii sentientes cives, fugiant necesse est improbitatem et 

lu) lacob. IV, 12. 
" ) Ad Ephes. III . 15. 

contumaciam, quia sibi persuasum esse debet, qui politicae 
potestati resistunt, hos divinae voluntati resistere ; qui ho-
norem recusant principibus, ipsi Deo recusare. 

Ad hanc disciplinam Paulus Apostolus Romanos no-
minatim erudiit ; ad quos de adhibenda summis principibus 
reverentia scripsit tanta cum auctoritate et pondéré, u t ni-
hil gravius praecipi posse videatur. Omnis anima potestati-
bus sublimioribus subdita sit : non est enim potestas, nisi a 
Deo : qune autem sunt, a Deo ordinatae sunt. I taque qui re-
sistit potestati, Dei ordinatationi résistif. Qui autem resistunt,. 
ipsi sibi damnatione macquirunt . . . Ideo necessitate subditi 
estote non solum propter iram, sed etiam propter conscien-
tiam 12). E t consentiens est Principis Apostolorum Pet r i in 
eodem genere praeclara sententia : Subiecti estote omni hu-
manae creaturae propter Deum, sive regi quasi praecellenti, 
sive ducibus tamquam a Deo missis ad vindictam maie fac-
torum laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei1 3) . 

Una illa hominibus caussa est non parendi, si quid ab 
iis postuletur, quod cum naturali aut divino iure aperte r e -
pugnet : omnia enim, in quibus naturae lex vei Dei volun-
tas violatur, aeque nefas est imperare et facere. Si cui igi-
tur usuveniat, ut alterutrum male cogatur, scilicet aut Dei 
aut principum iussa negligere, Iesu Christo parendum est 
reddere iubenti quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei 
Deo 14), atque ad exemplum Apostolorum animose respon-
dendum : Obedire oportet Deo magis quam hominibus 15). 
Neque tarnen est, cur abiecisse obedientiam, qui ita se gé-
rant, argiiantur ; etenim si principum voluntas cum Dei 
pugnat voluntate et legibus, ipsi potestatis suae modum ex-
cedunt, iustitiamque pervertunt : neque eorum tunc valere 
potest auctoritas, quae, ubi iustitia non est, nulla est. 

(Vége köv.) 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára-

3) Ad I. 13. Qui tentationes sustinere nequiverunt, re-
probi facti sunt et defecerunt. P . szerint ,megvettettenek és 
fogyatkoztanak'. M. szerint ,feslettségbe indultak és leikö-
ket vesztették'. 

Phil , azt jegyzi meg, hogy M. „aligha többet nem 
mond, mint a mennyit a monastica vita (talán monasticae 
vitae) terminológia szerint a latin szöveg a ,reprobi' és ,de-
fecerunt'-tal jelez." 

Felelet. Nézzük 1) a németeket. 
P . F . U. Jene aber welche die Versuchungen nicht 

überwinden vermochten, sind von Gott abgefallen u. ver-
worfen worden. Müller. Wer sie nicht bestehen mochte, del-
ist von Gott abgefallen u. verworfen worden. Sailer. Die 
aber in den Versuchungen nicht aushalten mochten, sind von 
Gott abgefallen und (als unprobhältiges Gold) verworfen 
worden. Moshammer. Und die, welche die Anfechtungen 
nicht aus zu halten vermochten, sind abgefallen und ver-

12) Ad Bom. XIII, 1. 2, 5. 
13> I. Petr. II, 13—15. 

Matth. XXII, 21. 
15) Actor, v. epist. 29. 
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worfen, worden. Ezekre mind azt mondhatná Phil , hogy, 
,alio-ha többet nem mondanak mint a latin'. Azonban sem a 7 O 
németek, sem M. nem mondanak többet, mint a ,reprobi' és 
defecerunt' jeleznek. 

2) Elemezzük csak e latin szavakat. 
Reprobus = rossz, feslett, elvetemült, elvetett. Eccli. 

9, 11. reprobi facti sunt, Tárkányi: gonoszakká lettek, I. 
9, 27, ne ipse reprobus efficiar, Tárkányi: nehogy magam . . . 
elvettessem. 

I I . Cor. 13, 5. nisi forte reprobi estis, Tárkányi: hacsak 
nem vagytok elvetve. I I . Tim. 3, 8. reprobi circa fidem, 
hitre nézve megvetett (elvetett) emberek. (Tárkányi). 

Az első rész tehát ,reprobi facti sunt', 
M. szerint ,feslettségbe indultak', helyes, mert megfelel 

ennek : ,elvetettek lettek', elvetemültek, gonoszak lettek, sőt 
ezeknél Phil , óhajtása szerint kevesebbet fejez ki, mert csak 
indulnak a feslettségbe. Semmi esetre sem mond azonban 
többet, mint a latin ,reprobi'. 

Nézzük a másik részt, ,defecerunt.' P . ,fogyatkoztanak' 
M. ,lelköket vesztették'. I t t sem mond M. többet a latinnál 
és nagyon liiven találja el Kempis gondolatát. Deficio tudva-
levőleg 1) elpártol 2) fogy, ernyed, vesz, veszt, deficit animo 
= kedvét veszti ; sőt meghal (ugy physikai, mint szellemi 
értelemben, testileg, lelkileg) pl. ,in hac voce defecit' e szó-
val meghalt, Svetonius; ,defecit prope lucem' Sveton. elenyé-
szik a világról, odavész. Quint. 5, 10, 69. 

Tehát már abstrahendo a monasticae vitae terminol o-
giától, defecerunt = vagy elpártoltak (a monast. vitae ter 
minologiával = apostatarunt) vagy 2) elvesztek (és pedig, 
nem testileg, hanem lelkileg, leiköket vesztették. Dato non 
concesso, hogy itt elpártolásról, az apostasiáról (de statu 
religioso) van szó ; nem igaz az amit Phil , mond, hogy „e 
terminológia szerint az ,apostasia' nem jelenti a lélek vesz-
tét, örök kárliozatát, csak veszélyeztetését, valakinek kilép-
tet a fogadalmazott szerzetes élet kötelékéből". Mert a for-
mális apostasia excommumcatióval jár , halálos vétek ; már 
pedig minden halálos vétek a lelket megöli, veszti és quan-
tum ex se et in se pokolra kárhoztatja. Tehát ha a ,defece-
runt ' alatt nem is a bűnbe esés, bűnös lelki állapot, lelki 
halál, lélekvesztés értetnék directe, hanem a fogadalmazott 
szerzetes élet kötelékéből való kilépés, az apostasia, M. fordí-
tása mindenképen helyes, mindenképen rendületlenül állja 
ki Phil , csapkodásait. 

De inert M. müvét nemcsak szerzeteseknek, hanem fő-
képen világiaknak, a tanuló ifjúságnak és a népnek irta, na-
gyon helyesen értelmezte a ,defecerunt'-ot igy : ,leiköket 
vesztették' e. li. elpártolták, apostatarunt. 

Hogy P . ,fogyatkoztanak' kitétele a latin ,defecerunt'-
hoz képest, kevés, az onnan világos, hogy ,defecerunt' a ,re-
probi facti sunt' után állván intensivebb fogalomnak kell 
lennie, többet kell kifejeznie, mint a ,reprobi'-nak. Már pe-
dig maga a ,reprobi' is annyit jelent mint elvetemült, go-
nosz, elvetett, feslett életű, vagy legalább is, mint M. i r ja" 
,feslettségnek indult. „Tehát defecerunt nem fordítható igy : 
,fogyatkoztanak', hanem legalább is ugy, mint reprobi, még 
jobban ugy mint M.: ,lelküket vesztették'. 

Azt is nagyon helyesen cselekedte M., hogy a ,reprobi 
facti sunt'-ot nem fordította mindjárt igy : gonoszakká let-

tek, hanem .feslettségnek indultak', ez enyhítés által ugyanis 
megtartani kivánta azt a szép gradatiot (feslettségnek indul-
tak, — ,lelköket vesztették' vagyis halálosan vétkeztek, bű-
nökben elmerültek,) mely némileg a latinban is észlelhető 
(reprobi — defecerunt); annál is inkább, mert qui tentatio-
nes sustinere nequeut, nem lesznek mindjárt gonoszakká, 
hanem először bocsánatos bűnöket követnek el, ennek kö-
vetkeztében azután a halálos bűntől sem irtóznak ^feslett-
ségbe indulnak') s csak miután már igy gondolkoznak : pec-
cavi et quid mihi accidit triste, midőn egyik bűnt a másikra 
halmozzák, midőn megmaradnak bűneikben, vesztik lelköket. 

E helyre nézve végül még csak egyet akarok megje-
gyezni. Jó l van, engedjük meg egy pillanatra (csak addig 
t. i. mig e concessióból ujabb érvet kovácsolunk Phi l , ellen), 
hogy a ,defecerunt' nem jelentheti a léleknek vesztét, ká r -
liozatát. hanem csak mint Pázmányban van, fogyatkozását', 
azt kérdem Phil.-tói, vájjon ha a magyar ember azt mondja: 
•nem vesztem te miattad lelkemet, mindig az örök kárho-
zatra gondol-e? En sokszor hallottam már magyar embert 
nem ugyan Egerben sem Nagyváradon, hanem csak ott a 
honnan való vagyok, a polyglott Bácskában, igy beszélni, 
anélkül, hogy az örök kárhozatra gondolt volna, pl. az asz-
szonyom (feleségem) egész nap a lelkit veszti ezekkel a gye-
rekekkel, stb. Dr Eanyurszlcy Gy. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 13. Az nthe!stir,us állam. —Lassan-las-

san, de mind világosabban kitűnik, hogy a franczia nemzet 
uralmon levő államférfiai hova vezetik az állam hajóját. Az 
a név, mely e nagy, de szerencsétlen nemzetre, legalább 
annak nagy részére gyakorolja varázshatását, Gambetta 
neve t. i. eddig is kezesség volt arra nézve, tettei is igazol-
ták már, hogy a franczia államot az atheismus azon korsza-
kába akarják államférfiai visszavezetni, midőn maga az 
Isten is dethronisáltatott; ma azonban, midőn az iskolai 
törvény megalkotása van napirenden és csak az van hátra, 
hogy a képviselő kamra határozatát a senatus is szentesitse 
hozzájárulásával, kézzel foghatólag nyilvánvaló lett, hogy 
a franczia nemzetet annak államférfiai az atheismus karjai-
ba akarják dobni. 

Jellemzőbbet e tekintetben alig lehetne idézni, mint 
azon tényt, hogy a franczia senatus kötelességévé tette a 
tanítóknak, hogy a gyermekeket Isten szeretetére is oktatni 
kötelesek. A képviselő kamra ugyanis, hol Gambetta ma-
melukjai vannak többségben, saját hitetlenségét akarván 
beoltani a nemzet fiaiba, az iskolatörvény alkotásánál mel-
lőzött mindent, mi Istenre vonatkozik, már t. i. a keresz-
tény hi vek Istenére, és a törvénybe csak azt vette be, mi a 
liberalismus istenét, az államot illeti, melyen kivül ő nem 
ismer más Istent. A senatus többségének azonban sikerült a 
törvényszövegébe beigtatni a következő mondatot : „a ta-
nitó köteles a gyermekeket arra oktatni, hogy az Istent és 
a hazát szeretni kell"; sikerült mondjuk e szavakat beigtatni 
daczára annak, hogy Ferry miniszter kijelentette, miszerint 
erre szükség nincsen, azon bölcs, az atheisticus állameszmé-
nek megfelelő nyilatkozattal támogatván saját nézetét, hogy 
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,államerkölcs' egymaga is elegendő, minden vallási bele ke-
verése nélkül. 

Ez az egyetlen kis episod a f'ranczia senatus tárgya-
lásai közben egymaga elegendő annak igazolására, hogy a 
franczia államférfiak sietnek az atheismust uralkodóvá 
tenni az államban. Mily megdöbbentő már maga a tény, 
hogy egy Simon Gyula kényszerítve érezte magát ily indít-
vány megtételére. Simon Gyulának bizonyára elegendő oká-
nak kellett lenni, hogy indítványát megtegye, neki jól kel-
lett ismerni az uralmon levő franczia államférfiak szándé-
kát, midőn inditványát megtegye. Istent szeretni, a tanítónak 
tanítványait Isten szeretetére oktatni oly természetes min-
den józan eszű ember előtt, hogy annak törvénybe is igta-
tása feleslegesnek tűnhetnék, és Simon Gyula mégis meg-
tette inditványát, a senatus többsége pedig ezen indítványt 
elfogadta, világos jeléül annak, hogy indítványozó és több-
ség jól tudták, hogy ha e kötelezettség a törvényben ki nem 
mondatik, a modern államférfiak, modern észjárással, a 
törvényre támaszkodva, mely nem parancsolja a tanítóknak 
tanítványaikat Isten szeretetére oktatni, ezeket, e természetes 
kötelesség teljesítésétől el fogják tiltani s magában a tör-
vényben fogják féltalálni az eszközt, melynek segítségével 
a nemzetet atheussá tegyék. 

Ilogy Simon Gyula és a senatus többségének Ítélete a 
kormány szándéka felől nem volt alaptalan gyanúsítás, ha-
nem igenis alapos meggyőződés, ezt legjobban bebizonyítja 
Fer ry minister válasza. Elegendő úgymond az államerkölcs, 
nem kell a vallásit belekeverni. íme hogy fél Fer ry még 
Istennek nevétől is a törvényben ; hogy óvakodik tőle, ne-
hogy a franczia nemzet Istennek nevével a törvényben talál-
kozzék és ugy természetes hajlamával, mint eddigi vallásos 
neveltetésénél fogva azon kötelességekre is gondoljon, me-
lyekkel Isten iránt tartozik és igy megakadályoztassék az 
atheus kormány szándéka ; fél Isten nevétől a törvényben, 
nehogy a nemzet felébredve a mámorból, melyben hitetlen 
vezetői r ingatják, megemlékezzék a sz. írás szavairól, opor-
tet Deo magis obedire, quam hominibus és ennek alapján el-
lenálljon mindazon törvényeknek, melyek Isten törvényeivel 
ellekeznek. Mindenestre nagyellenmondás midőn a jelen fran-
czia kormány egyrészt azt állítja, hogy ő nem vallástalan, 
nem hitetlen, másrészt pedig Isten nevét is ki akarja zárni a 
törvényből és azt mondja, hogy a törvénybe nem kell a val-
lási erkölcsöt belekeverni. Miért fél Isten nevétől, ha nem 
vallástalan, és megfordítva, hogy mondhatja, hogy ő nem 
vallástalan, ha még Istennek nevétől is fél? Fer ry miniszter 
nyilatkozatát, nem lesz józan eszű ember, ki bizonyítékul 
hozná fel az ő vallásossága mellett, hanem igenis, minden 
ember vallástalanságának bizonyítékát fogja szavaiban látni 
és meggyőződni arról, hogy iskolatörvénye is egy eszköz 
lenne kezében az állami atheismus terjesztésére. 

Ezt bizonyítja különben Ferry miniszter azon nyilat-
kozata is, hogy az ,államerkölcs' szerinte elegendő. Milyen 
különös ! Mi az az államerkölcs? Hova, minő forrásra vezet-
hető e kifejezés vissza? Yaj jonaz t tauusitja e kifejezés, hogy 
Ferry ur a franczia államot vallásos, vagy hitetlen uton 
akarja e kormányozni? vájjon az-e e szónak az értelme, hogy 
Fe r ry ur a keresztények Istenben, vagy a modern istenjében 
hisz-e? Mindenkétség-et kizárólag azt kell határozottan mon-ts o 

dánunk, hogy Ferry istene olyan mint erkölcse, és erkölcse 
az ő istenétől származik : ha tehát ő államerkölcsről beszél, 
ugy az istene is csak az állam, és csak az az ember eléged-
hetik meg az államerkölcscsel, a kinek istene is az állam. De 
akkor kérdjük hol van Fer ry urnák az a vallásossága, mely-
ről a keresztények beszélnek ? És ismét hova lesz az erköl-
csösség, mely nélkül az állam atheussá lesz ? Az az államis-
ten, mely az államerkölcs törvényeit dictálja, nem képes azt 
a vallásosságot nyújtani a nemzetnek, melyet a keresztények 
Istene nyújt, és igy maga a nemzet, maga az állam is azon 
atheus folyamban evezne, melyben Fer ry ur már nyakig 
úszik, mert csak államerkölcsöt ismer és evvel megelégszik. 

Vegyük tehát Ferry urnák bármely nyilatkozatát, 
bonczûljuk bármelyik kifejezését, mindig csak oda jutunk, 
hogy a franczia kormány a nemzetet teljesen hitetlenné 
akarja tenni. A franczia senatust illeti meg a dicsőség, hogy 
e czélt a szabadkőműves kormány nem képes oly gyorsan, 
mint azt óhajtaná, végrehajtani. Gambetta és társainak tö-
rekvése, a nemzetet hitétől és vallásától megfosztani, hála 
érte az isteni gondviselésnek, a franczia senatus többségé-
nél még nem talál viszhangra ; a nemzet még mindig büsz-
kén betekinthet e testület többségére, mely nem engedi az 
állam hajóját az atheismus mindent felforgatással fenyegető 
örvényébe vezetni. E senatus magasztos feladatának magas-
latán állva, kütelességének becsülettel megfelelt. Mily szép, 
mily nemes dolog volna, ha a hozzá feladatra, befolyásra, 
tekintélyre hasonló testület, máshol is, nem mondjuk hogy 
hol, hasonlóképen megfelelne feladatának ! 

Róma. jun. 6. A szlávok zarándoklatáról, ma, midőn az 
már be van fejezve, teljes képet rajzolhatok, természetesen 
csak néhány alapvonásban, feltüntetve ennek, az egyház és 
szlávság történetében korszakot alkotni hivatott eseménynek 
főbb mozzanatait. 

Megnyitotta a szlávok római zarándoklatának ünne-
pélyeit a jubileumi ájtatosság, melyet a zarándokok tömege-
sen a vatikáni bazilikában tartottak. Ju l . 1. és 2-án Borro-
meo bibornok termeiben zeneestélvek voltak. A zarándoklat 
főbbjeinek tiszteletére lakomát adtak Howard és Jacobini 
bibornokok. Az Accademia di Heligione Cattolira szintén 
ünnepélyt rendezett, melyen Pressutti abbé értekezett sz. 
Cyrill és Method érdemeiről a szlávok körül. Midőn ér-
tekezése fonalán a szlávok két apostolának a szláv nemzeti-
ség érdekei iránt tett szolgálatait emlité, mint az ,Osserva-
tore Romano' tudósítója megjegyzé, „szerencsés gondolatai 
és fényes nyelvezete, mondhatnók, hallgatóinak majdnem 
fanatismusát keltette fel." Ez értekezés után Racki zágrábi 
kanonok beszélt s örömében megölelte Pressutt i t s kérte, 
hogy értekezését a zágrábi tudós akadémia évkönyveiben 
közölhesse, Strossmayer püspök pedig indítványozta, hogy 
az minden szláv nyelvre lefordíttassák s a szláv lapokban 
közöltessék. 

A zarándoklat legfőbb, s legfényesebb ünnepélyei sz. 
Kelemen bazilikájában és a Vatikánban folytak le. 

Amott sz. Cyrill és Method tiszteletére jul. 3, 4, és 
5-ikén triduum tar tatot t következő rendben. Az ünnep első 
napján reggeli 8 órakor Sembratovicz lembergi ruthén érsek 
ruthén-szláv nyelvű sz. misét mondott, mely után az érsek 
i f jú unoka-testvére, ki már évek óta nagybátyjának segéd-
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püspöke, Sembratovicz Sylvester") ruthén nyelven homiliát 
tartott . Este 6 órakor Semenenko, a lengyel collegium főnöke, 
dicsbeszédett mondott lengyel nyelven s mgr Janisewski, 
Eedochwski bibornok segédpüspöke latin vesperást tartott . 
Az ünnep második napján bolgár-szláv nyelveu pontiticalis 
misét mondott mgr Isvorov Milus, macedóniai bolgár püspöki 
administrator, Slotta György, pápai káplán és puszta-vogye-
rádi plébános pedig az esztergomi fómegyéből, ,szlovák' 
(slovacca) azaz tót homiliát tartott . Délután Stulz, a prágai 
visegrádi káptalan prépostja tar tot ta a dicsbeszédet cseh 
nyelven ; a vesperás ismét latin volt. Harmadik napon, sz. 
Cyrill és Method napján, mgr Strossmayer ünnepélyes sz. 
misét mondott latin nyelven és homiliát tar tot t horvát 
nyelven, mely után audientiára mentek a zarándokok a Va-
tikánba. Délután mgr Scliiaffoni nissai fölsz. püspök tar-
totta olasz nyelven a harmadik dicsbeszédet a szlávok két 
apostola tiszteletére. Ezután ismét latin vesperás volt. Vé-
gül következett Te Deum, kíséretében, di Pietro bibornok, a 
szent collegium dékánja tartott . Ezzel a triduum befejezte-
tett. A szlavóniaiak kérésére megengedtetett hogy jul. 6-án 
még egy ünnepélyes sz. mise tartassék záradékul. Ezt mgr 
otossmayer rumén szlávon (glagolit) nyelven mondotta. 

A Vatikánban a szlávok kettős fogadtatásban része-
sültek. Először jul. ő-iken, ünnepélyes audientiában, melyen 
1400—1600 (határozottan megtudni a zarándokok számát 
eddig nem lehetett) szláv, és vagy ugyanannyi római, olasz 
es idegen volt jelen. I t t először is mgr Strossmayer az összes 
zarándokok nevében mondott latin beszédet,**) melyre a szent 
atya szintén latinul válaszolt hangsúlyozva a hiteyységd. A 
szent atya válasza után Ledochowski bib. előhivta a páfíai 
trón elé egyenkint a zarándoklatnak nemzetiség szerint so-
rakozott csoportjait, melyek külön-külön felirat és szeretet-
adomány átnyújtása mellett hódoltak a szent atyának. Vé-
gül ő szentsége minden jelenvolt áldozárnak engedélyt adott, 
hogy otthon, főpásztoraik beleegyezésével, pápai áldást ad-
hassanak. 

Ju l . 6-án volt a Vatikánban a szent atya jelenlétében 
polyglott szépirodalmi énekes ünnepély, melyen 3 latin, 5 
olasz, 3 lengyel, 2 horvát, 1 cseh, 1 ruthén, 1 szlovén és 1 
tót költeményt szavalt el az illető szerző. Ezzel a zarándok-
lati ünnepélyek befejeztettek. 

A szent atya beszéde a szláv zarándokokhoz : 

Dilecti Filü ! 

Expectatos optatosque Urbs princeps Catholici nomi-
nis vos liodie Roma complectitur : paternusque animus No-
ster adeo liac vestra frequentia triumpliat et gaudet, ut 
quod olim Paulus Apostolus de Tito suo, idem Nos vere de 
vobis videamur esse dicturi, consolatus est nos Deus in ad-
ventu vestro. — Inde ab exordio Pontificatus Nostri cum 
Ecclesiam videmus apud proximas gentes graviter multis de 
eaussis laborantem, in eoque spectaculo nimium inesset acer-
bitatis, respicere ad Orientera libuit, si quam illic praeteri-
tae res consolationem Nobis recordando afferrent, si quam 

*) A bécsi sz. Borbáláról nevezett ruthén-román seminarium volt 
növendéke s nekünk iskolatársunk. Szerk. 

**) Jövőre közöljük eredeti szövegben. Most a sz. atya részéről 
ráadott választ adjuk. Szerk. 

in reliquum tempus laetam spem portenderent. Nunc autem 
Dei beneficio contingit, ut eius solatii, quod quaerere apud 
vos tunc instituebamus, partem aliquam hodiernus dies nec 
sane minimam afférat. Perspicimus enim étudia vestra, di-
lecti filii; intueniur iusteque aestimamus pie tatéin ac fidem 
quae vos animis concordibus iunctos hue perduxere humili-
tat i Nostrae excelsitatique Apostolicae Sedis honorem ha-
bituros. — Qua ex re non solum uniuscuiusque vestrum 
egregia voluntas, sed documentum etiani apparet admirabi-
lis divinaeque Ecclesiae unitatis, de qua modo pl ura a te 
sunt, Venerabilis Fráter , vere copioseque dicta. Conciliavit 
enim Iesus Christus suoque Sanguine sanxit fraternam om-
nium hominum inter se coniunetioncm : et qui credituri 
erant in Eum, in unam veluti familiam congregavit, quae 
est Ecclesia, cunctorum mentibus ac voluntatibus ad tantam 
concordiam vocatis, ut unum esse debeaut sicut Ipse et Pa -
ter unuin sunt. Huius autem tuendae caussa concordiae pri-
matum pontificium beato Principi Apostolorum contulit, et 
ad Romanos Pontifices successores Eius transmitti iussit, 
videlicet ut ad conspieuum Ecclesiae caput cohaerentibus 
membris, per Universum christianae reipublicae corpus vita 
dirt'underetur. Cuius vitae salutisque beneficium proximo et 
secundum Deum Cyrillus ac Methodius comunes Apostoli 
vestri Vobis, dilecti filii, pepererunt. 

Revera saeculo nono, quo tempore Slavoruni nomen 
percrebruit, cum illi se totos excolendis maiorum vestrorum 
incredibili caritate dedidisent eos haud longo intervallo in 
Christo Iesu per evangelium ipsi genuerunt. I ta iis gentibus 
contigit, ut ad haue Apostolicam Sedem adiungerentur, hoc 
est ad petram, quam Christus Dominus esse voluit Ecclesiae 
suae fundamentum, et adversus quoslibet vel hominum vel 
inferorum impetus invictissimum propugnaculum. Coepit ex 
eo tempore inter slavos et banc Beati Petr i Sedem ea con-
suetudo vicissitudoque officiorum, cuius ipsa memoria, hoc 
praesetim die, vobisque praesentibus, vehementer est ad re-
cordationem iueunda. Hie enim in Urbe Roma tratres san-
ctissimi de ratione muneris a se gesti retulerunt : hic inte-
gritatem fidei suae ad sepulcra Principum Apostolorum iu-
reiurando confirmarunt : hic dignitatem episcopalem conse-
crationemque adepti sunt. Perhonorificis litteris commenda-
tus est Methodius a Pontifice Romano : cuius ipsius auetori-
täte et auspieiis reversus est in Moravia in, una cum sacer-
dotibus et episcopis, quorum opera in administratione rei 
christianae per vestras regiones uteretur. — Cyrillus aposto-
licum muuus tunc auspicari visus est, cum Clementis I De-
cessoris Nostri ignoratos a Chersonensibus cinerea ipse repe-
ri t : quos reliquo tempore pie saneteque asservatos Romam 
usque sibi comitari voluit. Nec fortuito factum putamus, 
quod tibi etiam, Venerabilis Frater , mox piacúit recordari, 
ut ille in Urbe moreretur, atque is Romae lionos continge-
ret, ut cum Cyrilli tum Clementis sacras exuvias complexu 
suo una teneret. Propagatores fidei christianae nobilissimi, 
alter prope alterum tot iam saecula in pace Christi conquie-
scentes, serara posteritatem docere velle videntur, Slavorum 
cum Ecclesia Romana concordiam intimam esse oportere 
perpetuoque mansuram. 

Huius necessitudinis coniunctionisque fruetus cum iu 
cunimuuem utilitatem, tum in Apostolos vestros confestim 
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redundarimt. Cum enim ipsis usuvenisset, quod saepe sólet 
grandia audentibus usuvenire, ut in difficultates variasque 
reprehensiones incurrerent, liuius Apostolicae Sedis oblatum 
sibi praesidium sensere: nomiuatim Nicolai I . Hadriani I I . 
Joannis VI I I . gratiam et patrocinium experti sunt. •— Ac 
posteriores Pontifices Decessores Nostri benevolentem Slavis 
animum perpetuo probaverunt. Herum vestrarum monu-
menta testantur quantum, operae Pontificatus Komamis 
apud vos contulerit ad tuendam non religionem solum, sed 
etiam publieam prosperitatem. Hoc enim quod semper fie-
ri sólet, cum religionis vim in vita moribusque gentium ne-
cesse sit plurimum posse, in maioribus vestris magis aperte 
luculenteque perspectum est ; qui non modo fidem christi-
anam, quamquam hoc est maximum, sed etiam urbanos mo-
res civilemque vitae consuetudinem Cyrilli Methodiique 
laboribus aeceperunt. Quibus Apostolis vestris hoc etiam 
nomine multum debetis, quod lit terarum vestrarum notas 
primi invenerint; quod divinos libros maximam partem po-
pulari sermone converterint; quod ritus sanctissimos con-
venienter gentis igenio ordinaverint. His de caussis Cyrilli 
ac Methodii nomen omnis posteritas celebrabit apud Mora 
vos, Bohemos, Bulgaros, Liburnos, Polonos, Butenos, cun-
ctosque Slavos ah ora Adriatici maris ad extremam Novo-
a'odriam. s 

Quoniam igitur in communione cum Ecclesia Romana, 
omnium ecclesiarum matre, tanta spes incolumitatis tan-
torumque bonorum expectatio continetur, date operant, di-
lecti filii, ut ista conjunctio apud vos conservetur, et stabi-
liora quotidie incrementa capiat. A Cyrillo et Methodio 
communi prece contendamus, ut volentes propitii Slavonium 
nomen e coelis tueantur, impetrata a Deo alteris perseve-
rantia, alteris sanitate studioque mutuae caritatis in om-
nium animos iniecto, inimicitias, contentiones, simultates ab 
hereditate Domini prohibeant. Earn in primis commendent 
Deo gentem, quae numero, potentia, opibusque maxime va-
let, quaeque ipsis lionorem habet tarnquam Apostolis suis, 
vincula tamen abrupit, quibus earn iidem Apostoli sui B. 
Petro Romanaeque Ecclesiae alligaverant. 

Restituta fidei concordia ac salvis singularum civita-
tum juribus tum denique plurimum confidere licebit operae 
virtutique vestrae ad regnum Dei in terris propagandum ; 
quandoquidem divino quodam consilio Slavorum genus ad 
singularia munera expectatum videtur. 

Ceterum, dilecti Filii, faustus felix esto vester in 
patriam reditus. Quae in Urbe Roma vidistis, quaeque 
audistis, haec nuntiate fratribus vestris. Yobis testibus ipsi 
cognoscant gentes Slavi nominis generosas ac magnas pa-
terna caritate Nostra universas esse comprehensas ; de qui-
bus nihil magis optamus quam ut Ecclesiae catholicae 
summo studio, invicta fide adhaerescant, ac nemo unus ex 
hac Area sanctissima aberret, in qua qui non fuerit, ut I l ie-
ronymi vestratis sententia utamur, peribit regnante diluvio. 
Iisdem nunciate Apostolicam Benedictionem. quam illis 
vobisque singulis et universis peramanter in Domino im-
pertimus. 

IRODALOM. 
A kereszténység és korunk. Irta Bougaitd Emil 

orléansi püspöki helynök. Forditották : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

E mű jellemzését szerző saját szavaival adjuk. „ A 
kereszténység uj tárgyalásának megírására válalkozom, úgy-
mond a Bevezetésben, korunk szempontjából.11 S hogy jól 
megértsük, e rövid jellemzést következő magyarázatban 
fejti ki : „Tárgyalást mondok s nem vádiratot. Vájjon néni 
legjobb védelme-e a vallásnak : olyanul tüntetni föl azt> 
minőnek Isten alkotá, tiszta tökéletes szépségben, teljes ösz-
hangjában az emberi természettel. S épen ez az, mire száza-
dunknak legnagyobb szüksége van. Mert nem annyira ül-
dözi, mint nem ismeri az igazságot ; sőt azok is, kik azt pil-
lanatra megtámadni látszanak, bensejökben epednek utána." 

E szerint tehát szerző, mellőzve a theologia polemika 
és apologetika vitatkozó s csatárzó szellemét, a keresztény-
séget irenicus, békéltető hangon, a tévelyekben vergődő kor-
szellemmel mint olyat igyekszik megismertetni, mely után 
maga is eped, melyre épen legégetőbb szüksége van, — bár 
idegenkedik tőle, sőt üldözi. És a kereszténységnek azon ol-
dalát, melyről korunk szellemével legal kalmasabbau meg 
lehet őt ismertetni s kedveltetni, Bougaud a keresztény val-
lásnak az emberi természettel való teljes összhangjában ta-
lálja. Helyesen. Vele csaknem egyidejűleg Németországban 
ugyanezen irányban és szellemben kezdett közzé tenni aqui-
nói sz. Tamás rendjének, a dömés rendnek egyik kiváló 
tagja, Weisz Albert, irenicus védiratot a kereszténységről, 
tekintve különösen annak az erkölcsiségre vonatkozó olda-
lát. És Weisz, művének „Apologie des Christenthums, vom 
Standpunkte der Sittenlehre" előszavában, csaknem ugyan 
azon szavakkal jelezte álláspontját, mint Bougaud, kiemelve 
annak szükségességét, hogy a kereszténységnek legbensőbb 
viszonya s öszhangja az ember természete, annak vágyai, 
aspiratiói, örömei s bajaival feltüntettessék, mert ez ko-
runknak egyik legnagyobb szükséglete. „Die christliche 
Religion, úgymond, ist die Religion der Natürlichkeit , der 
Menschlichkeit. Alles was wahrhaft natürlich, wahrhaf t 
menschlich ist, ist eben darum auch wahrhaft christlich. 
Christlicher Glaube, christliche Frömmigkeit, christliche 
Tugend verlangt von Ihnen vor allererst, dass Sie wahre, 
ächte, natürliche Menschen werden. Dafü r aber verspricht 
Ihnen unsere Religion, wenn Sie unter dieser Voraussetzung 
ihr treu in allern folgen, Sie zu ganzen Menschen ohne 
Falsch und Fehl zu machen." íme tehát Bougaud nem áll 
egyedül azon törekvésével, hogy be kell hozni apologiai 
irodalmunkba az irenicus szellemet korunk felvilágosítása, 
biztosítása és megnyugtatására az iránt, mennyire megfelel 
a kereszténység minden szükségletének s mily csodás össz-
hangban van az emberiség egészséges aspiratióival. 

(Folytatjuk.) 

= A magyarországi r. k. egyházszónoklati iroda-
lom mennél teljesebb megismertethetése czéljából teljes tisz-
telettel kérem mind azon nagyon tisztelt czimü egyházi iró 
urakat, a kiknek már jelent meg nyomtatásban egyházi szó-
noklatuk (akár csak egy is) de életrajzuk még egyik iro-
dalmi történeti munkában sincs ismertetve és tudomásuk 
szerint velem sincs kéziratban közölve: legyenek szívesek 
becses életrajzukat lehetőleg még a folyó hóban közölni ve-



4 0 

lem. Az életrajzban súlyt csak arra kérek fektetni : hol szü-
lettek ? hol működtek az egyházi téren ? minő irodalmi mű-
veket adtak már ki a sajtó terén ? és minő irodalmi műveik 
vannak még készen kéziratban ? 

A szerkesztésem alatt megjelenő „ Válogatott magyar 
katholikus egyházi beszédek gyűjteménye" czimü mű, mely-
nek czélom szerint irodalmi szemlei és irodalmi történeti 
jellege is leszen, annyira meglepően van (Istennek legyen 
hála !) országszerte felkarolva, hogy én morális kötelességem-
nek tartom a szives pártolás viszonzásául müvemben többet 
adni, mint a mennyit kezdetleg szándékoztam és Ígértem. 
Szerénység se álszerénység se tartoztasson vissza a közle-
ménytől senkit se ; mert én egyszerűen csak száraz statisti-
kai adatokat kérek és bizonyosan vissza tartanám magamat 
e kéréstől, ha nem volnék arról meggyőződve, hogy egyház-
szónoklati irodalmunk emelése szempontjából nem fölösle-
ges az efféle adatoknak mennél szélesebb körből és mennél 
nagyobb mértékben való összegyűjtése. Tiszteletteljes kéré-
semet legnagyobb tisztelettel megirva, maradtam Pátkán 
(Fejérmegyében) u. p. Lovasberény, 1881. julius 1-én. 

Dr, Pátkai (Seidel) Pál, 
pátkai plébános. 

H i v a t a l o s . 

Yallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, Hazslinszky József felsőbányai plébános, ales-
peres és szentszéki ülnöknek, a szt.-Gellértről, máskép Ber-
nátról nevezett csanádi czimzetes apátságot adományozom. 

Kel t Ischlben, 1881. évi julius hó 2-án. 
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Fm. Simor János bibornok és herczeg-primás ő 

eminentiája a szűkebb ellátású főegyházmegyei káplányok 
fölsegélyezésére 50ü0 forintot adományozott ; továbbá a 
pozsonmegyei limbachi iskolára másodizben 150 frtot, és a 
mokriháji tüzkárosultak segélyezésére 50 frtot kegyeskedett 
küldeni. 

— Az elhunyt gróf Károlyi István nagylelkűségéről 
szép jellemző vonást jeleztek a lapok. Midőn ugyanis nem-
rég a grófi uradalmak főpénztárnoka az akkor sokat emle-
getett nagy sikkasztást elkövette, az agg four fia Sándor 
szigorúan kivánt föllépni s nem akarta elengedni az összeg 
megtérítését és a sikkasztó megbüntetését. Ekkor a nemes 
és vallásos szivü öreg gróf igy szólt : „Én már elengedtem, 
fiam ! Öreg vagyok, szükségem van rá, hogy az égben jó 
cselekedetek legyenek a javamra irva." És a fenyitő kerese-
tet csakugyan visszavonták. 

— Ft. dr. Fogarassy Mihály erdélyi püspök ur ő 
excellentiája a gy.-szt.-miklósi lat. szert. róm. kath. tem-
plom szára 14 drb keresztúti állomás-képet, Nagyváradon 
készült nagyon csinos, aranyozott fakerettel, à 30, fr t ke-
gyeskedett adományozni. Továbbá a nagyszebeni irgalmas 
nővérek intézetének kibővítésére újból is 2000 fr tot utalvá-
nyozván, azonkívül a helybeli sz. fer. rendű zárda megron-
gált templomának helyreállítására 7—8000 forintot mél-
tóztatott előirányozni. 

— bz. Cyrill és Method ünntpét Zágrábban nagy fény-

nyel tartották meg a Mária egyházban. Ö szentsége kü-
lönös kegygyei megengedte, hogy e napon ó-szláv nyelven 
mondassék a szent mise. Képviselve voltak az összes ható-
ságok, tanintézetek, képviselők stb. Az óriási tömeg előtt 
Horváth kanonok tartotta ó-szláv nyelven a misét s dr. 
Krzan kanonok az egyházi beszédet. A tartománygyülés 
nem ülésezett. Mrazovics polgármester ez alkalomból a 
következő sürgönyt intézte Jacobini államtitkárhoz : „A 
szláv mise ünnepélyes celebrálását mély, szivből fakadt áhí-
tattal kísértük. A lakosság eltelt enthusiasticus és méltó 
háládatossággal az egyház feje X I I I . Leo pápa iránt. Az 
Isten háza szűk volt az ájtatoskodók befogadására. Az egész 
városban zászlók lengenek, a házak fel vannak diszitve, az 
egész város önkéntesen ünnepel ma. Az országgyűlés, a pol-
gári és katonai hatóságok élénk részt vettek. A székesegy-
ház harangjai, melyek a borzasztó földrengés óta hallgat-
tak, ma szólaltak meg először és a lakosság örömét szélté-
ben hirdették az országnak. Minden föltámadottnak látszik. 
Én kötelességet teljesítek, midőn e főváros, az egész horvát 
nemzet központjának és szivének nevében kérem Eminentiá-
dat hogy fejezze ki a szentséges atyának ájtatos hódolatát, 
legőszintébb ragaszkodását és háláját a polgárságnak azon 
nagy szerencseért, a melyben részesült." 

— Nagy a panasz Poroszországban a középiskolai ta-
nárjelöltek készültsége ellen. 1878. april 1-től 1879. april 
l - ig 695 jelölt jelentkezett tanárképesitő vizsgálatra, kik 
közül csak 401 jelölt nyert ilyen-amolyan képesitést, 262 
nem képesittetett. 32 visszautasittatott. Megjegyzendő, hogy 
nyert képesítési bizonyítványuk alapján a 401 képesítettek 
közül csakis azok nyerhetnek, azonnal alkalmazást, kik 1. 
vagy 2. osztályú képesitést nyertek ; a 3. osztályuaknak ren-
des tanszék csak akkor adható, ha előbb utóvizsgálatot tesz-
nek. Ilyen 3. osztályú pedig a 401 közt igen sok van, leg-
alább is 150, ugy hogy elmondhatni mint végeredményt, 
hogy 695 jelölt közül alig találtatott 1/'3 rész alkalmasnak 
arra a pályára, melyre készült. Mi ennek az oka? Azt mondja 
a ,Germania', hogy az egyetemi bitang élet, és a már agym-
nasiumban kezdett világé élet, ugy, hogy már 4—5. osztályú 
tanulók tanáraik nejeivel, leányaival szerelmi kalandokra 
képesek. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
Lovászpatonáról N. N. jubileumi kegyeletes adomány fejében pápa ő 

szentsége szándéka szerint. 

A Propagandának 2 f r t . 
A Szent-Gyermekség-Egyletének 2 „ 
A keleti iskolákra 2 „ 

Összesen 6 f r t . 

Előfizetési felhívás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása 

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjük a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból merített szabályul tartjuk, hogy a kik a lapot első 
félévben járatták, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó-
elére az ellenkezőről nem tudósítanak. Olvasókörünknek folytonos széle-
sedése legilletékesebb tanúság, hogy jó uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-körnt, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



^Megjelenik e lap he t en -^ 
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij : 
! félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztői lakás: Buda- • 
i pest, V1I1-. Stáczió-utcza ; 
! 65.. hova a lap szellemi : 
: részét illető minden kül- • 

demeny czimzendö. ^ 

TTEC-

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

G19?-

"»Előfizethetni minden kir. -n 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő- ; 
nél, és Kocsi Sándor 

; nyomdai i rodájában.Mu- • 
zeum-körut 10. sz. alatt, : 

; hova a netaláni reclama- j 
; tiókis, bérmentes nyitot t i 

levélben, intézendők. I 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. NSídVD 

Budapesten, julius 20. 6. II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina provulentia Papae X I I I . Epistola Eneyclica. —Észrevételek Phi -
lemonnak, Molnár L . Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t iká-
jára. — Egyházi tudósitások : Budapest. Erdekekes vallomások. — Róma. A szláv zarándokok hódoló szózata a szent 

atyához. — Irodalom. A kereszténység és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Vegyesek. 

S a n c t i s s i m i D o m i n i N o s t r i 

L E O N I S 
divina Providentia 

P Á P A Í T - r f í 

E P I S T O L A E N C Y C L I C A 
(Vége.) 

Ut autem iustitia retineatur in imperio, illud 
magnopere interest, eos, qui civitates administrant, 
intelligere, non privati cuiusquam commodo politi-
cam potestatem esse natam : procurationemque rei-
publice ad util i tatem eorum qui commissi sunt, 
non ad eorum quibus commissa est, geri oportere. 
Principes a Deo optimo maximo, unde sibi aucto-
ritas data, exempla sumant : eiusque imaginem sibi 
in administranda republica proponentes, populo 
praesint cum aequitate et tide, et ad earn, quae ne-
cessaria est, severitatem paternam caritatem adbi-
beant. Huius rei caussa sacrarum Litterarum ora-
culis monentur, sibirnetipsis Regi regum et Domino 
dominantium aliquando rationem esse reddendam ; 
si officium deseruerint, fieri non posse, ut Dei se-
veritatem ulla ratione eftugiant. Altissimus inter-
rogabit opera vestra et cogitationes scrutabitur. 
Quoniam cum essetis ministri regni illius, non 
recte iudicastis, . . . horrende et cito apparebit vobis 
quoniam iudicium durissimum his qui praesunt 
fiet . . . Non enim subtrahet personan cuiusquam 
Deus, nec verebitur magnitudinem cuiusquam, quo-
niam pusillum et magnum ipse fecit, et aepualiter 
cura est illx de omnibus. Fortioribus autem fortior 
instat cruciatio ,6). 

Quibus praeceptis rempublicam tuentibus, om-

16) Sap. VI, i , 5, 6, 8. 

nis seditionum vel caussa vel libido tol l i tur : in 
tuto fu tura sunt honos et securitas principum, 
quies et salus civitatum. Dignitati quoque civium 
optime consulitur; quibus in obedientia ipsa con-
cession est decus illud retinere, quod est hominis 
excellentiae consantaneum. Intelligunt enim, Dei 
iudicio non esse servum neque liberum ; unum esse 
Dominum omnium, divitem in omnes, qui invocant 
illum 17), se autem idcirco subesse et obtemperare 
principibus, quod imaginem quodammodo référant 
Dei cui servire regnare est. 

Hoc vero semper egit Ecclesia, ut christiana 
ista civilis potestatis forma non mentibus solum 
inhaeresceret, sed etiam publica populorum vita 
moribusque exprimeretur. Qamdiu ad gubernacula 
imperatores ethnici sederunt, qui assurgere ad eam 
imperii formain quam adumbraviinus, superstiti-
one prohibebantur, instillare illáin studuit menti-
bus populorum, qui simul ac christiana insti tuta 
susciperent, ad haec ipsa exigere vitam suam velle 
debebant. Itaque pastores animarum, exempla Pauli 
Apostoli rénovantes, cura et diligentia summa popu 
lis praecipere consueverunt, principibus et potesta-
tibus subditos esse, dicto obedire:1 8) item orare 
Deum pro cunctis hominibus, sed nominatim pro 
regibus et omnibus, qui in sublimitate sunt : hoc 
enim acceptum est coram Salvatore nostro Deo 19). 
Atque ad hanc rem omnino praeclara documenta 
christiani veteres reliquerunt : qui cum ab impera-
toribus ethnicis iniustissime et crudelissime vexa-
rentur, numquam tamen praetermiserunt gerere se 
obedienter et submisse, plane ut illi crudelitate, 

i") Ad Rom. X , 12. 
18) Ad Tit. I I I , 1. 
11) I Timoth. I I . 2—3. 

ß 
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isti obsequio certare viderentur. Tanta autem mo-
destia, tam certa parendi voluntas plus erat cog-
nita, quam ut obscurari per calumniam malitiam-
que inimicorum posset. Quamobrem qui pro chris-
tiano nomine essent apud imperatores publice caus-
Sam dicturi, ii hoc potissimum argumento iniquum 
esse convincebant in christianos animadvertere le-
gibus, quod in oculis omnium convenienter legibus 
in exemplum viverent. Marcum Aurelium Anto-
nium et Luciam Aurelium Commodum filium eius 
sie Athenagoras confidenter alloquebatur : Sinitis 
nos, qui nihil mali patramus, immo omnium . . . . 
piisime iustissimeque cum erga Deum, tum erga im-
périum vestrum nos gerimus, exagitari, rapi, fu 
gari2 0). Pari modo Tertullianus laudi christianis 
aperte dabat, quod amici essent Iinperio optimi et 
certissimi ex omnibus : Christianus nullius est hostis, 
nedum Imperatoris, quem sciens a Deo suo consti 
tűi, necesse est, ut ipsum diligat et revereatur et 
honoret et salvum velit cum toto romano imperio 2I). 
Neque dubitabat affirmare, in imperii finibus tanto 
magis numerum minui inimicorum consuevisse, 
quanto cresceret christianorum. Nunc pauciores 
liostes habetis praemult i tudine christianorum, pene 
omnium civitatum pene omnes cives christianos ha-
bendo 22). Praeclarum est quoque de eadem re testi-
monium in Epistola ad Diognetum, quae confirmât, 
solitos eo tempore christianos fuisse non solum in-
servire legibus, sed in omni officio plus etiam ac 
perfectius sua sponte facere, quam cogerentur fa-
cere legibus. Christiani obsequuntur legibus, quae 
sancitae sunt, et suae vitae genere leges superant-

Alia sane tum caussa erat, cum a fide chri 
stiana, aut quoquo modo ab officio deficere Impera 
torum edictis ac Praetorum minis iuberentur qui-
bus temporibus profecto displicere hominibus, quam 
Deo maluerunt. Sed in iis ipsis rerum adiunetis tan-
tum aberat, u t quiequam seditiose facerent maies-
tatemve imperatoriam comtemnerent, ut hoc unum 
sibi sumerent, sese profiteri et christianos esse et 
nolle mutare fidem ullo modo. Ceterum nihil de 
resistendo cogitabant; sed placide atque hilare sic 
ibant ad tortoris equuleum, ut magnitudini animi 
cruciatuum magnitúdó concederet. — Neque absi-
mili ratione per eadem tempóra christianorum vis 
insti tutorum spectata est in militia. Erat enim mi-
litis christiani summám fortitudinem cum summo 

20) Legat, pro Christianis. 
21) Apolog. n. 35. 
22) Apolog. n. 37. 

studio coniungere diseiplinae militaris : aniinique 
excelsitatein immobili erga prineipem fide cumu-
lare. Quod si aliquid rogaretur, quod non esset ho-
nestum, uti Dei iura violare, aut in insontes Christi 
discipulos ferrum convertere, tunc quidem impe-
rata facere recusabat, ita tarnen, ut discedere ab 
armis atque emori pro religione mallet, quam per 
seditionein et turbas aucroritati publicae repug 
nare. 

Posfea vero quam respublicae principes chris-
tianos habuerunt, multo magis Ecclesia testificari 
ae praedicere ins ' i t i t , quantum in auetoritate im-
perantium inesset sanetitatis : ex quo fu tu rum erat, 
ut populis, cum de prineipatu cogitarent, sacrae 
cuiusdam maiestatis species occurreret, quae ad 
maiorem principum cum vereeudiam tum amorem 
impelleret. Atque huius rei caussa, sapienter provi-
dit, ut reges sacrorum solemnibus initiarentur, 
quod erat in Testamento Veteri Dei auetoritate con-
stitutum. — Quo autem tempore civilis hominum 
societas, tamquam e ruinis excitata imperii romani, 
in spem christianae magnitudinis revixit, Pontifi-
ces Romani, instituto imperio sacro, politicam JDO-
testatem singulari ratione consecraverunt. Maxima 
quidem ea fuit nobilitatis ad prineipatum accessio : 
neque dubitandum, quin magnopere illud institu 
tum et religiosae et civili societati semper fuisset 
profuturum, si quod Ecclesia spectabat, idem prin-
cipes et populi semper spectavissent. — Et sane 
quietae res et satis prosperae permanserunt, quam-
diu inter utramque potestatem concors amicitia 
permansit. Si quid tumultuando peccarent populi, 
praesto erat conciliatrix tranquillitatis Ecclesia, 
quae singulos ad officium vocaret, vehementiores-
que cupiditates partim lenitate partim auetoritate 
compesceret. Similiter si quid in gubernando pec-
carent principes, tum ipsa ad principes adiré, et 
populorum iura, necessitatos, recta desideria cora-
memorando, aequitatem, clementiam, benignitatem 
svadere. Qua ratione pluries est impetratum, ut tu-
multum et bellorum civilium pericula prohibe-
rentur. 

Contra inventae a recentioribus de potestate 
politica doctrinae magnas iam acerbitates homini-
bus attulerunt, metuendumque, ne extrema malo-
rum afferant in posterum. Etenim ius imperandi 
nolle ad Deum referre auetorem, nihil est aliud, 
quam politicae potestatis et pulcherrimum splen-
dorem velle deletum et nervös incisos. Quod autem 
inquiunt ex arbitrio illam pendere multitudinis, 
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prímum opinione fa l luntur ; deinde nimium levi ac flexibili 
fundamento statuunt principatum. His enim opinionibus 
quasi stimulis incitatae populäres cupiditates sese efferent 
insolentius, magnaque cum pernicie reipublicae ad coeCos 
motus, ad apertas seditiones proclivi cursu et facile dela-
bentur. Revera illám, quam Reformationem vocant, cuius 
adiutores et duces sacram civilemque potestatem novis doc-
trinis funditus oppugnaverunt, repentini tumultus et auda-
cissimae rebelliones praesertim in Germania consecutae 
sunt : idque tanta cum domestici deŰagratione belli et caede, 
ut nullus pene locus expers turbarum et cruoris videretur. 
— Ex illa haeresi ortum duxit saeculo superiore falsi no-
minis pliilosopliia, et ius quod appellant novum et impérium 
populäre, et modum nesciens licentia, quam plurimi solam 
liberatem putant. E x bis ad fînitimas pestes ventum est, 
scilicet ad Communismum, ad Socialismum, ad Nihilismum, 
civilis hominum societatis teterrima portenta ac pene funera. 
Atqu i tarnen tantorum malorum vim nimis multi dilatare 
conantur, ac per speciem iuvandae multitudinis non exigua 
iam miseriarum incendia excitaverunt. Quae hic modo re-
cordamur, ea nec ignota sunt nec valde longinqua. 

Hoc vero est etiam gravius, quod non habent princi-
pes in tantis periculis remedia ad restituendam publicam 
disciplinam pacandosque animos satis idonea. Instruunt se 
auctoritate legum, eosque, qui rempublicam commovent, se-
veritate poenarum coercendos putant. Recte quidem : sed 
tarnen serio considerandum est, vim nullám poenarum futu-
ram tantam, quae conservare respublicas sola possit. Metus 
enim, ut praeclare docet sanctus Thomas, est debile funda-
mentum ; nam qui timoré subduntur, si occurrat occasio, qua 
possint impunitatem sperare, contra praesidentes insurgunt 
eo ardentius, quo magis contra voluntatem ex solo timoré 
cohibebantur. Ac praeterea ex nimio timoré plerique in de-
sperationem incidunt : desperatio autem audactei- ad quaeli-
bet attentanda praecipitat 23). Quae quam vera sint, satis 
experiendo perspeximus. I taque obediendi altiorem et effi-
caciorem caussam adhibere necesse est, atque omnino sta-
tuere, nec legum esse posse fructuosam severitatem, nisi 
homines impellantur officio, salutarique metu Dei permo-
veantur. Id autem impetrare ab iis maxime religio potest, 
quae sua vi in animos influit, ipsasque hominum flectit vo-
luntates, ut eis, a quibus ipsi reguntur, non obsequio solum, 
sed et im benevolentia et caritate adhaerescant, quae est in 
omni hominum coetu optima custos incolumitatis. 

Quamobrem egregie Pontifices Romani communi ut i -
li tati servisse iudicandi sunt, quod Novatorum frangendos 
semper curaverunt tumidos inquietosque spiritus, ac per-
saepe monuerunt, quantum ii sint civili etiam societati pe-
riculosi. Ad banc rem digna, quae commemoretur, Clementis 
YI I . sententia est ad Ferdinandum Bohemiae et Hungáriáé 
regem : In hac fidei caussa tua etiam et ceterorum prinei-
pum dignitas et utilitas inclusa est, cum non possit ilia con-
velli, quin vestrarum etiam rerum labefactationem secum 
trahat ; quod clarissime in locis istis aliquot perspectum sit. 
— Atque in eodem genere summa providentia et forditudo 
enituit Decessorum Nostrorum, praesertim autem Clementis 
X I I , Benedicti X I V , Leonis X I I , qui cum consequentibus 

De Regim. Princip. 1. 1, cap. 10. 

temporibus pravarum doctrinarum pestis latius serperet^ 
sectarumque audacia invalesceret, oppositu auctoritatis suae 
aditum il 1 is intercludere conati sunt. — Nos ipsi pluries 
denunciavimus, quam gravia pericula impendeant, simulque 
indicavimus, quae sit eorum propulsandorum ratio optima. 
Principibus ceterisque rerum publicarum moderatoribus 
praesidium religionis obtulimus, populosque hortati sumus, 
ut summorum bonorum copia, quam Ecclesia suppeditat,. 
maxime uterentur. Id nunc agimus, ut ipsum illud praesi-
dium, quo nihil est validius, sibi rursus oblatum principes 
intelligant : eosque vehementer in Domino hortamur, ut re-
ligionem tueantur, et quod interest etiam reipublicae, ea 
Ecclesiam libertate f ru i posse sinant, qua sine iniuria et 
communi pernicie privari non potest. Profecto Ecclesia 
Christi neque principibus potest esse suspecta, neque po-
pulis invisa. Principes quidem ipsa monet sequi iusti-
tiam nullaque in re ab officio declinare : at simul eo-
rum roborat multisque rationibus adiuvat auctoritatem. 
Quae in genere rerum civilium versantur, ea in potes-
tate supremoque imperio eorum esse agnoscit et deciarat : 
in iis, quorum Judicium, diversam licet ob caussam, ad sa-
cram civilemque pertinet potestatem, vult existere inter 
utramque concordiam, cuius beneficio funestae utrique con-
tentiones devitantur. Ad populos quod spectat, est Eccle-
sia saluti cunctorum hominum nata eosque semper dilexit 
ut i parens. Ea quippe est, quae caritate praeeunte mansue-
tudinem animis impertiit, humanitatem moribus, aequita 
tem legibus : atque honestae libertati nuspiam inimica ty--
rannicum dominatum semper detestari consuevit. I lanc, 
quae insita in Ecclesia est, bene merendi consuetudinem 
paucis praecclare expressit sanctus Augustinus : Docet 
(Ecclesia) reges prospicere populis, omnes populos se sub-
dere regibus: ostendens quemadmodum et non omnibus om-
nia, et omnibus Caritas, et nulli debetur iniuria 24). 

His cle caussis opera vestra, Venerabiles Fratres, valde 
utilis ac plane salutaris fu tura est, si industriam atque opes 
omnes, quae Dei munere in vestra sunt potestate, ad depre-
canda societatis humanae vel pericula vel incommoda No^ 
biscum contuleritis. Curate ac providete, ut quae de impe-
rio deque obediendi officio ab Ecclesia catholica praecipi-
untur, ea homines et plane perspecta habeant, et ad vitam 
agendam diligenter utantur. Vobis auctoribus et magistris, 
saepe populi moneantur fugere vetitas sectas, a coniuratio^-
nibus abhorrere, nihil seditiose agere: iidemque intelligant, 
qui Dei caussa parent imparentibus, eorum ese rationabile 
obsequium, generosam obedientiam. Quoniam vero Deus est, 
qui dat salurem regibus 25), et concedit populis conquiescere 
in pulchritudtne pacis et in tabernaculis fiduciae et in requie 
opulenta 26), Ipsum necesse est orare atque obsecrare, ut om-
nium mentes ad honestatem veritatemque flectat, iras com-
pescat, optatam diu pacem tranquillitatemque orbi terrarum 
restituât. 

Quo autem spes firmior sit impetrandi, deprecatores 
defensoresque salutis adhibeamus, Mariam Virginem mag-
îiam Dei parentem, auxilium christianorum, tatelain generis 

2i) De morib. Eccl. lib. I, cap. 80. 
" ) Psal. CXLII1. 11. 
26) Isai. XXXII. 1«. 
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humani: S. Iosephum castissinium sponsum eius, cuius pa-
trocinio plurimum universa Ecclesia confidit : Pet rum et 
Pallium Principes Apostolorum, custodes et vindices nomi-
nis christiani. 

Interea divinorum munerum auspicem Vobis omnibus, 
Venerabiles Fratres, Clero et populo fidei vestrae commisso 
Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino imper-
timus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die X X I X . Iunii A. 
M D C C C L X X X I , Pontificatus Nostri Anno Quarto. 

Leo pp. X I I I . 

É s z r e v é t e l e k 
Pliilemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-iszámában közlött 
kritikájára. 

4) Ad I . 18. „Dati sunt in exemplum omnibus, et plus 
provocare nos debent ad bene proficiendum, quam tepidorum 
numerus ad relaxandum." P . szerint : „Őket a szent atyákat 
az U r Isten példájul vetette minden istenes életű emberek-
nek eleibe ; méltó is, hogy az ő példájok foganatosb legyen 
mibennünk a lelki jókban való előmenetelre, hogy sem né-
mely lankadtak hanyagsága a hátramaradásra". M. szerint 
„Okét az U r Isten például állította minden istenes életű em-
ber elé; méltó is, hogy az ő szavok jobban fogjon mi raj tunk 
a jó haladásra, mint némely hanyag emberé az elmaradásra". 

E helytt ugy, mint sok más helyütt Phil, kr i t ikája 
pusztán csak abból áll, hogy leírja a latin szöveget és P . 
valamint M. fordításaiban r i tkí tva szedeti a szembesítendő 
szavakat és frázisokat. Aztán anélkül, hogy csak legkisebb 
érvet is adna akár egyik, akár másik szembesitett frázisra 
vonatkozólag, egyszerűen csak azt kérdi : „Melyik jobb ?" 
Punctum, pausa s megy tovább, keres más kákán u j csomót. 
Ez igazán nagyszerű ' Éljen ! Én majd megmondom Phil.-
nak s érvekkel okadatolva az olvasónak is megmagyarázom, 
hogy, melyik jobb.*) 

Előbb azonban azt kérdem Phil.-tól, hogy miért is 
szedette r i tkí tva P . forditásában e szavakat : istenes életű ? 
Nem tudom kitalálni okát. Vagy jónak ta r t ja Phi l , e 
frázist vagy rosznak, csodálkozom, hogy miért ri tkította P.-
nál és miért nem inkább M.-nál. Hiszen nem egyszer tette 
már Phil , hogy ami jó is P.-ban, de mert M.-nál is ugy 
van, rosznak mondta csak azért, hogy M. fordítását kifogá-
solhassa : vagy talán azért tette ezt, mert P.-nál az istenes 
életű (kis i-vel) M.-nál nagy I-vel: Istenes életű, van szedve. 
Lehet hogy ezért, megengedem ; de tudja meg a szíves ol-
vasó, hogy az istenes életű »kifejezés M. forditásában csak 
az Irodalmi Szemlében, Phil , kri t ikájában van nagy I-vel 
szedve ; M. kiadványában, abban melyet Malaiin és Hol-
meyer nyomtatott Kalocsán e kifejezés kis i-vel van igy : 
istenes életű. Kérdem a pártatlan olvasót, szabad-e valamely 
műnek szövegét kényünk kedvünk szerint idéznünk, csak 
azért, hogy megróhassuk ? 

Vagy talán azért van ,az istenes életű' r i tkitva mert 
P.-nál az életű hosszú ű-vel van, M.-nál pedig az ü rövid ? 
De i t t ugyanaz áll, amit előbb mondék. Nézze meg bárk i 

M. kiadványát : ott az életű hosszú ű-vel van szedve ; csakis 
az írod. Szemlében röviddel, igy : életű. Olvastam én már 
,életű' is, meg ,életű' is jeles magyar munkákban, leginkább 
költőknél : nem is törődném vele, hogy e szót P . és M. vagy 
akár Phil , is bármiként írják ; de mert Phil, aláhúzta kéz-
iratában az ,istenes életű'-t, okoskodnom kell, hogy tulaj-
donképen mire is fektet ő e szavaknál súlyt.*) Hogy semmit 
figyelmen kívül ne hadják, azon lehetőségnek is helyt adok, 
hogy hátha e jelző nem tetszik Phil.-nak : ,istenes'. No de 
akkor is az áll amit előbb mondék, hogy kitűzött czéljának 
megfelelően M.-nak kellett volna e szót hibául felrónia, nem 
P.-nak vagyis hogy M. forditásában kellett volna azt r i t-
kitva szedetnie. Egyébként nincsenek a magyarnak ,istenes' 
könyvei, istenes gondolatai, érzelmei, nincs neki ,istenes J á -
nosa' ? (Johannes de Deo). 

Megjegyezhette volna inkább Phi l , azt, hogy P.-nál 
igy van : ,minden istenes életű embereknek eleibe', M.-nál 
pedig: minden istenes életű ember elé; de akkor az antithesis 
kedveért ugy P.-nál mint M.-nál. ritkittatnia kellett volna 
e szavakat. Hogy melyik jobb, minden . . . . embereknek 
eleibe' vagy ,minden . . . . ember elé', arra bár tudnék felel-
ni ezúttal, — mert Phil , e szavakra szem reflectált, nincs 
feletet. 

E kis, félig enyelgő félig komoly episod után a do-
logra ! ígértem, hogy Phi l , azon kérdésére, hogy ,melyik 
jobb' (P. v. M. fordítása e helytt) felelni fogok. Meg vagyok 
ugyan győződve, hogy Phil , nem azért intézte e kérdést 
mintha kételyei volnának, hanem erotematice akart állítani, 
gondolván, hogy a bátor fölkérdezés e szép szónoklati alak-
zat fölmenti őt a bizonyító érveknek, melyeket alig volt 
volna képes találni, sok idővel járó kissé fárasztó kényel-
metlen kutatásától. De nem is annyira Phil.-nak kívánok az 
általa föltett kérdésre felelni : hisz őt alig birnám érveim 
erejéről, állításaim igazságáról meggyőzni, mert vincendas 
est non tantum intellectus, sed vinceuda quoque voluntas ; 
mint inkább a pártatlan olvasónak. 

M. forditása e helyütt jobb mint P.-é 1) mert M. nem 
vetette Isten által a szent atyákat példájul (sio !), hanem 
azt mondja, hogy Isten őket páldául ,állította' — dati sunt. 
Hogy tetszenék Phil.-nak, ha mondanám, a tanár x—y ta-
nítványát például , vetette' a többiek eleibe ? 

2) a közönséges és kissé németes,foganatosb legyen mi-
bennünk' helyett egy tőről metszett magyar kifejezést : j ob -
ban fogjon ra j tunk ' használt. 

3) a terpedt: ,a lelki jókban való előmenetelre' helyébe 
a rövidebb és a latinnak jobban megfelelő ,jó haladásrá ' - t 
tette. 

4) a latin eredeti és a kezemnél levő német fordítások 
nyomán nem a példa foganatos, hanem ők maguk, a szentek: 
de mivel ezt a megkezdett képlet nem engedi, hát ,szavok 
fogjon raj tunk ' a mennyiben minden szent joggal mond-
hat ja : Estoto imitatores mei, sicut ego X t i . . . Sicut aquila 
provocat pullos ad volitandum . . . 

M. forditásában a ,szavok fogjon ra j tunk ' annál inkább 
méltánylandó, mert a latinban provocare (vox) áll. 

Phil . M.-nál e szót is aláhúzza : hanyag (mint némely 

Megvallom, e helyütt se P. se M. fordítását neai találom ki-
fogástalannak. Szerk. 

*) Phil, méltán nem tetszik az ,istenes életű,' mert az eredeti 
szövegben csak .omnibus' van, minden jelző nélkül. Szerk. 
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hanyag emberé) ,az antithesis kedveért tehát P.-nál is alá 
kellett volna húznia a ,lankadtak'-ot ; mivel azt akarja 
Phil , tudni, hogy melyik jobb? No már a jóban való előme-
netelnél vagy abban való hátramaradásnál senkinek lankadt-
ságát (mely önhibáján kívül esik, sőt a jóra való törekvést, 
erejét felülmúló iparkodást, mely alatt ellankadt, tételezi 
fel) hanem igenis hanyagságát vagy lanyhaságát megróni, 
hibául betudni. Azért maga P . sem tartot ta elégnek e szót 
,lankadtak', szükségesnek látta hozzátenni : ,hanyagsága', 
mely fogalmat M. — kiküzöbölvén a ,lankadtak'-ot — egye-
dül tar tot t meg. Végül Pliil. megrója M.-nál az ,elmara-
dásra' kitételt, mert P.-nál »hátramaradásra, van. Mintha 
bizony a magyar nem használná mindakét szót egyaránt és 
egy értelemben. 

Czuczor. Hátramarad = menetközben több társaitól a 
seregtől, nyájtól, csordától stb. elhagyatik vagy önkényt el-
késik, elmarad. „A sánta ökör hátramarad a csordától, más-
kép elmarad". 

Ugyancsak Czuczor. Elmarad = hátramard, a hala-
dókkal egy lépést nem tartván, hátul vau. „A sánta ökör el-
marad a csordától". Nagy hűhó semmiért. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul . 16. Érdekes vallomások. — A szláv za-

rándoklat Kómába, mint az máskép nem is képzelhető, az 
egész világ figyelmét önmagára vonta. Nem meglepő tehát, 
ha a sajtó is foglalkozik e nem mindennapi eseménynyel és 
annak következményeit mérlegeli. A hazai sajtó sem vi~ 
selte magát közönyösen vele szemben, hanem elkezdve a 
szélsőbal közlönyeitől, minden párt és pártárnyalat lapja 
vezérczikket szentelt a szláv zarándoklatnak, fejtegetve ez 
eseményt ugy politikai, mint egyházi szempontból. Azon 
különféle, leginkább phantasticus czikkeket mellőzve, me-
lyek a többi lapokban megjelentek, csak a ,Pester Lloyd'-
ban megjelent egyik czikkre leszünk figyelemmel, nem 
csak azért, mert a ,Lloyd' czikke emelkedettebb állás-
pontot foglal el, hanem azért is, mert abban, objectivebb 
magatartása mellett, egynémely érdekes vallomásra akad-
tunk, melyeket feljegyezni már csak azért is érdemesnek 
tar t juk, mert a ,L1.' ezekben a ,Religio' által védeni szokott 
elveket megerősíti. 

A ,Pester LI.' a szláv eszme felmerüléséről szólva, azt 
mondja, hogy „szerencsére, Rómában az ilyen ügyekben 
nem szoktak meggondolatlanul eljárni." íme a ,L1.' egyik 
vallomása, melyet figyelmen kivül nem hagyhatunk és a 
mely vallomásért a ,Ll. '-nak elismerésünket fejezzük ki. A 
,Ll. '-nak tökéletes igaza van. Róma mindig megfontolva ha-
lad a maga utján, megfontolva minden ügy tárgyalásánál: 
miből mi azok részére, kik Rómával ellentétes uton halad-
nak, kik azt állítják, hogy Rómában a cselszövények ural-
kodnak, mi azon következtetést vonjuk le, hogy Rómában, 
illetőleg a pápában épen azért, mert megfontolva jár el, 
tehát nem a szenvedély sugallatát követi, mindenkor legin-
kább meg lehet bizni : hogy a kormányok, midőn Rómával 
tárgyalnak, a legnyugodtabbak lehetnek a felől, hogy a 
pápa nyilatkozata megett semmi hátsó gondolat, semmi 
kétértelműség nem létezik, szóval a kormányok soha sem 

félhetnek, hogy a pápa által megcsalatnak. A megfontolt 
eljárás Rómában mindig egyértelmű a nyiltszivüség, az egye-
neslelküséggel ; az ott nem csak azt jelenti, hogy valami té-
vedés önmaguk ellen el ne követtessék, hanem azt, hogy 
mások tévedésbe ne ejtessenek. Ezt megfontolva, bizonyára 
nem egy, magokra az államokra is veszteljes következmé-
nyű baj hári t tatott volna el, vagy a létező megszűnt volna, 
ha a világi diplomatia Rómát mindig ugy és olyannak te-
kintette volna, a milyen tényleg, a milyennek őt most a 
,L1.' is lenni mondja. A világi diplomatia egyik lényeges 
hibája Rómával szemben épen az, hogy a pápát is oly csel-
szövő, oly kétszínűnek tartotta, mint maga a világi diplo-
matia : innen származtak, más okok mellett, a félreértések a 
pápa intentióit illetőleg, melyek félremagyarázása a világi 
diplomatákat, az államokat mélyen sértő intézkedésekre 
ragadta. Világos megértésül csak utalunk a porosz és belga 
tárgyalásokra. Ezek sokat, igen sokat megmagyaráznak a 
komolyan gondolkozók előtt. E pontra vonatkozólag csak 
óhajtjuk, hogy a ,L1.' ezt minél gyakrabban fejtegesse, talán 
utat nyit arra nézve, hogy a világi diplomaták Róma el-
járását jobban megértsék és becsüljék, mint eddig tették. 

A ,L1.' másik nyilatkozata azt mondja, hogy a conci-
lium óta . . . a Vaticánban többé nincsenek azon helyzetben, 
hogy engedményeket tegyenek, melyeknek következményei 
végre is a nemzeti autonomiát, a római curiának minden-
hatóságától való anticentralisticus elszakadást eredményez-
nék." Ami ezeket az ,engedményeket' általában és önma-
gukban véve illeti, nagyon helyes a ,L1.' érzéke, hogy a 
Vatikán oly engedményeket nem tehet, melyek a nemzete-
ket oly útra vezetnék, hogy tőle elszakadjanak. Hogy a pápa 
ilyesmit nem engedélyezhet, az az egyház és a pápaság ren-
deltetéséből következik, mely utóbbinak, mint az egyház 
központjának feladata minden nemzetet egy egyházba, mely 
a kath. egyház, vezetni. A ,Ll.'-nak, mondjuk, ebben igaza 
van. Ámde ő ritkán tud valami helyest mondani, hogy abba 
helytelent is be ne vegyítsen. Igy van az most is. Igazságot 
mond ki, hanem indoka egészen helytelen. A Vaticán t. i. 
oly engedményeket, melyek a népek elszakadását eredmé-
nyeznék az egyháztól, nem csak a vaticáni zsinat óta nem 
adhat, hanem nem adhatott soha sem. Erre nézve bizony 
elhiheti nekünk a ,L1.' hogy a pápa infallibilitásának dog-
matikai meghatározása épen semmi befolyással nem volt, 
mint ő állit ja. A pápa, az infallibilitás kimondása előtt, nem 
volt kevésbé kötelezve az egységet fenntartani az egvház-
ban, a nemzeteket az egyháznak megtartani, mint az infal-
libilitás meghatározása után. A pápának, a pápaság alapit-
tatásától kezdve napjainkig az egyházban midig ugyanazon 
kötelezettségei voltak és lesznek; azok sem nem növekedtek, 
sem nem apadtak, mert az egyház isteni alapitója által van-
nak meghatározva. Téves tehát lia a ,L1.' azt mondja, hogv 
a Vaticán az emiitett engedményt csak a vaticani zsinat 
óta nem adhatja meg ; és e téves indokot mi csak onnan ma-
gyarázzuk, hogy a ,L1.' még most sincsen tisztában az in-
fallibilitás természete felől, a mi ismét arra mutat, hogy a 
,Ll'-nak nem ártana e tekintetben alapos tanulmányt tenni. 

Legnevezetesebb azonban a ,L1.' azon vallomása, mi-o ' ' 
dőn mondja, hogy „a pápa mindenütt elvet talál és a római 
egyház még soha sem határozta el magát arra, hogy elveket 



4 6 

a pillanatnyi opportunitásnak feláldozzon." Nem tud juk , 
hogy a ,L1-' a liberális világban öntudatával bir-e annak, 
hogy mily dicséretet foglalnak e szavak magukban Róma 
felől. Vagy csak opportunitási szempontból tet te e vallomást? 
De az minden kétségen felül áll, hogy e vallomás a mily 
igaz, oly annyira megnyugtató lehet minden jellemes 
emberre, kiaz igazságot szereti ; az egyházat pedig oly 
fényben tüntet i fel, melyhez hasonlóval semmiféle felekezet, 
semmiféle^társulat nem dicsekedhetik. Ebben is egyik és 
pedig lényeges ellentétben tűnik fel az egyház a liberalis-
mussal. A liberalismus az Opportunismus, a pillanatnyi elő-
nyökért feláldozza az elveket: az egyház, hogy biztositsa a 
tar tós eredményt, hogy szilárd alapon mozditsa elő a haladást, 
rendületlenül ragaszkodik elveihez. A liberalismus az Op-
portunismus hive, mi ál tal veszélybe dönti a nemzeteket és 
államokat: az egyház az elvhűségben tűnik ki, hogy meg-
mentse a nemzeteket. Nem is lehet ennélfogva kétség józan 
eszű ember előtt, hogy vájjon az egyház elvhűsége vagy a li-
beralismus széltől ide és tova hányatott nád természete üdvös-
e a nemzetekre? Midkettőre világosan és félre nem érthetőleg 
felel a történelem. Mióta a liberalismus uralomra vergődött 
e l tűnt az államok biztonsága, a nemzetek boldogsága és 
nem is fog elébb visszatérni, mig az emberiség vissza nem 
tér az egyház elveihez, mig ő is épen oly szilárdan nem fog 
ragaszkodni ezekhez az elvekhez, mint ragaszkodik az egy-
ház. Bárcsak mindenki megfontolná a ,Ll. ' ál tal az egyház-
ról kimondott igazságot és attól levonná az önkényt folyó 
következtetéseket : akkor ugy hisszük a liberális Opportu-
nismus utósó órája az államok életében mielébb bekövet-
keznék. Q 

Rónia. A szláv zarándokok hódoló szózata a szent atyá-
hoz, melyet nevökben Strossmayer diakovári püspök mon-
dott el : 

Beatissime Fater ! 
De Christo Domino, Deo ac Salvatore nostro, divini 

compendii instar dicunt ft. Scripturae: „pertransiit benefaci-
endo". 

Idem de Beatudine Vest ra jure merito praedicant hó-
dié omnes aequi rerum aestimatores ; nam Beatitudo Vestra, 
quamquam temporum iniquitate plur imum afűicta, tamen 
to tam vitám suam impendit „benefaciendo." 

Vivum huius rei documentum sumus nos Slavi catholici, 
qui ex diversis te r rarum part ibus ad cathedram Pe t r i et 
Ecclesiam romanam, matrem et magistram rel iquarum per 
orbem ecclesiarum conüuximus, ut ad pedes Beati tudinis 
Vestrae prostrati , intimos reverentiae, pietatis, obedientiae 
et grat i tudinis sensus depromamus, pro insigni illo inunere, 
quo Beati tudo Vestra Ss. nostros Apostolos, Cyri l lum et 
Methodium ad altiorem hierarchiae coelestis g radum elevare 
et cul tum eorumdem communem, per totam, qua late patet, 
Ecclesiam reddere dignata fui t . 

Grande profecto ac paene divinum munus quo nihil 
seu cordibus nostris gratius, seu nostris et temporum 
nostrorum indigentiis convenientius vel excogitari po-
tui t . Nam si ad primas ac praecipuas totius orbis ter-
r a rum necessitates illa divina unitas pertinet, quam P a -
ter aeternus sinu suo deprompsit et sanguinis Unigenit i 
Sui pretio totius mortal ium generis spem et haereditatem 

esse voluit; si extra huius divinae unitatis sinum nullo modo 
vigere possint illa iustitiae et aequitatis, illa concordiae et 
consensionis vincula, siue quibus omnes humanae contentio-
nes non solum steriles remanent, verum aperte in destructi-
onem et interi tum vergunt ; sin hanc divinam unitatem f ru -
stra alibi t e r ra rum et gentium quam Romae quaeramus, ubi 
Dominus angularem eius lapidem, perennem custodiam et 
propugnaculum in Romanis Pontificibus defixit ; si haec 
denique divina unitas, in quam Dominus omnes redemptio 
nis suae thesauros posuit, nobis in specie Slavis omnibus, 
uti nono, ita magis adhuc saeculo decimonono absolute ne-
cessaria est in fraterno inter nosinetipsos et cum reliquis 
gentibus foedere, diversas inter gentes et nationes. praedesti-
nationis nostrae finibus efficaciter vacare velimus ; tunc 
ecquidem Beati tudo Vestra summum nobis beneficium ex-
hibuit , quum nos nuper aureis eloquiis suis „Grande mu-
nus" monitos esse voluit : quibus officiis, erga Ss. Apostolos 
nostros obstringamur, qua item ratione sanctae eorumdem 
vitae deinceps meminisse, quare potissimum intentione eos-
dem colere et invocare debeamus. Sancti quippe Apostoli 
nostri saeculo nono toti in eo erant, u t proavos nostros Sla-
vos, quibus ad fidem et cul turam christianam convertendis 
operam navabant, persauderent : nonnisi in intima et indi-
vulsa cum cathedra Pe t r i et S. Sede Apostolica unione in-
veniri posse illa fidei et veri tat is , illa consilii et fortitudinis, 
illa scientiae et pietatis pignora, sine quibus nec impendentia 
sibi pericula superare, neque libertatem et prosperitatem 
suam in fu tura quoque saecala securam reddere poterunt. 

Hoc plane quod Ss. Apostoli nostri non uno saltem 
alterove vitae suae actu, sed toto apostoliéi ministerii sui 
vigore nobis probatum confirmatumque reliquere. Quinimo 
Deus Optimus Maximus eodem hocce sigillo obsignavit eos 
etiam vitae eorundem eventus qui unice a nutu et arbitr io 
suo Sancto dependebant. I t a exempli grat ia , quod alter eo-
rumdem, iunior quippe Cyrillus, post ordinationem suam in 
episcopum, in plena aetatis suae matur i ta te hicce Romae 
defunctus et penes reliquias S. Clementis Papae, quas ex 
Oriente a t tulerat , in Basilica Clementina, contra piae ma-
tris f ra t r isque votum, conditus sit. Diviuitus quippe praede-
stinatum fui t , u t def'unctum quoque corpus eius earn et suo 
futur is omnibus saeculis doctrinam et pietatem praedicet et 
inculcet, quam idem sanctus noster supremo ore suo profes-
sus est, cum in articulo mortis divinissimas Jesu Christi 
Joan. X V I I quodammodo preces repetiisset, quibus vocatis 
et electis suis supremum grat iae suae munus, eam quippe 
unionem inter sese efflagitaret, quae divinae suae cum P â -
tre Aeterno unionis imago sit et symbolum. 

Haec autem omnia eo maioris vir tut is ac roboris sunt 
quod Apostoli nostri eo plane momento ad nos Slavos ex 
praecipua eo tum Orientis urbe advenerint, quo eadem, im-
proba quadam aemulatioue, cathedram Pet r i et genuinum 
totius ecclesiae caput in Signum convertit, cui contradicatur. 

Constans fu i t semper haec Romanorum Pontificum 
circa nos Slavos sollieitudo, quod summa cum grat i tudine 
recolimus ; ast quod Beati tudo Vestra hanc ecclesiae roma-
nae traditionem et haec salutaria Ss. Nostrorum Apostolo-
rum mérita eff'usiori chari tate et sollicitudine novissime no-
bis Slavis in memóriám revocare dignata fuit, in signum 
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divinitus datum accipimus : semina a Romanis Pontificibus 
et a Ss. nostris Cyrille et Methodio olim inter nos jacta non 
interiisse, verum a Pâ t re coelesti, coram quo mille anni uti 
dies una sunt, in haec nostra tempóra reservata fuisse, ut 
dessideratos fructus adferant. 

Quum autem Ss. Apostolos nostros aequa nobiscum 
religione colant et invocent ii quoque fratrum nostrorum, 
qui hodie necdum uno eodemque nobiscum ovili continentur, 
indulgebit tenerrimum Beatitudinis Yestrae cor, in quo 
Charitas Christi resplendet, ut quadam fraterni amoris prae-
sumptione ad eosdem quoque referamus partem charitatis 
et sollicitudinis paternae, quam nobis „Grande munus" re-
velavit Quum nuper Beatitudinis Vestrae oraculum eorum-
dem auribus insonuit, coeperunt ii quoque, quum in ipso 
ecclesiae limine constituantur, cum toto Oriente magis quam 
cumquam alias sentire veritatem illarum imaginum, quas 
S. Cyprianus de ecclesia Dei adhibens, in aureo suo libro de 
unitate ecclesiae p. 20, prosequitur : avelle radium solis a 
corpore, divisionem lucis unitas non capi t ; ab arbore frange 
ramum, fractus germinare non poterit ; a fonte praecide ri-
vum, praecisus arescet. Devotiori jam nunc illi quoque sol-
licitudine et majori fiducia respiciunt ad ecclesiam roma-
nam, ad quam iuxta S. Irenaeum propter potiorem eins 
principalitatem omnem per orbem terrarum convenire ne-
cesse est ecclesiam ; quia sciunt et vident ; nonnisi in unione 
cum hac ecclesia et pleniorem in fide securitatem et firmita-
tem et ampliorem in ministerio apostolico ubertatem et fe-
cunditatem obtineri posse. Convincuntur iam et illi de die 
in diem magis nonnisi in hac ecclesia vivere ac vigere vica-
riam Christi Domini non solum potestatem, sed etiam cha-
ritatem, quae specialibus eorum iuribus et privilegiis et 
consuetudinibus non tantum non derogabit. quin potius ea-
dem novo robore novaque auctoritate confirmabit, cum par 
sit ei charitati patrisfamilias in Evangelio, qui servos suos 
hora licet undecima ad vineam missos, eadem retributionis 
mercede eademque bonorum omnium communione dignos 
iudicat cum servis, qui totius diei pondus et aestum sustinu-
erunt. 

Sciant autem fratres nostri, qui foris sunt, nobis gau-
dio et exultationi futurum si primi novissimi, novissimi au-
tem primi evaserint, cum haec una aenmlatio licita sit iis, 
qui unius ejusdemque mystici corporis membra sunt, quibus 
omnia sen doloris seu gaudii sunt communia, et quibus ni-
hil antiquius est, quam vei illatas injurius reparare, vel il-
latarum oblivisci. 

I terum iterumque itaque Beatitudini Yestrae pro pa-
terna in nos omnes charitate et sollicitudine gratias agimus, 
atque in perpetuam gratitudinis et filialis pietatis nostrae 
tesseram sollemne votum coram Deo et toto terrarum orbe 
hocce moment» vovemus, et ad pedes Beatitudinis Yestrae 
deponimus, quod doctrinae et monitis Beatitudinis Yestrae, 
quod illustribus exemplis Ss. Apostolorum nostrorum de 
unitate ecclesiae sancte custodienda, fovenda et promovenda 
semper et ad ultimum usque halitum fideles mansuri simus, 
quodve in eadem unione omnium nostrorum malorum reme-
dium quaesituri sumus, eo quidem magis, quod hodierna 
die in pluribus terrarum partibus quodammodo renovari 
videamus earn erga Yicarium Christi et Petr i successorem 

ingratitudinem, quam olim Dominus ipse expertus est, quum 
post insigne miraculum multitudini intimiora amoris et 
gratiae suae mysteria explicare coepisset Io. VI . Eo tum 
Petrus suo et Apostolorum omnium nomine vovit et spopon-
dit : Quo ibimus Domine, verba vitae aeternae habes ? Eo-
dem zelo et eadem prorsus contentione in praesenti rerum 
hominumque dissensione nos Beatitudini Vestrae sollem-
niter et nostro et nostrum omnium nomine vovemus et spon-
demus : fidelitatem et perpetuam adhaesionem toto pectore 
exclamantes cum S. Ambrosio : „Ubi Petrus, ibi Ecclesia." 
I ta est! Nos cathedrae Petri in perpetuum devincti manebi-
mus, quum per earn nonnisi fiat, ut ecclesia, per totum licet 
terrarum orbem diffusa, unum tamen caput sit, una origo, 
una mater foecunditatis successibus copiosa, cuius foetu 
nascimur, cujus lacte nutrimur, cuius spiritu animamur. I ta 
est ! Nos Beatitudini Vestrae in perpetuum adhaerebimus, 
cum sciamus, nonnisi per successorem Petri fieri, ut Eccle-
sia Christi adulterari non possit, quia vere Christi sponsa 
est, incorrupta et pudica, quae unam saltern domum novit, 
unius cubilis sanctitatem casto pudore custodit. S. Cypr. de 
un. Eccl. c. 20. Ubi Petrus, ibi Ecclesia ! Haec est fides no-
stra ! hoc omnes credimus ! hoc omnes firmissime tenemus ! 
hoc usque ad mortem profitebimur ! Hoc quondam cum 
Apostolis nostris juncti coram ipsa facie divina repetemus 
et ceu ultimum redemptionis finem et pro toto terrarum 
Orbe, et pro omnibus fratribus nostris in aeternum repete-
mus et deprecabimur. 

Dio-netur Beatitudo Vestra haec solennia vota nostra o 
confirmare et nobis ac nostris omnibus divinorum mune-
rum auspicein paternam benedictionem impertire. 

Romae, 5 Iul i i festo Ss. Apostolorum Cirilli et Me-
thodii 1881. 

-j- Josephus Georgius m. p. 
Episcopus Bosnensis et Syrmiensis. 

IRODALOM. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helyriök. Forditották : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Műve irányának és szellemének indokolását szintén 
szerző saját szavaival adjuk. 

Minél közelebb ragadják, úgymond a rohanó évek e 
századot végéhez, annál jobban előtűnik jellege, melyre rá-
tekintve, önkénytelenül olyan részvevő bámulat kél ben-
nünk. Egyetlen kor sem kapott talán nagyobb adományokat 
s gyászosabban egy sem tévedett ; a tudomány terén egy 
sem örvendett váratlanabb, magasztosabb fölfedezéseknek 
— s egy sem látott lábai előtt iszonyúbb örvényeket táton-
gani; egynek sem volt több alkalma saját nagyságán elámul-
ni, attól, hogy ugy mondjam, megrészegülni, és— mi még leg-
ragyogóbb napjaiban is örök dicsősége lesz, egy sem elégité 
ki kevésbbé vágyait. Mindjárt kezdetén óriás győzelmek; az 
ékesszólás és ész fegyverei kivívják a polgári, politikai és 
társadalmi szabadságot; vasutak teszik kisebbé a földet s 
hóditják azt meg teljesen ; gondolat-szárnyon járó távirdák 
egyesitnek minden nemzetet ; az Alpok átfurvák, a Pyrénék 
elsimitvák, csak az van hátra, hogy a tengerekbe alaguta-
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kat építsenek vagy hidat verjenek rájok : az alig született 
természet-, vegy- és földtan őseink előtt ismeretlen világo-
kat födöznek fel ; a történet és nyelvészet fölkutatják ami 
rég elveszett; a lehetetlen egyszerre könnyűvé válik; a rend-
kívüli nem lep meg többé senkit; és e bámulatos gyarapodás-
ban, hol annyi zűrzavarra számithatánk, váratlan, elragadó 
összhang : ilyen a mi századunk ! 

Ugyan mije hiányzik hát, hogy a legboldogabb szá-
zaddá legyen ? . . . Isten ; és e hiány képes megmérgezni 
mindent. 

Sem lángész, sem ékesszólás, sem dicsőség, sem tudo-
mány ez űr t be nem töltheték. Nyissátok ki a mai tudo-
mány remekműveit, mind olyan, mintha bevégezetlen, nem 
teljes, sőt komor volna. E századnak — szivében van a seb. 
Szenved. Szenved. S mint az Írástudó, ki hajdan igy szólitá 
meg a jeruzsálemi megrendült templomot : „Oh templom, 
mi lelt, miért inogsz ?" mi is szinte hajlandók vagyunk 
ugyanazon mélabús hangon igy szólni hozzá ; „Oh század, 
század ! mi bajod ? mért háborogsz ? Há t nem lesz nyugal-
mad már soha ?" 

Pedig gyötrő nyugtalanságának elcsititására megki-
sérlett minden módot. Hisz nincs már társadalmi elmélet, 
mit e végre ki nem gondolt, s forrongásainak legnagyobb 
része innét származik. A boldogságot, melynek hijával van 
s mely csak Istenben található, kiapadt forrását az arany 
kornak, amaz Edennek, melyet minden nemzet, fájdalom ! 
mindig csak a múltba helyez, azt hitte, tudományának ha-
talmával fogja újra föltalálni, mélyebben kutatva a földet. 
Mit az nem adott meg ma, holnapra remélte; mit megtaga-
dott az egyedtől, várta a faj, az emberiség számára. Balga 
tag erőlködés ! Túrhat ták a földet össze-vissza, nem kaphat-
ták meg tőle azt, amije nincs. És az ember szomja, az erény, 
az igazság, a remény, a végtelen után való szomj sokkal 
égetőbb volt, semhogy elolthatták volna Isten nélkül. 

Mióta a kereszténység megjelent a földön, a lelkek 
műveltsége az ó-korban ismeretlen arányokat öltött. De ez 
csak napjainkban látható tisztán, midőn megfosztva Isten 
jelenlététől, mely őket annyira fejleszté — busák, nyugtala-
nok lőnek, oly gyötrelmeket szenvedvén, melyeknek még egy 
nyelv sem adott nevet. A lelkiismeret fejlődése, a sziv gaz-
dagodása, a képzelet határtalansága, a végtelen örömek re-
ménye, más részről pedig az élet köznapiassága, a mulandó 
jelen, a nyugtalanitó jövő : minden befoly assal volt arra, 
hogy a legszebb lelkek keserű, sivár életbe merüljenek. 
Polgárosodás és tudomány, gyógyítás helyett, még növelték 
e gyötrelmeket. Ezek ugyanis fölemelik az embert, fino-
mabbá, érzékenyebbé teszik őt. Már pedig minden tudás, 
minden emelkedettség csak több szenvedésre képesit. A ne-
mesebb lelkek jobban éreznek, következőleg többet szenved-
nek. Evek során búvárkodom már számtalan előkelő, mű-
velt lélekben, de melyektől távol van Isten. És mindig ugy 
találtam, hogy gyötrődnek, sovároguak Isten után, szivök 
súlya és lelkiismeretük titkai nehezednek rájok, s öntudat-
lanul is valamennyi magasabb, valóbb, korlátlanabb élet 
után eped ; és e busongás, melynek olykor magyarázatát 
sem keresték, még vonzóbbakká, szebbeké tette őket. 

Emelje hát Istenhez szemeit ez oly izgatott, oly hány-
kódó, de szellemében, nagy de reményeiben nemes, de mű-
veiben merész század ; szűnjék meg mindenfelé nyújtogatni 
szomjas ajakát , s szűnjék meg csak az embertől várni min-
dent ! Feledje a földet, vagy inkább folytassa annak műve-
lését, szépítését, aknázza ki a benne rejlő kincseket, melye-
ket értelmével megsejtett ; de ne kérje a földtől, amije annak 
nincs : az isteni életet, melynek szükségét érzi ; és hová 
nyugodni tér, legalább ama dicsőséget vigye sírjába, melyet 
az méla, megható szépséggel jelölend, hogy t. i. sokat ka-
pott, sokja volt, de mivel sem volt megelégedve, mert gyötrő 
szomját el nem olthatá ; s ama másik, még nagyobb dicső-
séget , hogy utolsó órájában megismeré, véglehelletével 
imadta Istent, kit bubánatával megvallott s kinek oly ke-
servesen érzé hiányát. (Folytatj uk.) 

V E G Y E S E K . 
— A congressus eucharisticus Lilieben f. évi jun. 28, 

29 és 30-ikán fényesen sikerült és sok tekintetben nagy ki-
hatású lesz. Képviselve voltak e congressuson Spanyolor 
szág, Belgium, Németalföld, Mexikó, Chile, Ausztria, Svajcz, 
és Francziaország majd minden megyéje. Czélja volt e gyü-
lekezetnek utat s módokat találni kiengesztelésre az Oltári-
szentség ellen elkövetett tiszteletlenségek mind inkább na-D o 
gyobbodó áradata ellen, másrészről pedig tiszteletének eme-
lésére és terjesztésére. Az Oltáriszentség tisztelete s a hozzá 
való járulás legbiztosabb hévmérője valamely hitközség 
hitéletének. Ezt egy jelen volt franczia plébános negyven 
évi tapasztalásából meghatóan igazolta. Elődjének a forra-
dalom egész pogány állapotban hagyta hitközságát. Al ig 
volt 15 húsvéti áldozó hive. 0 , midőn ily állapotban a 
hitközséget átvette, főgondját arra fordította, hogy híveit 
az Oltáriszentség ajtatos tiszteletére és élvezetére szoktassa. 
És fáradozásait fényes siker követte. Hitközsége teljesen 
átalakult s jelenleg, úgymond, negyven év múlva, a húsvéti 
áldozók száma 3500. — Azt is inegtugjuk e congressus tár-
gyalásaiból, hogy Fava grenoblei püspök kezdeményezésére 
s X I I I . Leó pápa jóváhagyásával u j szerzetes rend alapi-
pitása van készülőben, melynek egyedüli feladata leend az 
Oltáriszentség kiengesztelő tiszteletét gyakorolni, vezetni 
és terjeszteni. Neve Institut des Pères de l' Adoration répa-
ratrice. 

— B. Canisius Péter 300 éves jubileumára svajczi Frei-
burgbannagy előkészületeket teszneks mint aCanisius-egylet 
lapjának í r ják az ünnepélyek igen fényesek lesznek. A szent 
atyát fél fogják kérni, hogy a zarándoklatban résztvevők-
nek teljes bucsut engedélyezzen. Meghívót fognak szétkül-
deni több bibornoknak és Svajcz, Németország, Franczia-
ország, Belgium, Németalföld püspökeinek. 

•f „Az esztergomi folcáptalan, saját és az illető összes 
rokonság nevében fájdalmas szívvel jelenti, szeretett kar-
társának, méltóságos és főtisztelendő Szuppaa Zsigmond, 
novii v. püspök, pápa ő szentsége tiszteletbeli kamarása, 
Szentlélekről nevezett madocsai apát , esztergomvári sz. 
István prépostja, főszékesegyházi kanonok és nyitrai főes-
peres urnák, folyó hó 12 én hajnali 1/21 órakor, a haldoklók 
szentségeinek ájtatos fölvétele után, élete 67. évében, tüdő-
szélhüdés következtében történt elhunytát. A megboldo-
gultnak lelke üdveért az engesztelő szent miseáldozat f. hó 
15-én reggeli 9 órakor fog a főszékesegyházban a Minden-
hatónak bemutattatni ; hült teteme pedig ugyanaznap dé-
lután 5 órakor a főegyház sírboltjába örök nyugalomra té-
tetni. Esztergom, 1881. julius l4-én. Az örök világosság 
fényeskedjék neki !" 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Az U r Jézus legszentebb szivének ábrázolási módja. «— Észrevételek Philemonnak, Molnár L. Kempis-Páz-
mány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t ikájára. — Egyházi tudósítások: 
Budapest. A pápa legújabb körirata. — Szatmár. Egy kis adalék Kempis T. fordításához. — Irodalom. A kereszténység 

és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Vegyesek. — Kegyes adakozások. 

Az Ur Jézus legszentebb szivének ábrázolási 
módja. 

Igen üdvös törekvés az, melyet napja inkban a 
szentképek terjesztéSSÍie'n tapasztalunk ; midőn je-
les főpapjaink az egyházi festészet Mecaenasaiként 
az egyházi élet és művészet ez ágát pártolják, i f jú 
festőket támogatva, jutalom- és pályadijakat ki-
tűzve, emlékszem festvényeket megrendelve, osz-
togatva; midőn buzgó egyházi férfiak, egyházias 
szellemű szentképek terjesztésére egyleteket tarta-
nak fenn, minő példáit 1 a düsseldorfi szentkép ter-
jesztő egylet stb. 

Ha valamely kép alkalmas arra, hogy a szem-
lélőt buzgalomra gerjeszsze, akkor leginkább al-
kalmas Jézus szent szivének ábrája . Ez i ránt maga 
az édes Üdvözitő rendkívüli kinyilatkoztatás által 
biztosított bennünket. E kinyilatkoztatásban bol-
dog Mária Margit Alacoque ') részesült. „Üdvözí-
tőm biztosított — ir ja ő — hogy kiváló kedvére 
szolgál, ha szivének és szeretetének benső érzel-
meit, testi szivének képében tisztelve l á t j a ; és bár-
hol ily kép tiszteletül kitétetnék, Istennek minden 
áldását megszerzi." 

Az édes Üdvözitő ezen kivánata és igerete kö-
vetkeztében jámbor lelkek nagy buzgalommal és 
jeles művészek nagy leleményességgel iparkodtak a 
legszentebb szivnek méltó ábrázolását eszközölni ; 
meggyőződve levén egyszersmind arról, hogy a mily 
arányban terjednek e képek, époly arányban terjed 
az isteni szivnek megismerése és szeretete. 

Az anyaszentegyház egyik rendelete, mely a 
szentképek ábrázolása módjával foglalkozik, meg-
határozta, hogy a szellemi tárgyak, melyek közé az 

') Idézve : Der Sendbote das Göttl. Herzens Iesu. 
1865. 126. 1. 

isteni sziv is tartozik, ugy ábrázoltassanak, mint 
azok megjelentek ; mivel pedig az Üdvözitő, leg-
szentebb szivével együtt többször megjelent, a mely 
megjelenések a művészek által különféleképen ér-
tettek meg, és mivel a legszentebb sziv a megvál-
tás müvével is a legközelebbi összekötetésbe hoza-
tik ; azért annak ábrázolási módja különféle szokott 
lenni. Könnyebb áttekintés végett a legszentebb sziv 
ábrái t , — a szent szám szerint, — hét csoportra 
oszthatjuk. 

I. CSOPORT 
az öt sebbel együtt. 

E csoporthoz tartoznak azon ábrák, melyek 
boldog Margit ideje előtt voltak szokásban. Ezen 
időben a legszentebb sziv külön tisztelettel nem 
birt , hanem az Üdvözitő öt sebjével együtt ké-
pezte a hivők tisztelete tárgyát , s e végből kü-
lön nem is ábrázoltatott , hanem mindég az öt seb 
között, mint az Üdvözitő oldalának sebje bir ta a 
legméltóbb helyet. Ilyen ábrákon az átdöfött sziv 
foglalja el a közép helyet, azt két oldalt az át lyu-
kasztott kezek és lábak környezik. Ily módon ábrá-
zolva szemlélhető a cambrigdei királyi kápolnában, 
még XVI. századból. E tekintetben, azt véljük, a 
meglevők között legrégibb az, mely 1535. év előtt 
festetett a kölni karthausiak számára. Megvan e kéj} 
a latin és német zsolozsmás könyvben, mely Köln-
ben 1535. évben nyomatott. Landsperger János 
( t 1539. augustus 11-én Kölnben) a karthausiak-
ról irja, hogy minden szerzetes tag ily képet bir jon 
czellájában, „Figurám aliquam cordis Domini aut 
quinque vulnerum." Es hozzáadja : „Valahányszor 
Isten i ránt i szeretetből valami gyönyört megtagadsz 
magadtól, mindannyiszor ápolod Jézus sebeit, eny-
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hited fájdalmat , mintha balzsamot öntenél rá-
jok.« ') 

Meglepően szép rézmetszeteket készitett az öt 
sz. seb ábrázolására Lommelin. melyek AVael Vil-
mos S. J. által az Údvözitö öt sebéről irt becses 
műhöz vannak csatolva.2) 

Közelit a szent szivnek önálló alakjához az öt 
sebnek oly módon való ábrázolása, hogy a szivén 
magán van az öt sebhely alkalmazva. Gyakran az 
ilyen szivet tövis korona keretezi. 

II. CSOPORT 
önálló alakok. 

E csoportba oly ábrákat sorozunk, melyeken 
az isteni sziv egyedül van ábrázolva, s csupán a 
szokásos jelvényeket, minők a töviskorona, tüzlán-
gok, kereszt és sei, birja. 

Lássuk először e jelvények értelmét. 
A töviskorona, mely a szivet a középen körii-

övezi, vagy kis távolságban körül keretezi, jelvé-
nye mind azon méltatlanság és szenvedésnek, me-
lyeket az Üdvözitőnek az emberektől tűrt és folyton 
tűrnie kell, mert Zacharias látnók szerént : „Ezekkel 
sebesittettem meg azok házában kik szeretnek vala 
engem," 3) és mivel még jelenleg is a zsoltáros sza-
vaival panaszolkodhat : „Roszszal fizetnek nekem a 
jóért és gyűlölséggel szeretetemért." 4) Mily foknak 
lehettek a fájdalmak, melyeket a legszentebb isteni 
sziv az emberek részéről, kik iránti szeretettől az 
telve van, szenvednie kellett, kifejezik azon szavak, 
melyeket az Údvözitö az olajfákhegyén fohászként 
mondott : „Szomorú az én lelkem mind halálig." 5) 

Atüzlangok,melyek az isteni szivbül lövelnek elő, 
szeretetének jelvényei, melyek szikráik által az 
emberi sziveket viszonszeretetre gyulasztani töre-
kednek. Mivel Údvözitö Istenünk sz. János-ként 
maga a szeretet,6) szive a szeretetnek lángkatlana, 
melyet eloltani semmi sem képes, mert : „A vizek 
sokasága nem olthatja el a szeretetet és a folyóvizek 
sem borithatják el azt." ') Tehát az isteni sziv sze-

*) Der Kartkauser Landsberger, ein Vorläufer der sel. 
Margaretha Alacoque, stb. Von Cyprian Maria Boutrais, 
Uebersetzt und vermehrt von Bernard Hermes, Mainz 1880. 
Kirchheim. 

2) A mű czime: Corona Sacratissimorum Iesu Christi 
Vulnerum X X X V . considerationibus . . . illustrata per P . 
Gulielmum de "Wael a Vronestein etc. Bruxellae. Tizen-
kettedrét. E mű 1657-ben a negyedik kiadásban jelent meg. 

3) Zachariás jövendölése. 13, (3. 
4) Zsoltárok könyve 108, 5. 
s) Máté evang. 26, 38. 
6) Sz. János első levele 4, 8. 
7) Énekek éneke 8, 7. 

retete mivel kiolthatatlan, kifogyhatatlan és folyton 
örökké tartó, mivel ugyanazon sz. János mondja : 
„Mivel szerette övéit, kik e világon valának, mind-
végig szerette őket." ') 

A kereszt. Ez mutatja, hogy az Údvözitö sze-
retete tevékeny volt, mert szeretetből a kereszten 
érettünk életét adta. „Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mint lia valaki életét adja barátaiért." 2) 
A kereszt váltságunk eszköze, az Údvözitö diada-
lának jele. Mindez pedisj eredménye tevékeny sze-
retetének. Kell, hogy mi a próbáltatás órájában, a 
viszontagság és sanyaruság közepette azon szivhez 
folyamodjunk, melynek jelvénye a kereszt. Hogy az 
befogadja a hozzá folyamodókat, kétséget sem szen-
ved, mert abban a bevezető kapu nyitva áll, és ezen 
kapu : 

a nyitott seh. Ö maga biztat és hí magához 
mondván : „Jöjjetek hozzám mindnyájan kik fára-
doztok és terhelve vagytok és én megnyugtatlak 
titeket." 3) Ha a hitetlen Tamásnak meggyőződést 
szerezhetett az, hogy kezével érinthette az Üdvözi-
tőnek oldalsebét, mely szivéhez vezetett, legyen 
számunkra is minden aggodalmunk és kétkedésünk Cc 
eloszlatója az isteni szivnek nyitót sebe.4) 

Ezen jelvények mellőzhetetlenek az isteni sziv 
ábrázolásánál, akár egyedül, akár az Údvözitö alak-
jával együtt ábrázoltassék az. 

Mivel a töviskorona a szivet majd körülkere-
tezi, majd középen átövezi, azért ezen ismertető 
jel által e csoportot két al csoportra osztom. 

a) al-csoport 
a töviskorona által körülkeretezre. 

Boldog Mária Margit Alacoque, Burgund her-
czegség Paraj- városában, a Sarlós-Boldogasszony-
ról nevezett apácza zárdában az ujonczok mestere 
volt. Ezek egykor, midőn neve ünnepe közeiedék 
(1685. jul. 20.) annak díszesebb megünneplésére 
előkészületeket tőnek. — Engedjük Margitot magát 
ez eseményt elmondani. — „Sz. Margitnak, véd-
szentemnek ünnepe péntekre esett, s kérém az 
ujoncz testvéreket, kik gondomra valának bizva, 
hogy a tisztelet azon jeleit, melyekkel nekem ked-
veskedni szándékoznak a mi Urunk Jézus Krisztus 
szivének ajánlják fel. A mit jóakarattal elfogadtak. 

János ev. 13, 1. 
Sz. János ev. 15, 13. 

3) Sz. Máté ev. 11, 28. 
4) Igen érdekes értekezlet van a szent sziv ezen jelvé-

nyeinek jelentőségéről : „Der Sendbote das göttlichen Her-
zens Jesu," 1865. évfolyam 434—449. 1. 



Egv kis oltárkát emelőnek, a melyre általuk papírra 
rajzolt kis képet helyeztek, mely iránt mi minden 
tiszteletet teljesíteni törekedtünk." Igy Margit. ') 
Az itt nevezett kép különben az ujonczok szobájában 
vala kifüggesztve,2) ami jele annak, hogy Margit 
folyton gyakoroltatni akarta növendékeivel a leg-
szentebb sziv tiszteletét. 

Minő módon volt ábrázolva e képen a legszen-
tebb sziv, megörökítve találjuk b. Margitnak amaz 
arezképén mely a paray-le-moniali zárdában őriz-
tetik. E képen a töviskorona a lángoló szivet csekély tá-
volságban körülkeretezi. A seb aránytalan nagy ra j ta 
és a sziv közepén van. Sőt három kis sebhely is 
látszik még arra. Felette kereszt van, amely körül 
lángok szemlélhetök, melyek a szivnek tölcséralaku 
üregéből törnek elő. E képet Hofmann C. rajza 
után Linder János aczélba metszette és Sártori 
kiadta.3) 

Már b. Margit ideje előtt is előfordulnak a tö-
viskoronával körülkeretezett legszentebb sziv képei, 
ilyen példány volt a Whitby apátság templomá-
ban, mely kép most Raby várkastélyban őriztetik. 
Ugyanilyen látható Newland ágostonrendü főnök 
sírján Bristolban. 

Szalézi sz. Ferencz az általa alapitott rendnek 
cziinere gyanánt Jézus szivét tövissel kerítve tűzte 
ki. Ezt viselték a nővérek mellkeresztükre alkal-
mazva, ez volt a zárdák bejárata felett, ez volt pe-
csétjök a magán s hivatalos iratokban. 

B. Margitnak többrendbeli jelentései követ-
keztében több művész vett alkalmat a legszentebb 
sziv ábrázolására s ezek közül többen szintén ezen 
módon ábrázolták azt. 

A mult század müvei között egyike a legjob-
baknak Schmitner F. L. bécsi művész rézmetszete. 
A kép közepét a sziv foglalja el, font a kereszt 
lángözönben, körülötte a töviskorona keret gyanánt 
és ragyogó fénysugarak. Az előtérben térdel b. 
Margit a látvány szemléletében elmélyedve. A ma-
gasban az Atyaisten trónol s mellette mondatszalag 
van: ..Hie est cor dilectissimi Filii mei in quo mihi 
bene complacui." Az Atyaisten és a legszentebb 
sziv között a Szentlélek galamb képében lebeg. A kép 
többi részét angyalkák és felhők ügyes csoportosí-
tása tölti be. Az előttünk fekvő csinos rézmetszet 

>) Der Sendbote i. m. 1865. 129. 1. 
2) Zádori, Jézus szive. 247. 1. 
3) Czimkép gyanánt megjelent Hat t ler Ferencz S. J . 

ily czirnű munkájában: „Der Garten des Herzens Jesu. 1876 
Wien." Xeliány év előtt e kép magyar hátirat tal is meg-
jelent. 

valószínűleg valamely nagyobb festmény után ké-
szült. 

Néhány év előtt Sár torinál is jelent meg egy 
aczélmetszet, melyen a szivet a töviskorona kere-
tezi. Ezen töviskereten kívül még kilencz angyal-
fejecske, melyek mindegyike hat hat szárnynyal 
bir, szintén köralakban körülveszi a diis sugarak 
közt lebegő szivet. A sugarak, melyek az angyal-
fejecskéken is túlterjednek, lángokban végződnek. 
Az előtérben térdel b. Margit, jobbról s balról na-
gyobb angyalok iratszalagokat tartanak : „Die Liebe 
triumphirt- ' szavakkal. E képet Hofmann C. raj-
zolta és Hofmann M. aczélba metszette. 

Ezen utóbbi két képen b. Margit számos jele-
néseinek egyike ábrázoltatik, mert mint önéletira-
tában említi, Urunk többféle alakban jelent meg 
neki. 

b) al csoport 
a töviskorona által átövezve. 

„Egy alkalommal" — irja b. Margit — „sz. 
János napján az Oltáriszentség előtt térdelvén, egé-
szen elmerültem az isteni szeretet édességeiben. Mint-
ha keblén pihentem volna kitárta szive kincseit, 
melyek eddig el voltak rejtve előttem, de ezt oly 
világosan láttam, hogy nem lehetett többé kétel-
kednem. Szive mint nap ragyogott, s átlátszó volt 
mint kristály. A seb, melyet a keresztfán kapott, vilá-
gosan volt kivehető, tövis koszorú övezte s kereszt látszott 
felette.u 

Egy másik helyen ugyanő ezen jelenetet némi 
hozzáadásokkal igy mondja el : „Midőn egykor sz. 
János evangelista ünnepén Udvözitőmtől majdnem 
hasonló kegyben részesültem, minőben e kedvelt ta-
nítványa az utolsó vacsora alkalmával részesittetett, 
tűz és lángokból képezett trónon mutattatot t nekem az 
isteni sziv. Minden oldalról sugárzott, fényesebb 
vala mint a nap és átlátszóbb a kristálynál. A seb, 
melyet a kereszten kapott látható volt. Töviskorona 
övezte körül az isteni szivet és felül ra j ta kereszt 
volt." 

Ezen jelenés alkalmával a legszentebb szivnek 
jellemző attribútumaiként kijelentve lát juk a már 
emiitett töviskoronát, a tűzlángokat, a keresztet és 
a sebet. Továbbá határozottan kifejezve találjuk, 
hogy a töviskorona a szivet körülövezte. 

A legszentebb szivet ezen módon ábrázolva 

') Zádori, Jézus szive i. h. 229. 1. 



itt ott már b. Margit ideje előtt is találjuk, igy pél-
dául Hajnal Mátyás S. J.. Jézus Szivéről ii*t müvé-
nek czime hátlapján, fénysugár és felhőktől kör-
nyezve látjuk.1) 

Igen gyakorta ábrázoltatott azonban igy a leg-
szentebb sziv metszetek és festvények által b. Mar-
git ideje után. Lássunk néhány példányt. 

Ilyen volt például Budán a sz. Cláráról neve-
zett apáczák templomában 1742-ben decz. 21-én 
létrejött és a legszentebb szivről nevezett társulat 
jelvénye, mely a társulati albumon2) aquarelben 
van festve és mely rézmetszetben is megjelent. Az 
eredeti rézlemez, melyre e jelvény van festve leg-
újabban megkerült, és róla a m. k. állami nyomdá-
ban több lenyomat készült. A kép a legszabályo-
sabb, közepét a sziv tölti be, melyet tövis övez át, 
a sebhely jobboldalán van, felsőrészén az elvágott 
főerek nagyobbikából kereszt és hatalmas lángok 
emelkednek. Magát a szivet kettős lángkoszoru ke-O o 
riti körül. 

Gyakorta találjuk a szent szivet igy ábrázolva 
oltárképeken. Ilyen például azon olajfestvény, mely 
az isteni szivnek tiszteletére Magyarországbau tud-
tunkkal először, és pedig Budapesten, a Felső Vízivá-
rosban, a sz. Annáról nevezett plebaniatemplomban 
1764. decz. 1-én felállított oltáron szemlélhető.3) 
Eszméje ez: a kép közepét sugarak által környezve 
a legszentebb sziv foglalja el, melyet tövisek övez-
nek. Belőle felcsapó lángok között kereszt emelke-
dik, e felett sugárzó napban Jézus legszentebb ne-
vének jelvénye ragyog. A sziv körül tizenöt angyal 
a legélénkebben rebdes. Izlésdus elhelyezéssel felül 
lebegnek az angyali fejecskék, a középrészben a 
legkedvesebb gyermeki alakok csoportosulnak, mig 
a kép alsó részét füstölőt lóbáló nagyobb angyalok 
foglalják el. Az angyalok kedves arczairól gyer-
mekded ártatlanság, áhitat és boldog dicsőültség ér-
zete tükröződik vissza. A tárgy remek fogalmazása 
mellett a szinek kellemes vegyülete az élet mele-
gét kölcsönzi a képnek, azért e kedves kép megte-
kintésénél bárki a legszentebb sziv iránti szeretet 
fokozását fogja tapasztalni szivében. Szerzője Maul-
persch Antal bécsi festő. 

') Ezen album megvan az országos levéltár kamarai 
kincstári osztályában. 

s) E társulatról vesd össze: „A Sz.-László-Társulat 
jegyzőkönyvét 1877-re, 62. 1. U j Magyar Sión 1868. 193. 1. 
Zádori, Jézus szive. 322. 1. 

3) Ezen oltárképről lásd : U j Magyar Sión 1868. 25. 1. 
Zádori, Jézus szive 324. 1. Kögl Ádám életrajza 6. 1. A 
festészet Budapesten a X V I I . és X V I I I . századokban. 

Ujabban Patisz Jézus-társaságabeli tag terve 
szerint Geiszler festett szerintünk e nemben leg-
szebb szivet, hatalmas hullámzó lángokban. Kiadta 
Mayer Nürnbergben. Néhány év előtt hátimával is 
megjelent. (Vége to v.) 

É s z r e v é t e l e k 
Pliilemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára. 

5) Ad I . 19. I r j a Phi l . „P. Mindazonáltal ugyan min-
denkor valami bizonyost kell előttünk viselnünk. (Aliquid 
certi proponendum est. Germanismus : Etwas bestimmtes 
vornehmen). M. szerint : Magunkban feltennünk. Melyik ma-
gyarosabb ? Feltenni : supponere, feltétel : conditionem pro-
ponere, propositum". Eddig Philemon. 

Melyik jobb ? Megmondjam ? Csudálom, hogy Phil , 
finom nyelvérzéke ezt ki nem leste ! De segitek raj ta . Ha tá -
rozottan azt felelem, hogy a latin ,proponendum est'-et M. 
sokkal jobban forditotta igy : ,magunkban feltennünk', mint 
P . ,előttünk viselnünk'. 

Ivreznerics szótár. Feltenni = proponit, destinât. Czu-
czor. Feltesz == valamire elhatározza magát, fogadást tesz. 
Föltette, hogy megjobbítja magát. Föltette magában, hogy 
bosszút áll. 

Tehát Molnáré 1) magyaros, s ez elég volna ! De 2) 
még magyarosabb is .föltenni', mint ,előttünk viselnünk'. 
Mert próbálja csak. Phil , ur s beszéljen amúgy ,magyaro-
sabban' szolgájával : Te öcsém, minden este viseld magad 
előtt, hogy szorgalmatosabban, hűségesebben szolgálsz gaz-
dádnak ! Viseld magad előtt, hogy húsvét táján töredelme-
sen meggyónsz ! H a megértené is szolgája, de nagyon rá 
nézne Phil, úrra, gondolva magában, hej de czifrán beszél 
az én gazdám magvarnl ! 

Hogy mit akar zárjelek közt Phil , avval : „Aliquid 
certi proponendum est: germanismus," — nem értem! Ha azt 
gondolja, hogy ama latin szólásmód germanismus, nagyon 
téved, . . . mert azt már Caesar és Cicero is, kik pedig amúgy 
Isten igazában tősgyökeres rómaiak voltak, a vornehmen O O -

érteményébén használják. Aliquid animo proponere. Caes. 
Quum mihi proposuissem, ut animos commoverem. Cic. Pro-
positum est mihi facere. Cic. lásd Dr. K. E.Georges, Aus-
führliches lateinisch-deutsches Handwörterb. I I . Bd. 1116. 

Még furcsább Phil , oktatása, hogy „Feltenni : suppo-
nere, feltétel : conditionem proponere, propositum". Mit is 
tesz feltenni ? Nézzük Ivreznerics I I . 255 lapon. Fölteszi, 
apponit. Föltette az Orbán süvegét km. Fölteszi magában, 
proponit, destinât. Nézzük Czuezort. Feltesz = valamit 
fölhelyez valahová. Fölteszem tulipántos ládámat, furulyá-
mat, dudámat. A könyvet felteszi a szekrény tetejére. 2) A 
fejre valót fejére teszi. Fölteszi a kalapot, sipkát. 3) Feltűz, 
felszúr. Feltenni a kalpag mellé a kócsagtollat. 4) Valamely 
fogalmazást, gondolatot, ügyet, levelet stb. irásba foglal. 
Föltenni a körlevelet 5) Valamire elhatározza magát, foga-
dást tesz. Felteszi, hogy megjobbítja magát. 6) Valamit 
képzeletileg valónak állit. Tegyük fel, hogy a nap forog a 



föld körül . . . 8) Valakiről, valaki felől gyanit, gondol, 
hisz valamit. Hogy tehetsz fel rólam olyasmit". 

,Feltenni' tehát alapjelentésében nem suppono, mint 
Phi l , apodictice állítja ; hanem impono, appono. Mert mit 
tesz suppono ? Üssük fel a szótárt. Suppono = unterlegen, 
untersetzen, unterstellen, unterwerfen, unten an etwas legen, 
darunter anführen, unterordnen, an die Stelle Jemandens 
setzen, fälschlich (betrüglich) unterschieben. Tehát supposi-
tum és suppono alapjelentése : alátesz, alávet, nem pedig : 
föltesz, fölvet s habár a ,föltenni'-nek alapjelentése imponit, 
apponit, mégis mint Czuczornál az 5) illetve 8) alatt lát tuk, 
a proponit a konyhalatin supponit érteményben is haszná-
latos. Miért is, minthogy én nem tudnám be hibául ha 
Phil, a 8) szerint a ,feltenni' igét ,supponit' érteményben 
használná, ő sem hibáztathatja Mt., hogy ugyanazon ,fel-
tenni, igét az 5) szerint a ,proponit' ,vornehmen' értemény-
ben használja, igy : ,tegyük fel magunkban.' 

Mit jelentsen pedig Phil.-nak a következő klasszikus ki-
tétele: „feltétel: conditionem proponere ! ! ! propositum", se-
hogy sem értem. Hisz itt ismét maga alatt vágja a fát, M. 
malmára haj t ja a vizet, habár Phil , vizére M.-nak, a kalo-
csai molnárnak, már alig lesz szüksége. Előbb (közvetlenül 
előbb) azt mondja : feltenni = supponere ; most feltétel 
(egyszerre ! quae mutatio rerum !) = conditionem proponere, 
propositum (mint M.-nál ,magunkban feltennünk', propo-
nendum). De különben is miscet quadrata rotundis : tehát 
conditionem proponere és propositum synonymák ? ! Nem 
oda Buda. Phil , tán azt véli, mert i r ja : ,feltétel : conditio-
nem proponere, propositum' — nála e két fogalom egymás 
mellett van. 

Szerintem azonban conditio = Bedingung, propositum 
= Vorsatz. Nem lehet e két szót egy kalap alá venni. Je -
lenti mindenesetre e szó ,feltétel' mindakettőt (conditio és 
propositum), de e kettő nem synonyma. Miudakettő, ugy 
mint még más jelentétek a ,feltétel'-ben bennfoglaltatnak 
ugyan, mint : 

Feltétel = 1) A szerződésnek, egyezkedésnek, alkunak 
stb. azon pontja, melyhez a végrehajtást, teljesítést kötjük. 
A várat azon föltétel alatt adni fel (ea lege. ea conditione 
tradere.) 2) Fogadott szándék valaminek teljesítésére. Erős 
eltökéltett föltétel. 3) Valaminek magasabb helyre fölállí-
tása feltűzése. Czuczor. — Ki mondaná mégis, hogy mivel 
,feltétel' mind a hármat jelenti, e három hasonérteményű, 
Synonyma ?! Bocsánat e szőrszálhasogatásért ; de kénytelen az 
ember vele. Phil , kakán csomót keres, meg kell mutatnunk, 
hogy ahol ő keres, nincs. 

6) Ad u. o. (I. 19.) „Etiam pro temporis congruentia 
diversa placent exercitia. P . szerint „Az időnek alkalmatos-
sága szerint. M. időkörönkint(!)" — Phil , csak ennyit ! 

Az a fölkiáltó jel alkalmasint azt jelenti, hogy, me-
lyik jobb', melyik ,magyarosabb', ez is ,jobb volna' ,hát ez 
jobb' (ezek Phil.-nak legdöntőbb érvei). Csak gondolkodott 
volna Phil , e szóról, elemezte, vagy nézte volna meg Czu-
czor szótárát s látta volna, hogy időkör = időszak ; időkö-
rönkint tehát annyi, mint időszak szerint, ami tehát rövi-
debben, praecisebben annyi, mint amit P . mond. Nagy hűhó 
semmiért ! Dr Kanyurszhy Gy. 

(Folytatása köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 16. A pápa legújabb körirata. — A ke-

reszténységet megelőzött korszak tévely-eire visszatekintve 
és azokat korunk tévelyeivel összehasonlitva, ugy találjuk, 
hogy napjaink aberratiói nem egyebek, mint megújítása a 
már egyszer létezett pogány tévelyeknek ; a különbség leg-
fellebb talán csak abban létezik, hogy korunk azon téve-
lyeket, melyek a pogány korban a bölcsészek által, hogy 
ugy mondjuk, magvukban hirdettettek, rendszerbe szedi, azo-
kat jobban mint egykor kifejti. Innen fejthető meg a hason-
latosság is korunk és pogány kor bűnei közt. Érzi is a sii-
lyedést és az emberi társadalmat ebből veszélylyel fenye-
gető aggodalmas helyzetet minden komolyan gondolkozó 
ember; módok és eszközök felett gondolkoznak, hogy a bekö-
vetkezhető csapást elháritsák, de az elmék elszokva a ke-
resztény gondolkozásmódtól, elszokva egyáltalában a törté-
nelmi reflexiók és összehasonlításoktól, minden törekvés 
mellett sem képesek feltalálni az eszközöket, melyek által 
a helyzet bajain segiteni képesek lennének. És ez nagyon ter-
mészetes, mert tévelyt tévelylyel megszüntetni nem lehet, 
hanem csak igazsággal ; a tévely orvosssága egyedül csak 
igazság. 

Mint a kereszténység hajnalában az apostolok élükön 
az egyházfejével rámutat tak a baj forrására, mely a pogány 
társadalom testén rágódott és hirdetve a keresztény hit 
igazságait, azok által a társadalmat u j élet kifejtésére segí-
tették : ugy tesznek napjainkban is a pápák, rámutatnak a 
bajra, de egyúttal kijelelik az orvosszert is, mely a baj t 
megszüntetheti. Az elhunyt I X . Pius ugy mint X I I I . Leo, 
ugy látsztk, kifáradhatatlanok abban, hogy apostoli missió-
jukat az emberiség boldogitására az irányban is teljesitsék, 
a nagy tévelyekkel, azoknak kézzelfogható vészes követ-
kezményeivel szemben a keresztény igazságokra hívják fel 
a világ figyelmét, bebizonyítva, hogy a világ üdvét csak 
ezekben találhat ja fel és hogy addig nem lehet szó rend és 
nyugalomról, mig a kereszténység elvei érvényre nem emel-
tetnek. 

Nagyszerű és örökre emlékezetes mit e tekintetben 
dicsőén uralkodó pápánk X I I I . Leo tesz. Mélyre ható éles 
látásával mindazon tévelyeket szemeli ki, azoknak követ-
kezményeit mutat ja be, melyek a társadalmat létalapjában 
támadják meg, hogy annál nagyobb fényben tüntethesse fel 
a kereszténység ellentétes elveit, áldásos következményeivel a 
társadalomra. Alig hangzottak szavai el, melyeket a házasság 
szentségi jellege mellett felemelt, hogy elitélje a polgári 
házasságot, és már ismét az államfők tekintélye érdekében 
emeli fel szavát és közli azon keresztény alapelveket, me-
lyek az államfők és alattvalóik közti viszonyt mindkettő 
javára szabályozzák, czáfolva tényekkel is az uralkodó né-
zeteket, melyek annyi vészt és rombolást okoztak a nemze-
teknek. Korszerűbb és fontosabb tételt a pápa nem is vá-
laszthatott volna, mint e viszony fejtegetését, mert a libe-
ralismus által megzavart e viszony7 következményeként lát-
ják, mily számtalan merénylet intéztetik napjainkban az ál-
lamfők élete ellen. 

Non est potestas nisi a Deo, quae autem, sunt a Deo 
ordinatae sunt, mondja a kereszténység : vagyis az államfő ha . 
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talmát felülről, az Istentől származtatja ; a liberalismu el-
lenben a népfelség elvét vallja és tagadja a hatalom szár-
mazását Istentől, azt hirdetve, hogy az államfő hatalmát a 
néptől nyeri, tehát alulról. Két egymással ellentétes állitás. 
de azért a józan emberi ész önmagától belátja, hogy melyik 
lehet a kettő közül igaz és igy a társadalomra. Es lidvos is a 
történet a józan ész felfogását kézzelfoghatólag igazolja, 
azaz igazolja, hogy egyedül helyes tan csakis a keresztény-
ség tana. H a az államfő hatalma csakugyan az Istentől van, 
ugy ő igyekezni fog e hatalmat Isten akarat ja szerint, azaz 
népének ideig és örökké tartó boldogsága érdeke szerint 
kezelni ; viszont a nép tudva, hogy az a fejedelmi hatalom 
Istentől nyert hatalom, annak engedelmeskedni fog és tisz-
telni fogja a hatalmat kezelő személyét : minek következté-
ben egyrészt távol lesz a fejedelemtől a zsarnokság, más-
részt távol lesz a népektől az államfő személye elleni me-
rénylet, mindkettő lelkismeretbeu érezvén kötve magát, ál-

' lamfő és alattvaló. Mily végtelen ellentét evvel a liberalis-
mus tana, mely a fejedelem hatalmát a néptől származtatja ! 
E rendszerben a fejedelem, az államfő többé nem az, a minek 
lenni kellene, hanem a népek, illetőleg parlamentek játék-
bábja, kinek akarata, melynek teljesitésére a nép magát 
lelkismeretbeu kötelezve érezné, nem létezik, 0 nem oly fe-
jedelem, ki Isten parancsa szerint kormányoz, hanem csak a 
nép, illetőleg a parlament akaratjának végrehajtója, me-
lyet ha végrehajtani nem akar, a nép elűzhet, ki ellen jogos 
a lázadás, sőt minthogy a néptől nyerte hatalmát, ugyan-
ez a nép őt halálra is Ítélheti stb. Hogy ily rendszer mellett 
az államfőknek folyton retteguiök kell életük miatt , hogy 
ily rendszer mellett az állami életben biztosítottnak semmi 
sem tekinthető, az kézzelfogható. Ott hol az államfő lelkiis-
meretlen nem kötelezhet senkit, ott hol senkisem tartozik, 
inert nem tartozhatik lelkiismeretben az államfő rendeleteit, 
parancsait, törvényeit végrehajtani, ott minden inog, min-
den csak mától holnapig létezik, nem él, csak vegetál, mert 
nem lehet tudni, hogy melyik perczben forgattatik fél erő-
szakosan a létező rend, mely lelkiismeretben senkit sem 
köthet. 

A kereszténységnek ezen nagy és a társadalmat alap-
jában mélyen érdeklő igazságát kifejtve szentséges atyánk 
legújabb pápai köriratában, a társadalomnak a legnagyobb 
szolgálatot tette, mert a figyelmet e nagy igazságra irá-
nyozva, alkalmat nyújt a komoly megfontolásra nemcsak az 
állami rend és béke tekintetében, hanem alkalmat nyújt a 
megfontolásra a kereszténység elveit illetőleg általában és 
igy kézhez adja a módot, melyen a társadalom bajain segi-
teni lehet. ívem tudjuk, csak Isten mondhatná meg, hogy a 
kereszténység, hogy a katholicismus üldözésével elfoglalt 
államférfiak fognak-e egy komoly pillanatot szentelni a pápa 
iiltal felemiitett és kifejtett igazság megfontolására; de azt 
tudjuk, hogy lia az államfők hatalma vissza nem vezettetik 
azon forrásra, melyet a pápa megjelelt, hogy ők ismét,Isten 
kegyelméből' uralkodjanak, hanem a hatalmat még tovább 
is a néptől fogják származtatni, más evvel kapcsolatos tanok 
következtében csakugyan nem lesz a világon államférfiú, ki-
nek életeért minden pillanatban remegnie nem kellene. A feje-
delmek jól felfogott érdeke, de maga az állami rend is meg-
követeli, hogy az eddig követett liberális elv elhagyassák 

és visszatérjen a világ e tekintetben is a kereszténység el-
veihez. Mi végezetül csak azt mondjuk : et nunc reges intel-
ligite, erudimini, qui iudicatis terrain. 

Szatniár jul. 14. 1881. Meleg érdeklődéssel olvasom e 
becses lapban, a Philemon által Molnár L. ellen, és dr Iva-
nyurszky Gy. által Philemon ellen Molnár védelmére tá-
masztott s „De iinitatione Christi" czimű mű magyar for-
dítására vonatkozó krit ikát. Ki t is ne érdekelne ezen a 
szentírás után első helyen tündöklő s minden nép és nemzet 
nyelvére már leforditotf oly nagy jelességü könyvecskének 
magyarra való hű, és szabatos fordítása ! . . . Leginkább 
pedig magára vonta figyelmemet a I I . 12, 14. p. mély ér-
telmű mondata : „scias pro certo, quia morientem te oportet 
ducere vitám." — A mily hő vágygyal, ép oly nagy lelki 
élvezettel olvastam e mélységes mondatnak mind a magyar-
ban, mind a németben szebbnél szebb és meghatóbb fordítá-
sait ; minő Mülleré : Sei darüber ausser allen Zweifel, dass 
Sterben dein Leben sein muss; Saileré: Lasses dir doch 
einmal recht gewiss und helle werden, dass Sterben dein 
eigentliches Leben sein soll; Moshammeré: Halte dich über-
zeigt, du musst ein Leben fuhren, das immer stirbt ; — a 
magyarban Intayé : Tartsd bizonyosnak, hogy mintegy hal-
dokolva kell élned ; Nogállé : Bizonyos lehetsz benne, hogy 
halandó életet kell élned ; Sujánszkyé : Légy meggyőződve, 
hogy halálban rejlik az élet : vagy végül Molnáré : Győzd 
meg magad a felől, hogy még életedben meg kell halnod. 

Nem vagyok eminenter asceta ; habár szerintem min-
den papnak, sőt minden buzgó kath. embernek bizonyos 
mértékben annak kell lennie. Hisz, mi egyéb az ascesis, 
minden jóban s istenességben az emberileg elérhető legma-
gasb fokig való folytonos öngyakorlat. Ez pedig hivatása 
minden igaz katholikusnak : sanctificatio vestra. Maga a 
helyesen gyakorolt imádság szintén nem egy nem-e az asce-
sisuak ? Aquinói Tamás a breviárium recitálásánál s követ-
kezőképen minden ima elmondásánál e hármat mondja szük-
ségesnek : hogy az imádkozó minden szót tisztán kiejtsen 
(semmit el ne hadarjon), mididen szó érteménvére ügyeljen 
(ne csupán gépiesen darálja el) s végre az ima szerzőjének 
gondolatait, érzelmeit felfogni, átérezni iparkodjék. Nem 
ascesis-e ez a szó i°;azi értelmében ? 

De érzem, mi mély és fönséges igazság rejlik ama 
mondatban : scias pro certo, quia morientem te oportet du-
cere vitám. Mi gyönyörűen, meghatóan van ez mondva ! 

A sok forditó közül már most melyik találta el leg-
jobban? Legyen szabad igénytelen véleményemet koczkáztat 
nom. A mondat két részből áll : scias pro certo és : quia mo-
rientem te oportet ducere vitám. Első részét a németben 
szerintem P . T. U. : „Das halte für sicher und gewiss" ; a 
magyarban pedig Intay : „tartsd bizonyosnak" — adta leg-
helyesebben, legszabatosabban s egyúttal leghívebben is. A 
mi pedig a második mondatot illeti, őszintén vallom meg, 
egyik sem elégit ki teljesen ; valamennyi fordítás a fenteb-
biek közül a természetes halál gondolatát költi fel bennem ; 
egyik sem vezeti elmémet a mortificatio eszméjének magas-
latára, a melylyel pedig a könyv szerzője voltaképen foglal-
kozott, miként az az alább következőkből határozottan ki-
tűnik : non est, — ugy mond — alia via ad vitám et ad ve-
ram internam pacem, nisi via sanctae crucis et quotidianae 
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mortificationis. Elvezeti pedig a gondolatot a mortificatio 
eszméjétől valamint a magyar, ugy a német fordításokban 
is egytől egyig az azokban használt „kell" és „meghalni", 
„muss" és „sterben" : még pedig annyival inkább, mivel bár 
mennyire igaz, hogy az ember élete folytonos haldoklás, sokan 
mégis ugy élnek, mintha azzal nem gondolnának, nem törőd-
nének, mintha nem is hinnék, nem tudnák. Ezekre nézve, a ter-
mészetes halált tekintve, nem fölösleges az intelem, mely bi-
zonyossá tegye az embert arról, hogy mintegy haldokolva 
kell élnie (Intay), halandó — és nem örökkétartó — életet kell 
élnie (Nogáll), hogy éltébeii kell meghalnia, vagyis az élet-
ből költöznie át a halálba (Molnár), a mi után örök élet de-
rül, mely a halálban rejlett (Sujánszky). Ámde Ivempis T. 
nem ezt, hanem a mortificatiót tartotta szem előtt, midőn 
ama mysteriosus intelmet leirta. Ugy kell tehát azt a ma-
gyarban, vagy bármely fordításban adnunk, amint azt a 
szerző gondolta, hogy az olvasó önként vezettessék a szerző 
eszméjének felfogására. Pedig a „meghalnod", „halandó 
életet kell élned", „haldokolva kell élned", ugy szintén a 
német fordítások is mind inkább elterelik a gondolatot a 
mortificatio eszméjétől, mintsem hogy azt rávezessék. 

Alázatos véleményem szerint tehát, — ha nem tévedek 
-— ekkép óhajtanám ama famosus mondatot a magyarban 
hangoztatni : „bizonyosnak tudd, vagy bizonyosnak tartsd, 
hogy elhalva (absterbend) szükséges élned ; vagy : bizonyos-
nak tudd, vagy tartsd, hogy elható életet szükséges élned ; 
vagy, ha ugy tetszik, kissé enyhébben (miután az oportet 
ennek is megfelel) : bizonyosnak tartsd, hogy elható életet 
kívánatos élned". Mert, valamint a természetes életből nol-
le-velle mindinkább közeledünk, kell közelednünk a halál-
hoz, ugy szükséges a mi erkölcsi életünknek is, velle, vo-
Jendo, az érzékiséget, a testet leigázó, megtörő, egyik vétkes 
hajlamot és gonosz indulatot a másik után kiirtó, tehát foly-
tonosan elhaló, mortificált életnek lennie. Ugyanazért a 
kikerülhetetlen természetes halált eszünkbe jut ta tó „meg-
halni" szót a folytonos és önkéntes mortificatióra emlékez-
tető „elhalni" szóval, a külső kénytelenséget induló „kell" 
szót a belső, önelhatározásunktól függő, önkéntes morális 
kényszert kifejező s az „elhalni" igének szándékolt értemé-
nyét még inkább határozó „sziikséges"-sel, oportet, vagy a 
szelídebb „kívánatos"-sal véltem fölcserélendőnek. Helye-
sen-e, ítéljék meg mások.*) Irsik Ferencz. 

IR0DAL01. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Forditot ták : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

De nemcsak e fontos és egyszersmind fájdalmas indok 
az egyedüli, —- ig-y folytat ja szerző müvének és módszerének 
indokolását, — melynél fogva korunkban számtalan lélek bizo-
nyítja a valláshoz visszatérés szükségét ; más, még rögösebb 
uton jutot tak idáig. Századunk ugyanis áldozat. A megelő-
zőnek őrjöngéseit nyögi. Amaz elvetette a szelet ; mi, mi 

*) Örömmel tapasztaljuk, hogy mily érdeklődést keltett a .Religio' 
Kempis T. magyar fordításai iránt országszerte. Vajha kifogástalan for-
dítás legyen az eredménye. Szerk. 

ara t juk 'a vihart. Oh ember, ki egykor utánunk jösz, ha 
műveink gyarlósága meglep, el ne feledd : mily talajon kel-
lett építenünk. Midőn a X I X . század a láthatár fölé emel-
kedett, minden intézmény legmélyebb alapjában ingott. 
Azon ürügy alatt, hogy majd ők helyreállítják, holmi áb-
rándozok veték rájok esetlen kezeiket, ama szegény vadak 
balgaságával, kik kiássák a fa törzsét, hogy megtudják mi-
kép nőttek gyökerei, vagy kik széttörik az órát, hogy járá-
sát vizsgálják. Ma minden társadalmi alap inog. Mi sem ál-
landó, mit azokra építünk. 

Ám vizsgáljátok meg valamennyit, s mondjátok meg : 
összeomlással melyik nem fenyeget ? 

Politikai alapok. Sem absolut királyság, sem alkot 
mánvos monarchia, sem császárság, sem köztársaság, sem 
független nemzetgyűlés, sem általános népszavazat nincs, 
mely biztosságban volna — az állam-csíny, a golyó, a gyi-
lok és őrült megtámadások ellen. Minden inog, hánykódik, 
fölfordul, mint a vihar-vert hajó födélzetén. Ki jósolhatná 
meg közölünk, hogy rövid nyugtalan pályája alatt , hány 
kormány-férfit fog túlélni még ? Hisz már utálunk a politi-
kában valamihez ragaszkodni. És e közöny, mely valóban a 
legjobb polgárokat is elfogja, végre minden kormány-formát 
átmenetivé, lehetetlenné tesz. 

Társadalmi alapok. Amaz ős, tiszteletreméltó alapok, 
melyek époly nélkülözlietlen föltételei a köz-rendnek, mint 
a föld-talaj a ra j ta nyugvó épületeknek ; a jog és örök mo-
rál amaz elvei, melyeket Isten kivonni látszék a vitatás alól, 
midőn önmagukban világos, sark-igazságok méltóságára 
emelé azokat : a tulajdon, örökség, család, tekintély két-
ségbe vonvák, vitatvák, vakmerően tagadvák. Bitorlásnak 
tar t ják . El kell törölni. S mit eddig minden nép törvény-ho-
zása, erkölcstana, vallása megbélyegzett, bűnnek nyilvání-
tott : ugy állítják az izgatott, szenvedő tömeg elé, mint ha-
ladást. Csodálkozzatok aztán, ha mindig kész eltiporni, lán-
gokba borítani azt a társadalmat, melyet mint mostohát és 
zsarnokot festenek le neki. 

Értelmi és erkölcsi alapok. Ha legalább az egyéni 
meggyőződés és kötelmek volnának megszilárdítva, szem 
előtt tartva, a lelkek mélyén volna még védelem a kültáma-
dások ellen s a szivekben volna gyógyszer és erő. De nem ; 
hisz minden kérdésessé vált, maguk az emberi szellem leg-
lényegesebb elvei is, még a bölcsészet alaptételei is, a logika 
sarkigazságaiig. A könnyelmű, merész, kalandos, ujdonság-
hajhászó szellemek mindent tagadnak. S a félrevezetett em-
beri szellem, nem tudván többé hova fordulni, aggódva ta -
nakodik : van-e hát valami bizonyos. 

S mig az igy aláaknázott társadalmat csak magára 
kellene hagyni, hogy összeomoljon, mikor ez különben is 
csak idő kérdése, — a tények titkos logikaja, vagy inkább 
az elvek bosszuló logikája egy vad pártot hozott létre, mely 
romba dőltének siettetésére esküdött. Alig vevé kezdetét a 
harcz, már az első csapások megingatják ; mert a társada-
lom s az azt ostromló párt fegyverei nem egyenlők. Az 
egyik letörlé zászlajáról, vagy szégyenkezve annak redőibe 
rejti az Isten nevének jelszavát ; a másik azt irta a magáéra : 
Gyűlölet Isten ellen ! Amaz határozatlan, csüggeteg, nincs 
többé bátorsága a jóra ; emebben megvan a gonosz vakme-
rősége. A gonosz ez, a gonosz, ki fönhangon, merészen 
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vallja annak magát ; s hogy a sötét ségbe visszaűzessék, a 
társadalomnak is époly merészen kellene magát jónak hir-
detnie ; de ehez sem okossága, sem ereje nincs. E magasztos 
vallomástól — fázik. A „szükséges szabadságok-' álmában 
ringatja magát, midőn a szükséges igazságokra kellene gon-
dolnia. Es ez az, mi oly elkeseredetté, oly félelmes kimene-
telűvé teszi azt a harczot, mely nem rég tört ki a magával 
tehetetlen társadalom s ama párt között, mely semmitől sem 
riad vissza, hogy azt felforgassa. 

Ez a helyzet. Kétségbe kellene esnünk a jövő felett, 
ha itt nem volna a vallás hatalmas elveivel ; ha, melyeknek 
bámulva vesszük észre gyöngeségét : a társadalom alapjai 
alatt nem látnók a vallásnak annyi rom takarta örök alap-
jait , melyeket az ember erőlködései s a társadalmi rázkód-
tatások nem érinthettek, vagy még jobban megerősítettek a 
földben ; mint ama pompás tölgyek, melyek a hegy-tetőkön 
inganak, s inganak félelem nélkül, mert minél jobban tépi a 
vihar koronájokat, annál mélyebbre verik gyökereiket. 

Csakugyan, amily mérvben haladt előre folyamában a 
X I X . század, próbálgatva túltenni magát Istenen, — mig a 
föld számtalan gazdag, gyöngéd lélekkel népesült, kiket 
emelkedettségök és finomságuk megmentett az anyagiakba 
merüléstől, kik sovárognak Isten után és szenvednek, mert 
nem találják ; mig a társadalom iszonyú és meg-megujuló 
csapásokból tanulta meg, hogy Istenre a nemzetek életének 
csakúgy szüksége van, mint a mint a lelkekének: — a vallás 
lassan-lasan kibontakozott a homályból, melybe a X V I I I . 
század látszólag temeté. A homlokát boritó fellegek lassan 
szétfozladoztak s halhatatlan ifjúságában tűnt elő. Az elő-
ítéletek, melyek annyi és annyi lélek elől rejtek el szépsé-
gét, eloszlottak, s a modern tudomány fölfedezései, a meg-
ujult és megizmosodott ipar szükségletei, a társadalom ti t-
kos és viharos rázkódásai a szellemekben üdvös megdöbbe-
nést idéztek elő. A század minden lépte, minden átélt vál-
sága után a vallás nagyszerűbbnek mutatkozott. Hitvallá-
sán a X V I I I . századnak egy ellenvetése sem ütött csorbát, 
valamint a modern tudományok, egy fölfedezése sem vetett 
árnyat homlokára. Hogy a tudománynak, e merész és sze-
rencsés kalandornak haladásával lépést tarthassunk, a mai 
társadalomban mindent ú j ra kellett alkotnunk: történelmet, 
tanügyet, közigazgatás, hadsereget ; mindent, kivéve a val-
lást. Maguk ellenségei sem tudták megállani, hogy bámula-
tukban föl ne kiástsanak. „Mi hát ez, ki ily eseményeken 
félelem nélkül hatol át ? Hogyan és ki fogja valaha megrea-
diteni azt, ki a század minden léptén láthatólag nagyobbnak 
jelentkezik?" „A katholicus egyház — úgymond e jeles 
protestáns : Macaulay — minden korunkban létező kor-
mánynak és intézménynek látta kezdetét s nem mérnők ál-
lítani, hogy ne volna rendeltetése meglátni végokét. Nagy 
és tekintélyes volt mielőtt a szászok Nagy-Britannia földé-
re léptek, mielőtt a frankok tnlmentek a Rajnán, midőn 
Antiochiában a görög ékesszólás még virágjában volt, mi-
dőn a mekkai templomban még bálványokat imádtak. Tehát 
nagy és tekintélyes lehet, még midőn valamely uj-zelandi 
utazó, a londoni hid egy törött ivével szemben széles puszta 

közepén fog megállni, hogy lerajzolja Sz. Pá l templomának 
romjait," 

A kitűnő publicista valóban tanakodik, mikép semmi-
sülhetne meg a katholikus egyház ? „Hangoztatják — ugy-
mond :— hogy a fölvilágosodás haladásának a katholicis-
musra nézve hátrányosnak kell lennie ; szeretnők hinni ; de 
erősen kétkedünk, látva, hogy az emberi szellemnek a ter-
mészet-tudományokban eddig tett óriás léptei, tökély, 
melyre a kormányzás mestersége, a politika és törvényhozás 
jutottak, neki nem valának ártalmára. Sőt azt gondoljuk, 
lia van változás — ez a katholicismusnak volt kedvező. 'c l) 

Egy másik iró, Taine, ki egészen ellenkező szempont-
ból indul ki, ugyanazon következtetésre j u t — s e fölött 
mutatot t haragja növeli tanúbizonyságának értékét. „A 
demokratikus kormányzás nehézsége — igy szól —- mindig 
növelni fógja a katholicismus pár t já t ; a szomorú vagy 
gyöngéd szivek titkos aggálya mindig u j követőket fog neki 
toborzani ; a birtok ősisége mindig biztosit neki hiveket. Ez 
az ő három gyökere, melyeket a kisérleti tudomány nem 
támadhat meg, mert nem tudományból, hanem érzelmekből 
és szükségletekből képződtek. Lehetnek többé vagy kevésbé 
elágazók, többé mélyek, de ugy látszik, hogy a korszellem 
mégsem vett erőt rajtok. Sőt ellenkezőleg a korszellem sok 
lélekben és bizonyos országokban izgalmat szül s oly intéz-
ményeket létesit, melyeknek visszahatása meg fogja szilárdí-
tani azokat. Es Macaulay, képzeletének s ékesszólásának egy 
lázas pillanatában mondhatá egykor, hogy a katholicismns, 
pl. Dél Amerikában élni fog még midőn az Australiából 
kiindult utazók Páris és Londo romjaihoz jőnek, hogy le-
rajzolják a London-Bridge lerontott iveit, vagy a Pantheon 
összedőlt falait.2) 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K , 
— A doctorolc fő hazájában, Poroszországban az 1879,80. 

isk. év alatt összesen 566 doctor-promotio volt. Ezek közül 
esik Berlire 154, Göttingenre 146, Hallenra 71, Bonnra 50, 
Boroszlóra 36, Marburgra 29, Königsbergre 26, Greifswald-
ra 25, Kielre 24 és a münsteri akadémiára 5. Tiszteletbeli 
tudorrá avatás volt 24. 

— Németországban a kath. egyetemi hallgatók majd 
minden egyetemen alakítottak társas egyletet u. n. Studenten-
verbindungen. Ezeknek ez évi állását a ,Germania' követke-
zőleg tünteti fel. Van összesen 11 ily egylet 439 működő és 
780 tiszteletbeli taggal, kik tanuló korukban többnyire 
tagjai voltak az illető egyleteknek s most is, kilépvén az 
életbe, fentart ják összeköttetésöket azzal, és alte Herrn név 
alatt ismeretesek. Az egyletek tagjai 49-czel szaporodtak. 
Legnépesebb a boroszlói Winfridia, 87 működő taggal és 
183 u. n. öreg úrral. Az egyletek működő tagjai tudomány-
szakok szerint következőleg oszolnak meg : jogtudományiak 
120, orvostanhallgatók 110, bölcsészek 90, theologus 86, ter-
mészettudományhallgatók 31. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
Yetvári Józseftől, pro gratia Iubilaei. 

A sz. atyának 5 f r t 
Missiókra 10 , 
A sz. gyermekség társulatának 10 , 

Összesen : 25 f r t 
') Revue d'Edinbourg. 1830. évf. 
2) Revue des Deux-Mondes, 1861. évf. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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— Vegyesek. 

Az Ur Jézus legszentebb szivének ábrázol.ási 
módja. 

(Vége.) 

III. CSOPORT 
Trónon elhelyezve. 

Az isteni szívnek az -imént leirt módon szoká-
sos ábrázolása sajátságos hozzáadást nyert a mul t 
század második felében az által, hogy a sziv köz-
vetlen kerettel vétetett körül, mely baroque styl-
beu készült, angyalfejecskékkel és czikornyákkal di-
szitett trónhoz hasonlitott. 

Az e módon való ábrázolásnak eredeie, ha 
nem csalódom, b. Margit már idézett ezen sza-
vainak talán téves magyarázatából t á m a d t : „Tűz 
és lángokból képezett trónon mutattatott nekem az isteni 
szivmely szavak ugy érteimeztettek, mintha va-
lamely trónon lett volna az elhelyezve, a melyet 
fényár környezett, és valóban igy is ábrázoltatott . 

Ezen értelmezés mellett kezeskednek Croiset 
János szavai is, ki igy i r : „Először megjelent neki 
(b. Margitnak) az Üdvözitö és elébe álli tá szent 
szivét a következő alakban : gyönyörű trónra volt 
helyezve oly fénysugár által környezve, melyet a 
nap sugarai sem érhették volna el fényükkel. A 
szent seb felismerhető jele által szembetűnt ; körös-
körül fonódott a zord tövis korona, mely a legszen-
tebb vér által színezve vol t ; felsőrészén a sz. ke-
reszt ragyogott, mint a diadalnak magasztos jele. 
Ezen jelenetnél arra tani tá öt Krisztus, miszerint 
neki mi sem kedvesebb mint legszentebb szivének 
tisztelete, és hogy ezen szeretetreméltó sziv ezen 
minta után rajzoltassák a hivek számára, kik, ha 
azt aj tatosan tisztelendik, a mennyből gyakori ke-
gyelmekben fognak részesittetni." ') 

x) Croisset, Die Andacht u. s. w. i, h. 28. 1. 

Igy trónon elhelyezve gyakorta fordul elő az 
isteni sziv a mul t században létezett különféle test-
vérületek, jámbor társulatok oltárain és jelvényein. 
A számos közül csak néhányat emlitiink. 

Ilyen a pozsonyi Clarissaknál létezett Jézus 
szivének testvériileteé Weinmann J.-től Pozsonyban 
rézbe metszve. Csinos képecske 8-réiben. A baro-
que diszitményü trón közepét a szent sziv foglalja 
el. Az angyalfejecskék egyszersmint a trón diszi-
tésére is szolgálnak, mely felett a Jézus nevének 
monogrammja diszeleg. A t rón t sugárzó lángok 
veszik körül. 

Megemlitendő ugyanot t a sz. Orsolyáról ne-
vezett apáczak társulatáé. Szintén nyolczadrétü réz-
metszet, de egyszerűbb. Szerzője ismeretlen. 

Igen szép az Orsolya-apáczáké Innsbruckban, 
Milldorfer Mihály Ignácz rajza u tán Kleinschmidt 
Ján. Jak. ál tal rézbe metszve, ivrétben. A trónon 
elhelyezett szivet angyalok köznyezik, alat ta pedig 
sz. Ágoston és Orsolya térdre borul t alakjai 
vannak. 

IV. CSOPORT. 
Az Üdvözitö alakja mellén szent szivével. 

Az elöbbeni három csoportnál sokkal gazda-
gabb a jelen csoport, melybe mind azon ábrák so-
roztainak , a melyeken az Üdvözitö akár egész 
alakja, akár mel- vagy derék-képe ugy ábrázoltatik, 
hogy mellén a szükséges a t r ibutumokkal ellátott 
szive szemlélhető. 

l) P . Johannes Croisset S. J . Die Andacht zum gött-
lichen Herzen unseres Herrn Jésu Christi. Aus dem Fran-
zösischen übersetzt, und mit verschiedenen Andachtsübun-
gen versehen von Joseph Starck, Priester in dem Collegio 
baj St. Salvator in Augsburg. Pest Trat tner 1812. 8. rét, 
183. 1. egy rézmetszettel. 

4 
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Ezen ábrázolási mód még a mult században 
veszi kezdetét. Azon időből mint legjelesebbet fel-
említhetem Batoni Girolamo Bombeo (szül. 1708, 
-f- 1787.) müvét. Ezen képen a sziv mint kiinduló 
pontja tiinik fel az Údvözitö minden cselekedetének. 
Szeretetének lángjai, melyek a szivböl kilövelnek, 
az arcz magasztos vonásaiban mintegy visszatük-
röződni lászanak. Bárki tekintse e festvényt, az Úd-
vözitö szeretetdus szemeit magára irányozva látja^ 
ki egyik kezével feléje nyúj t ja nyilt kebeléből szi-
vét, a másikkal pedig szeretete ezen zálogára utal. 
Egyszersmind sz. Pálnak ezen szavait érzi az ember 
magában viszhangozni : „Engem szeretett és önma-
gát adta érettem." ') Hazánk templomaiban gya-
korta látható e kedves kép, ujabb időben több-
nyire olaj nyomatban. 

Hasonló kedvességü ama kép is, melyet No-
velli F. igen sikerülten rézbemetszett. Mejelent : 
„Cor meum jungatur vobis. Paralip. Caput 12, 17.tó 

aláirással nyolczadrétben. 
Ezekhez méltán sorozható a Waldhauser Borbála 

által festett kép, melyet Lendner aczélba metszett 
és Manz Gr. J . Regensburgban, nyolczadrétben k i . 
adott. Ez utóbbi annyiban különbözik a két előbbi-
től, hogy ezen a szent sziv szabadon lebeg az Üd 
vözitö melle előtt, mig az ellőbbieken egyik kezé-
ben tar t ja vagy inkább nyú j t j a azt.2) 

Az Údvözitö alakjának oly módon való ábrá-
zolása, hogy egyik kézével szivét odanyújtja, ösz-
szefüggésben látszik lenni amaz eseménynyel, mely 
b. Margittal az első megjelenés alkalmával történt. 
Hagyjuk ezen eseményről is szintén öt magát be-
szélni : „Azután (Krisztus Urunk) kérte szivemet, 
melyet elvevén saját isteni szivébe tette, hol mint 
parány elenyézett az égő parázsban ; azután mintha 
a lángokból alakitott volna szivet, melyet ismét 
visszahelyezett keblembe mondván : „íme záloga 
szeretetemnek. Szeretetem lángjaiból kaptál egy 
szikrát, hogy sziv gyanánt legyen, s megemészen a 
végső pillanatig." 3) 

Úgyszintén emlékeztet az Údvözitö szivét 
nyúj tó alakja azon eseményre, mely sz. Gertruddal 
történt, amit maga e szent igy beszél el: „A szere-
tet különféle kegyelmeihez, melyekkel tulárasztot-
tál engem, ó Jézusom, hozzácsatoltad a barát ság-

!) Sz. Pá l a galataiakhoz 2, 20. 
2) Az eredeti festmény Regensburgban a karmeliták 

templomában függ. Manz kiadványai közt a 190-ik szám 
8-acl rétben. 

3) Zádori i. h. 229. 1. 

nak és bizalomnak megbecsülhetetlen jelét, hogy 
nekem különfélekép legszentebb szivedet, az isten-
ség eme bárkáját , minden gyönyör túláradó forrá-
sául ajándékozzad, majd mint ingyen adományozott 
ajándékot, majd pedig oly módon, hogy azt az 
enyémmel felcseréld." ') 

Azonban nem csak e két választottjáról az Üd-
vözítőnek tudjuk,azt , hogy szivét nekik nyújtotta, 
több más szent is részesült e kiváló kegyelemben. 
Ilyen sz. Mihály de Sanctis, tr initarius, ki cserében 
kapta az Údvözitö szivét, mig az Údvözitö a tőle 
átvett szivét saját keblébe hely ezé. Vagy sienai sz. 
Katalin, kinek szivét az Údvözitö több napon át 
birta, mig azt isteni szeretet lángjaival átalkotva 
visszanyujtá neki. 

Ilyen jelenésekben számos más szent is volt 
szerencsés részesülni. Mindezek felsorolása azonban 
távol esik czélunktól, s itt csupán egyedül azt kell 
felemlítenünk, hogy a képzőművészetek ezen jele-
nések folytán ábrázolják az Údvözitö személyét 
gyakorta ugy, amint szent szivét á tnyúj t ja . A már 
felsorolt képeken kivül még a számosból álljon itt 
néhány megnevezve. 

A mult századból megemlítésre méltónak ta-
láljuk ama nyolczadrétü rézmeszetet, melynek alá-
írása : „Tristitia mihi magna est, et continuus do-
lor. Rom. 9." Az Üdvözítő fején töviskorona van, 
arczán a keservek kifejezése honol, baljával pedig 
szivét nyúj t ja . Igen jeles mű, mely gyakorta talál t 
másolókra. Szerzője ismeretlen. 

Az ujabbak közül igen jeles Lendner müve, 
melyet aczélmetszetben kiadott Manz.2) Az Üdvö-
zítő mellképe. Baljával szivét tar t ja , jobbjával reá 
mutat. Arczárói a szelídség és szeretetdus jóakarat 
olvashatók. Felettébb gvakorta előfordul. O«/ 

Az említett módon való ábrázolás mellett leg-
gyakoribbak az Üdvözítő azon képei midőn szent 
szive mellén szemlélhető, anélkül, hogy azt odanyújtaná. 
Ezeken többnyire a mell közepén lebeg dus fényár-
tól környezve. Némelykor pedig az Üdvözítő a mell 
balfelén ruhájá t széttárva szemlélteti szent szivét. 

Ezek között leggyakoriabbak : Steinle T. E. 
aczélmetszete, kiadta Manz.3) Az Üdvözítő egész 
alakjában balkarját felemi, jobbjával öltözetét félre 
vonja és melle balfelén ragyogó szivét mutatja. 

A Haller által rajzolt és Rodorf által aczélba 

!) Sendbote u. s. w. i. m. 1865. 68. 1. 
2) Nyolczadrétben a 178. szám. 
3) Nyolczadrétben a 74 ik 16. rétben a 142. szám. 
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metszet jeles kép, kiadta Dániel Párisban.1) Az Üd 
vözitö alakja térdig, mellén a ruha szétválik és a 
lángoló sziv tűnik elő. Arcza a szelidség minta-
képe. 

Dicséretet érdemel carolsfeldi Schnorr Lajos 
Nándor (f 1853.) müve. Az Üdvözitö derékig ábrá-
zolva. Szivéről, mely melle balfelén van, hiányzik 
a kereszt. Ennek hozzáadásával gyakorta másol-
tatott. 

Ketten a Jézus-társaságából szintén csinos ké-
peket terveztek. Az első Rinn Frigyes, müve 1856-
ból az Üdvözitö alakját ülőhelyzetben tünteti fel. 
Szivéből vizirányosan sugarak lövelnek elő, ami 
rendkiviiliséget kölcsönöz a képnek. Második Hün-
ner C., müve 1873 bői, kedves alakú Üdvözitö vei. 

Gyönyörű Deschwanden festvénye, melyet Ben-
zinger kiadott. 

Végre még megemlitjtik Ittenbach müvét. Az 
Üdvözitö jobbjával áldást acl, balját szive alá 
tartja. 

Az Üdvözitö alakja szivével, a szobrászok és 
képfaragók számára is igen alkalmas motivum. 
Nem emlitek többet, mint hazánkban az első ily 
szobrot, mely Tihanyban az apátsági templomban 
az isteni sziv tiszteletére Vajda Samu által állított 
oltáron van, mely 1770-ben készült, mint azt amaz 
évszám mutat ja , mely az utolsó evangelium táblája 
alá van feljegyezve.2) 

Úgyszintén ama gyönyörű szobrot, mely Pá-
risban, a Montmartre-on az isteni sziv tiszteletére 
épülő templom főoltárán díszlik. 

V. CSOPORT. 
Az Üdvözitö, szivével mellén, megjelenik b. Margitnak. 

Az elöbbeni csoporthoz azon képek állanak 
legközelebb, melyeken az Üdvözitö egész alakja, 
felhőkön lebegve, van ábrázolva midőn megjelenik 
b. Margitnak, — ki szintén a képen van ábrázolva, 
— hogy neki isteni szivét szemléltesse. 

Többnyire két ily megjelenést állítanak a mű-
vészek szemeink elé. 

Az elsőn, oltár előtt világos felhőn lebeg az 
Üdvözitö, ki mellén ruhájá t széttárja, hogy lángoló 
szivét b. Margittal szemléltesse, ki az oltár előtt 

J) Az „Au Saint Coeur de Marie" czimű vállalat, 8-atl. 
rétben 438. száma. 

2) Több ezen oltárról olvasható U j Magyar Sión 1878. 
évfolyam 631. kk. lapján, az épités éve azonban ott nem lé-
vén megállapítva, itt(ezennel 1770-re, mint már az okot fent-
emlitettük, megállapíthatjuk. 

térdel, dicsőült arczán túlvilági gyönyör honol. E 
képeknek mintául szolgált valószínűleg a főoltár-
kép Paray le Monialban, mely olajfestvényben az 
Üdvözítőt ábrázolja amint a térdelő Margitnak 
megjelenik. 

Amásodikmegjelenést . . . ábrázoló képeken szin-
tén felhőkön lebeg az Üdvözitö, és lángoló szivét, vala-
mint fénysugarak által dicsőített sebhelyeit mutat ja . 
Maga b. Margit e jelenést igy í r ja le: „Amint ki 
volt téve a szentség, láttam az Urat magát sebeivelr 

melyek mint megannyi napok, vakító fénynyel ragyog-
tak, melle pedig izzó parázs volt, ezt megnyitván 
látnom engedte szent szerető szivét, mely a lángok 
fényforrása volt." ]) 

Francziaországban b. Margitnak a kertben 
tör tént jelenése is gyakorta a festők által tárgyul 
vétetik. 

Ezen jelenetek ábrázolatai közül mint jeles 
müvet megemlíthetjük P. Molitor festvényét, me-
lyet a düsseldorfi sz. kép terjesztő egylet kiadott .2) 

Hazánkban a legújabb időben virágzásba jöt t 
üvegfestvények között is van egy remek példány, 
mely Jézus megjelenését b. Margitnak bir ja tár-
gyául. Ezen üvegfestményt ö mltga Szabó József 
félsz, püspök és aranymisés áldozár Geiling iiveg-
festönek bécsi műtermében készittette, a Pozsony 
melletti mária-völgyi legújabban gót stylben restau-
rált kegyhely szentélyének egyik ablaka számára-

VI. CSOPORT. 
Az Üdvözitö halandó életének eseményeivel. 

A legszentebb sziv képcsarnokában egy u j 
csoportozathoz vezetjük a kedves olvasót. Ebben az 
Üdvözitö halandó életének eseményeit találjuk 
egybegyűjtve. It t van a kisded Megváltó a jászoly-
ban, szalmára fektetve, ki szivét mutatja, melyben 
az istenség önmegalázásának indoka a szeretet la-
kik. It t a három király által imádott kisded bemu-
tatása a templomban, menekvése Egyptomba, Ná-
záretben visszavonult élete. Ezeknél az alkalma-
zott sziv arra akar figyelmeztetni, hogy ne csak az 
ábrázolt eseményt tekintsük, hanem annak indo-
kait ; azért hatoljunk be a sziv mélyébe, melyet az 
isteni gyermek ép ezokból szemléltet. 

Hát nyilvános élete, tanitói pályája mennyi 
megható jelenetét találjuk e csoportban ! A jó pász-
tor örömtelve hordja vállain a megtalált bárány-

') Zádori, Jézus szive 231. 1. 
2) 18 rétben a 244-ik szám alatt . 
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kát és ez lehajol jótevője nyilt szivére. A csodatevő 
Üdvözitö a vakoknak lá tás t , sántáknak járást, 
betegeknek egészséget, halottaknak életet ajándé-
koz, mindent szive jóságából, melyet a szeretet 
lángjaitól túláradva szemléltet. 

Es a szenvedő Üdvözitö alakjai, majd a tövis-
koronával fején, majd a nehéz kereszttel vállain, 
majd a keresztfán függve és szive lándsával átdöf-
ve. Mindanyian megható jelenetek, melyek a leg-
szentebb sziv kifogyhatatlan szeretetének köszönik 
létrejöttüket. 

Felette kegyeletreméltók ama képek, melye-
ken az Üdvözitö szeretetnek lakomáját nyúj t ja . 
Ilyen például ama jeles kép, melyet Haller M. ké-
szitet. Megjelent aczélba metszve a Mame által 
kiadott Krisztus követése negyedik könyve elején. 
Tárgya : az Üdvözitö, keleti papos öltözetben, ra-
gyogó szivével mellén, egyik kezében teste és vére 
áldozatát a másikban tekercset tart e felirattal : 
„Ego sum panis vitae." A keresztdiszitményben 
olvasható : „Panem nostrum suavissimum super-
substantialem, quotidianuin, dulcissimum Filium 
tuum Jesum da nobis hodie." A két szegletben 
szintén mondatok vannak, az egyik sz. Teréztől 
spanyolul: „Más kenyér után nincs vágyunk." A 
másikban : „Christus Sacerdos cibus noster." E kép 
szerzője, kit már másutt is emiitettünk, megér-
demli, hogy a kegyelet miatt melylyel az isteni 
sziv képeit kiszedi, dicséröleg emlékez zünk meg itt 
is róla. 

VII. CSOPORT. 
Képletes (allegoricus) ábrák. 

E csoportban a művész teremtő tehetségének 
legtágasb terére jutot tunk. 

Gyakorta gyermekded egyszerűség, máskor a 
hit legalaposabb bölcsessége beszél e képletekből. 
Szemeljünk ki néhányat. Például a gyermek Jézus 
sziveket halász. Egy már függ a horgonyán melyet 
a magáéhoz óhajt hasonlóvá tenni. Majd saját szi-
vén meggyúj to t t fáklyával az őt környező sziveket 
törekszik meggyújtani. Igen jellemző ama kép is, 
melyen az isteni szivböl az alatta levő szivbe ömlik 
a vér, az egyik szivben köszirt van, ez alatt Júdás 
felakasztva függ, a másik sziv olvadozik, ez alatt 
Péter bánatkönyezve térdel. Egy más képen felül a 
titokteljes háromszögöt szemléljük, alantabb a sz. 
Lélek lebeg galamb képében, róla fénysugarak lö-
velnek az isteni szívre, ez katlanná vált, mely mái-
nem képes a lángokat befogadni, azok rohamosan 

törnek elő, és a szentek sziveinek csojjortját, mely 
áldozó oltáron van elhelyezve felgyújt ják. E sziv-
csoportban kettő feltűnő nagysága és fénye által, 
ezek Mária és József szivei. A lángok, melyek min-
dinkább terjednek a földre is leomlanak, hogy azt 
is felgyújtsák. A keresztdiszitményekben feltűnik a 
kehely a sz. ostyával. Krisztus a kereszten és az is-
tenbáránya. A keretet kiegészítő medallionokban 
elmés mondatok vannak. Ezen képnek értelme a 
megváltás Jézus legszentebb szive által.1) 

Igy átalán Hajnal Mátyás nálunk, Pustet mű-
vészei a németeknél s a franczia szentkép-gyárosok, 
leginkább Pannier Párisban, sok leleményes kép-
letet alkottak.2) 

Ama körülbelől 200 kép, s más segédforrá-
saink, melyek rendelkezésünkre valának, beismer-
jük hogy korántsem képviselték, illetőleg, mentet-
ték ki mindazt, amit ez irányban a művészet létre-
hozott. Azért két irányban elnézésért esdünk. Egy-
részt a mennyiség tekintetéből, hogy koránsem so-
roltuk fel mind azon becses müveket, melyeket a 
művészet létrehozott, és melyek jelességük által 
méltán igényt tarthattak felemlitésre ; de másrészt 
a minőség tekintetéből, hogy a felsorolt müveket 
sem méltathattuk olyképen mint műbecsük azt 
megérdemelte volna. Ebben csak az vigasztal, hogy 
nem is lehet ilyesmit az ábrák folytonos melléklése 
nélkül tökéletesen elmondani, az eszmét kép nél-
kül leirni. 

Szolgáljon azonban e kísérletünk annak meg-
mutatására, hogy átalános a meggyőződés, misze-
rint a képek — elénk állítván Jézus szeretetének 
különféle módjait és utait, — nagy horderejű esz-
közei azon buzgalomnak, mely az Istent szeretök szi-
vében Jézus megfoghatatlan szeretetének viszonzá-
sára gyuladoz.3) 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára-

7) Ad I. 20. „Négyszer (talán ötször!): nemo secure 
apparet, (hát a secure loquitur hol marad Phil, uram ?) se-

*) Ismeretlen szerzőtől. „Ex offo rom." jelzéssel. A 
kép czime : Soyez devot au s. Coeur de Jesus." 

2) Több egy és más van ily képekről : U j Magy. Sión. 
1878. 155 és 195. kk. 11. 

3) Igen szép értekezések jelentek meg Jézus szive ké-
peiről a „Messager de S. Coeur-ben, melyek német nyelvre 
áttéve közzététettek a „Der Sendbote des göttlichen Herzens 
Jesu" 1865. évfolyamában. 
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cure praeest, secure praecipit, secure gaudet. Ember legyen, 
aki e négy (talán öt) verset praecisióval leforditsa ! (mond 
Phil .) P . bátorságosant (talán bátorságosan-t) használ, M. 
bátrant ir. Amaz nyilvánság jobb. Yagv hagyta volna meg, 
vagy módositotta volna — az egészet ; az egész szakasz for-
dításnak bizony szegényes fordítás P.-nál is. M. még ron-
tott rajta." Eddig Phil , méltó indignatióval. 

Tehát bátorságosan jobb mint bátran ? Igazán ? Sze-
rintem bátorságosan =» bátran. Nézzük, Ivreznerics: „Bátran 
= tute, tuto, animote, confidenter, cordate. Bátorságosan = 
tute, tuto confidenter." Czuczor: „Bátorságosan = bizton, 
félelem nélkül, veszélytől menten. Erre bátorságosan me-
hetsz, nincs mitől félned. Bátran 1) önerejében bízva, merve, 
merészen. Menj neki bátran 2) biztosan (a. m. secure) féle-
lem, veszély nélkül. Erre bátran járhatsz, kelhetsz." 

Tehát ,bátorságosan' és ,bátran' nyilvánság' (Phil, is 
így használja) ugyanaz. Egyik is másik kutya. Tehát leg-
alább is elhamarkodott Pliil. azon rendreutasitása, hogy, 
vagy hagyta volna meg, vagy módosította volna M. az 
egészet. —• Hogy miért nem hagyta meg az egészet, az való-
színűen onnan van, hogy 1) a ,bátorságos' szót amúgy is 
igen sokszor hasznalja ; ennelfogva jol hat eg y kis változás ; 
2) mert vontatott hosszú szó, amely négyszer illetőleg ötször 
egymásután hosszadalmassá teszi a mondatot ; 3) mert ,bát-
ran' praegnansabb. Hogy pedig miért nem módosította az 
egészet, azt nem tudom ; nyilván mert ugy amint van> 
jobbnak is, szebbnek is, helyesebbnek is tar tot ta a forditó ; 
de Phi l , ur kr i t ikáját látva, ,bátran' kimondom, jó, hogy 
nem tette, mert Pliil. ur helyeslését ugy sem nyerte volna 
meg. Ámde igaz-e, hogy amit Phil , szembekötősdit játszva 
mond : „az egész szakasz fordításnak bizony szegényes for-
dítás P.-nál is." Igazán? Bonczolgassuk csak: a )Lat in : nemo 
secure apparet, nisi qui libenter latét. P . senki szem előtt 
bátorságoson (san) nem forog, hanem csak az, aki örömest 
magát elrejti. M.: Senki szem előtt bátran nem forog, hanem 
csak az, aki örömest elrejti magát. Hol itt a szegényes for-
dítás ? Tán a szem előtt forgásban ? — Ivreznerics szerint 
szem előtt forog = „obversatur, praesens, oculis expositus" 
tehát (apparet). Czuczor szerint forog — 3) Ide oda hajlik, 
mozog, jár-kel. Sokat forog nagy urak között." 

E tősgyökeres magyar kifejezés ellen nem lehet semmi 
kifogás. 

Kérdjük továbbá, hogy igaz-e, hogy „M. még rontott 
ra j ta" ? Talán hogy e. h. „aki örömest magát elrejti ' irta : 
,elrejti magát ' ? 

Intay : Senki sem jelenik meg biztosan, hanem, ki örö-
mest van titokban. Nogáll: Senkinek sem bátorságos a világ-
ban megfordulni, mint a ki örömest megvonulva él. 

Nemo secure loquitur, nisi qui libenter tacet. P . Senki 
sem szól bátorságosan, hanem csak az, aki örül. M. Senki 
sem szól bátran, hanem csak az, ki hallgat. Hol itt a szegé-
nyes forditás, hol rontott ra j ta Molnár ? Intay : Es senkisem 
beszél biztosan, hanem, ki örömest hallgat. Nogáll. Senkinek 
sem bátorságos beszélni, mint a kiörömest hallgat. 

c) Nemo secure praeest, nisi qui libenter subest. P . 
Senki bátorságosan másnak feje és elöljárója nem lehet, ha-
nem csak az, ki örömest függ mástól. M : . . . bátran . . 
elül . . . az, ki . . . Hol itt a szegényes forditás, hol rontott 

raj ta M. ? Intay : Senki sem lehet bizvást igazgató, hanem 
ki örömest volna alattvaló. Nogáll : Senkinek sem bátorsá-
gos elüljároskodni, mint a ki szeret alattvalóskodni. 

d) Nemo secure praecipit, nisi qui bene obedire didicit. 
P . Senki nem parancsol bátorságosan, hanem csak a ki jól 
megtanulta az engedelmességet. M : . . . sem . . . bátran . . . «-J O O 

Hol itt a szegényes forditás, hol rontott ra j ta M. ? 
Intay : Senki sem tud bátran parancsolni, hanem ki megta-
nult szótfogadni. Nogáll : Senkinek sem bátorságos paran-
csolni, mint a ki jól megtanult engedelmeskedni. 

e) Nemo secure gaudet, nisi qui bonae conscientiae in 
se testimonium habet. 

P. Senki nem örvendez bátorságosan, lia a jó lelkiis-
meretnek bizonyságát magában nem érzi. M. Senki nem ör-
vendez bátran, ha a jó lelkiismeretnek bizonyságát nem érzi 
magában. 

Hol itt a szegényes forditás, hol rontott ra j ta M. ? 
Intay : Nem vigadhat az biztosan, ki a jó lelkiismeret 

bizonyságát magában nem hordozza. Nogáll : Senkinek sem 
bátorságos örvendeni, hacsak a tiszta lelkiismeret bizonysá-
gával nem bir. Dr Kanyurszhj Gy. 

(Folyt, köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul . 23. Két jó hir. — Annyira megszoktuk 

már a rosznál roszabb hirek olvasását, hogy egész meglepe-
tést érzünk, ha itt-ott valami jó hirrel találkozunk. Es az 
ilyen hireket, minthogy első olvasásra hihetetleneknek tűn-
nek fel, kétszer is elolvassuk, hogy valóságukról meggyő-
ződjünk. Annál nagyobb természetesen örömünk, ha azután 
tapasztaljuk, hogy első felfogásunkban nem csalatkoztunk. 
Ily két hirrel állunk jelenleg szemben, melyeknek örvende-
tes volta tartalmukon kivül abban is rejlik, hogy azok 
többé nem hirek, hanem valóságosan az életbe átment 
tények. Egyike ezen hireknek a vallásos irányú oktatásra, 
másika pedig az u. nevezett erdélyi házasságra vonatkozik, te-
kintettel a hadseregre. Mindkettőt a következőkben mutat-
juk be és commentáljuk. 

Az első, a vallásos oktatásra vonatkozó ügy, a követ-
kező. Valami felekezetnélküli osztrák a fővárosba jöt t és 
nem akarta megengedni, hogy fia az elemi iskolában vallás-
oktatásban részesüljön. Az illető kerület iskola széke helyt 
adott a szülő kivánságának is megengedte a gyermek fel-
vételét az iskolába. Az ügy azonban a fővárosi tanács elé 
kerülvén, ez annyira fontosnak tartotta, hogy eldöntés vé-
gett a vallás és közoktatásügyi miniszter elé terjesztette, 
a ki azt határozta, hogy „a törvény értelmében belföldiek 
iskolai oktatásban vallás- és erkölcsoktatás nélkül nem ré-
szesülhetvén, a külföldieknek sem engedhető meg, hogy 
nyilvános iskolákat látogassanak, ha nem akarnak megfelelni 
az ország törvényeinek." Vagyis, a miniszteri döntvény ér-
telemben az oktatásnak vallásosnak kell lenni a magyar 
hazában. 

A mily botrányosnak találtuk az illető kerületi isko-
laszék határozatát, mely megengedte az oktatást, minden 
vallás-oktatás nélkül, a mennyire sértőnek találtuk, hogy az 
iskolaszék nem bir érzékkel a vallásos oktatás fontossága 



iránt, oly annyira örvendünk, hogy a miniszter túltéve ma-
gát a liberális szájhősök határozatán, és lemondva a libe-
ralismus olesó népszerűségéről, oly módon döntötte el a kér-
dést, mely nemcsak a törvényeknek, hanem a nemzet hason-
líthatatlanul nagyobb többsége keresztény érzületének, de 
egyúttal a nemzet érdekének is megfelel. Örvendünk, hogy 
a miniszter rákoppintott egyik liberális iskolaszék kezére 
és pedig épen e kérdésben, melyben már szabadon vél min-
denki grassálhatni, mert feltesszük, hogy ezután nem csak 
a kérdéses iskolaszék fog tartózkodni vallástalan velleitá-
sának érvényt szerezni, hanem a többi liberális iskolaszékek 
is fogják tudni, hogy mily irányban nem szabad nekik mű-
ködni, mert különben ők is rendreutasittatnak. A miniszteri 
döntvény, reményijük, üdvös hatással is lesz mindenfelé, 
mert abból mindenki, ki oktatással foglalkozik, megértheti, 
hogy a kormány vallástalan oktatást nem tűr meg és a mi-
dőn igy jár el, a nemzetnek nagy háláját érdemli ki, mert 
mi sem képzelhető a nemzetre veszedelmesebb, mint fiainak 
vallástalan nevelése, ezekből kerülvén ki mindenütt a nyug-
talan és felf'orgatásra kész elemek, melyek hogy üdvös ha-
tással egy nemzetre sem lehetnek, azt ugy hisszük nem 
szükség bővebben fejtegetni. Különösen szeretnők, ha a mi-
niszteri döntvény, főleg egy irányban tenné meg üdvös ha-
tását, hogy e döntvényt tágabb értelemben is szabad legyen 
és kelljen felfogni, oly értelemben t. i. hogy a döntvény nem 
csak a vallásoktatását, hanem a többi tantar(jyuk vutlasos ok-
tatását is magában foglalja. Ily módon reménylhető lenne, 
hogy az úgynevezett közös iskolák is hova hamarább átala-
kulnának, azon iskolák, melyekben tudvalevőleg van vallás-
oktatás, de nem vallásos oktatás. Már pedig ez utóbbira is 
épen oly nagy szükség van, mint az előbbire, mert különben 
ez utóbbinak hiánya lerontja azt is a mit a vallás-oktatás 
epit. Bárcsak reményünk ez irányban is minél előbb telje-
sednék ! 

A másik szintén örvendetes tény az, hogy a hadsereg-
nél az úgynevezett erdélyi házasságok eltUtattak. Egy pár 
évvel ezelőtt már be mutattuk, hogy mi az az erdélyi há-
zasság? jSTem egyéb az, mint a vaga libido-nak adott felha-
talmazás néhány forintért, vagyis oly intézmény, mely tág 
kaput nyit a hűtlenségnek és az erkölcstelenségnek. Egy 
legfelsőbb rendelet tehát a hadseregnél eltiltja az ily házas-
ságokat. Az esetben t. i. ha a házasulandó oly nőt akar el-
venni, ki férjétől ugy vált el, hogy a fér j unitárius vallásra 
tért, vagy olyanok akarnak nősülni, kiknek nejeik még élnek, 
s elvállás vegett szintén unitárius vallásra tértek, háza-
sodási kérvényük visszaküldetik és egyúttal értesíttetnek, 
hogy házasságuk érvénytelen. A protestáns lelkészeket e 
legfelsőbb elhatározásról értesiteni fogják és a tilalmat ú j -
ból hirdetik. íme, ő felsége igy gondoskodik, hogy a had-
seregnél a házasság mint Kereszteny institutio tentartassék, 
hogy az erkölcstelenségnek ut ja vágassék. E legfelsőbb el-
határozás, azt hisszük, kinyithathatja mindenkinek szemét 
arra nézve, hogy legfelsőbb helyen mily fogalom uralko-
dik a házasság felől; beláthatják, hogy ott semmiképen sem 
pártolják a családi kötelék meglazitását, hanem inkább 
azon törekednek, hogy a viszonyt fér j és féleség közt mennél 
szorosabbra fűzzék, igen helyesen itélve, hogy a laza családi 
elet laza társadalmi életet von maga után, melynek kö-

vetkezményei a társadalmi rendre is hátrányos kihatással 
vannak. 

Mem tudjuk, vájjon e legfelsőbb elhatározás, mily 
hatással lesz azokra, kik a polgári házasságot hazánkba is 
minden áron behozni akarják; de azt érezzük, hogy az elitéli 
a polgári házasságot is, melyről ismeretes, hogy a házas-
felek közt az is meglazitja a viszonyt és a családi életet a 
legingatabb alapra fekteti, ami annál veszedelmesebb, mert 
a polgári házasság nem valamely osztály szabadalma lenne, 
hanem kiterjesztetnék az egész nemzetre. H a tehát a felség 
az erdélyi házasságot a hadseregnél betiltja, ugy okvetle-
nül azt kell következtetni, hogy a polgári házasságot még 
kevésbé helyesli a nemzetnél. Igy fogva fel e tilalmat, nagy 
gyöngédtelenség, nagy tapitatlanság lenne szemben ő felsé-
gével, a jövő országgyűlések alatt bármikor is a polgári 
házasságról szóló javaslatot ő felsége elé terjeszteni, hogy 
annak tárgyalását megengedni méltóztassék. A magyar 
nemzet hires és pedig nem alaptalanul hires lovagiasságáról: 
óhajtjuk, hogy e kérdésben is annak bebizonyuljon és ne kö-
vessenel olyasmit, ami homályt hozzon eddigi lovagiasságára, 
amit annál könyebben elkerülhet, mert a polgári házas-
ságra épen semmi de semmi szükség nincsen. 

Nemzeti zarándoklatunk ügyében. 
Van annyi lovagiassága annyi hazafiassága a ma-

gyar sajtónak, van annyi lelke, hogy ne bántsa, hogy 
kímélje azt a szent lelkesedést, mely szót emel, hango-
sat és hatalmasat, a magyar jellem egyik ékköve, a nemzet 
„ősi erényeinek" egyik legszebb gyöngye mellett . . . a nőT 

a női szivnek, a szűznek, és anyának ideálja, a szeplőtlen 
szent sziv, az erkölcsi tökéletesség remeke iránti kegyelet 
mellett ; van annyi lelke, hogy tisztelettel viseltessék azon 
előkelő úrhölgyekhez, a legnemesebb szivekhez, kik kezde-
ményezték azt a nemzeti zarándoklatot és kigöngyölték azt 
a zászlót, Magyarország zászlóját, hogy magasra tartsák s 
fönnen lobogtassák Európán végig a Pyrénék havasáig . . . 
azt a zászlót, melyen az Egek ékessége, Földnek dicsősége, 
Magyarok asszonya-királynéja esedezik Isten szine előtt 
magyarjaiért. Már útra készül, már felkerekedik ama za-
rándoklat, mely lobogtatni fogja Isten és világ előtt azt a 
zászlót, mely ugyanazt az ősi erény örök emlékébe ki fogja 
tűzni a világ Megváltójának édesanyja szobra mellett és a 
magyar nemzet „ezüst szivét" az ő szeplőtelen szent szivé-
nek fogja ajánlani. Valamerre Dunának, Tiszának habjai 
zugnak, magyar szivek, keresztény lelkek százezrei kisérik 
buzgó vágyaikkal, követik közös érzelmeikkel, osztoznak 
aldozatjában. A zarándoklat a hit reményeivel, a szeretet 
vágyaival, szent lelkesedés égedelmével fog imádkozni a 
hazáért, urunk királyunkért, a nemzet virága és reménye, az 
ifjúságért, szülőink és gyermekeinkért, családainkért, szen-
télyeink- s intézményeinkért. P ro aris et focis. 

A kezdeményezők szives bizalma engem tisztelt meg a 
vezér szerepével s igy kötelességemé tette a gondoskodást 
a zarándoklat rendéről s intézkedésekről, melyek alkalma-
sak a kivánatos eredményt biztosítani. Ezért két óhajjal, 
két kéréssel járulok az illetőkhez. Óhajtom, kérem, hogy or-
szágszerte, városról városról városra, faluról falura, plébá-
niáról plébániára — akit illet, a közelebbi vasárnapon adják 
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tudtokra a szószékről híveiknek a történendőket, s hívják 
fel mindnyáját, hogy szívvel-lélekkel csatlakozzanak a za-
rándoklathoz ; az ünnepély nagy napján pedig, azaz augusz-
tus 5-én rendezzenek ez alkalomból isteni szolgálatot, mely 
alatt mindnyájan a közös hit és közös szeretet lelkében ve-
lünk, a zarándokokkal, egyesülvén, értünk és velünk egy 
lélekkel imádkozzanak, hogy legyen az egész ország egy 
oltár, melyről a közös imádság i l lat ja együtt szálljon fel az 
éghez a mi áldozatunk égedelmével a magyarok Nagyasz-
szonyának szine előtt a kegyhely szentélyében. 

Ez egy. Ezenfölül szép volna, kívánatos volna, hogy 
országszerte mindenünnen, minden megyéből, egyes városok, 
káptalanok, kolostorok, intézetek részéről a magyar zaran-
doklathoz (Hautes-Pyrénées, Lourdes) táviratok menjenek, 
melyekkel lélekbeli csatlakozásukat pár rövid szóval („con-
cordia vota !") jelentsék. Ezt óhajtom, ezt kérem szives tisz-
telettel, teljes bizodalommal. Hadd lássa Isten és világ, 
hogy a Kárpátoktól Adriáig nemzet él, mely hisz s a hit 
igazai-, malasztjai- és áldásaiért élni-halni kész, mely nyilt 
homlokkal, becsületes jellemmel vallja Isten és világ előtt, 
amit érez. Hadd teljesedjék raj tunk, ami a szent hajdan hí-
veiről irva van. Hi omnes erant perseverantes in oratione — 
cum Maria, matre Jesu, et fratribus. Igy szállott rájok a 
Szentlélek-Isten és megújult a földnek képe. Emitte Spiri-
turn tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. — 
Nagyvárad, julius 16-án 1881. 

Dr. Nogáll János, 
pergamoi félsz, püspök, a zarándoklat 

igazgatója. 

IRODALOM. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Fordítot ták : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I . köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Nézzük el Taine-nek „a képzelet és ékesszólás e lázát" 
ama becses vallomás kedvéért, hogy — melyek fölött a tu-
dományr époly kevéssé diadalmaskodhatik mint a korszel-
lem : ezer elháríthatatlan s az emberi természetből folyó ok 
szaporitandja mindig a katholikus vallás pártfeleit és hí-
veit, s hogy ennélfogva az, a társadalmi rázkódtatások kö-
zepett is ép marad, hasonlóan a párisi Sainte-Chapelle tor-
nyához, mely a forradalom által fölgyújtott óriás főváros 
lángjai közt könnyedén, kellemmel, légiesen, sértetlenül 
emelkedék a magasba. 

De az egyház napjainkban nem csupán legyőzhetetlen-
ségével ejti bámulatba még ama szellemeket is, kik e lát-
vány nagyszerűségét átérteni legkevésbbé készek ; gyakorla-
tibb szempontból jelentkezik mindnyájunk előtt. Minden 
válság azt bizonyítja, hogy egyedül ő képes megmenteni a 
társadalmat. Valamint a barbárok betöréseinek idejében 
látjuk, mint takar ja az egyház köpenyébe az irodalmat, 
művészeteket, tudományokat, s rejti el azokat kolostorainak 
biztos ivei alá, hogy később az újjászülető világnak visz-
szaadja : ugy ma is, minden nap jobban meggyőződünk, 
hogy egyedül az egyház bírja a társadalmakat fentar-
tó és megmentő elveket : a tekintély tiszteletét, a szabad-

ság zaboláját, az engedelmesség kötelmét, a család és tula j -
don örök törvényeit. Fölhívok bárkit : sziikségesek-e ez el-
vek ? Élhetünk-e nélkűlök ? És ugyan kinek birtokában 
vannak azok ma ? Ki tanítja, ki teszi tiszteltekké azokat ? A 
bölcsészet ? a rendőrség ? képes erre a hadsereg ? Azt hiszi-
tek lesz valaha nyugalom, béke, nagyság, gazdagság, társa-
dalmi állandóság e fönséges elvek visszaállítása nélkül ? S O o 
mit gondoltok, hogyan fog e visszaállítás létesülni, ha a 
vallásról többé tudni sem akartok ? Valljátok meg, hogy 
ha az egyház 60 év óta nem* volt volna sárral dobálva, aka-
dályozva, üldözve, isteni erejében megbénítva, ha nem bán-
tak volna véle ugy mint ellenséggel, amaz életbevágó igaz-
ságok a lelkekben nem sülyedtek volna ennyire s számtalan 
csapástól megmenekszünk. U g y van, minél előbbre hala-
dunk, a válságok annál félelmesebbek s annál jobban ki tű-
nik, hogy a társadalmak egyedüli menhelye, a lelkek egye-
düli táplálója, a tévútra jutott vagy megromlott akaratnak 
egyedüli féke, a század háborgásai és elaljasodása ellen 
egyedüli menedék — az egyház. Ma ez az egyetlen bárka, 
melybe az emberiség menekülhet. 

Bus óráimban gyakran elképzelem a vízözön és bárka 
jelenetét. Akkor is borult volt az ég, mint most; óriás szürke 
fellegek sötétiték a földet. És Isten igy szólt Noénak, az 
emberi nem másod-atyjának: „íme a fóld gonoszsággal van 
téle. Szállj be a bárkába s vidd be magaddal mindazt, mi 
az emberiség föntartása- és megújítására szükséges. U t sal-
vetur semen super faciem universae terrae. (Genes. 7. 3.) S 
minél erősebbek lettek a szelek, zajgóbbak a habok: a bárka 
annál inkább emelkedett. A vihar ereje roppant magasba 
emelé. Multiplicatae sunt aquae et elevaverunt arcam is su-
blime. (lb. 7. 17.) Alat ta hullám tajtékzott, fölötte szél sü-
völtött. Az pedig emelkedett folyvást nyugodtan, csendesen, 
magában hordva az emberiséget, a jövő csiráit. U t salvetur 
semen super faciem universae terrae. E bárka építésére 
mennyi idő kellett ! Hitben átélt, gunykaczaj közt lefolyt 
negyven év. Hit tel léptek belé, hittel éltek benne. Időről-
időre kibocsátottak egy-egy galambot, a béke hírnökét. 
Gyakran visszatért az, nem találva pihenő helyet. Hitök 
nem csüggedett. Olykor egy pillanatra megpihent a galamb, 
zöld galyat hozott vissza. Beszkettek örömükben. Isten nem 
volt Ígéretéhez hűtelen. Nem volt veszve minden. A föld 
még kivirul, meglátják a szép fákat, kalászokat ; kitataroz-
zák az oltárokat ; s a megujult, a roppant özön által jobbá 
tett emberiség Istenének ifjabb szivet áldozand. 

Ez ama kép, melyben Isten az ő vallását, élő egyhá-
zát feltárta a X I X . század bámuló szemei előtt. Oly mily 
szelek, mily orkánok dúltak! Trónsöprő szelek, birodalma-
kat felforgató viharok ! És azalatt mit tett a vallás ? A ma-
gaslatokra vonult. Multiplicatae sunt aquae et elevaverunt 
arcam in sublime. És fölemelkedvén, magával vitte s őrzi, 
hogy majd visszaadhassa, amaz elveket és erényeket, me-
lyek a társadalmakat egyedül képesek éltetni. Most is ez a 
helyzet. „Az elhatározás órája ütött . A megjósolt idő köze-
leg. Isten ismét tudósitá Noét. Vagy az emberekkel a viz-
özönben, vagy az emberrel a bárkában kell lennünk."1) 

Jegyezzük meg e mellett a Gondviselés gyöngéd 
figvelmét. Mintha csak azt akarta volna Isten, hogy seninii 

Lettre d'A Dumas fils 12. j u i n 1871. 
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ne akadályozzon bennünket a vallás ölében keresni a segélyt, 
melyre szükségünk van : a végső legkisebb árny is eloszlik, 
mely homlokát borithatá. Nem csupán a viharok fölé száll, 
a pártokon is fölül emelkedik. Átszellemül, ha szabad ezt 
mondanom. Túllép a politikai ügyek zaklatott légkörén s a 
fönsőbb, derültebb, nyugalmasabb isteni régióba hatol, 

(folytatása köv.) 
= . Ajánl juk t. olvasóink figyelmébe a következő jeles 

hittudományi lapot : Zeitschrift für kath. Theologie, re-
digirt von dr I. Wieser, S. I., und dr F . Stentrup S. I., P ro -
fessoren der Theologie an der k. k. Universität Innsbruck. 
V. Jahrgang. III. Heft. Jährl ich 4 Hefte von 12 Bogen. 

Preis 3 fl. öst. W . — 6 M. 
Inhalt: Abhandlungen. Jungmann, Clemens V. u. d. 

Aufhebung d. Templerord. (II.) S. 389. Noldin, Die Jur i s -
diction über Pönitenten aus fremden Diöcesen. S. 453. Zin-
gerle, Beiträge zur Erklärung des Malachias (1, 11.) über 
das neutestamentliche Opfer. S. 499. Becensionen. Kopallik, 
Cyrillus von Alexandrien (Kobler) S. 527. Woker, Ge-
schichte der Norddeutschen Franziskaner-Missionen u. 
(Grube) S. 533. Du Boys, Catherine d' Aragon et les Origi-
nes du Schisme Anglican (Bender) S. 545. Stadler, Theolo-
gia fundamentális (Straub) S. 550. Wedewer, Grundrisz der 
Apologetik (Straub) S. 555. Laurin, Der Cölibat der Geist-
lichen (Bickell) S. 557. Bemerkungen und Nachrichten. No-
menklator der kathol. Theologie. S. 564. Neue theol. P u -
blikationen in Frankreich. S. 568. Das Doktorat an der 
theol. Facultät zu Paris. S. 570. Katschthalers Dogmnatik. 
S. 571. Über das Fronleichnamsfest in der oriental. Kirche. 
S. 572. Die nicht approgirten Litaneien. S. 573. Der hl. J u s -
tin von einem lutherischen Theologieprofessor auf seine 
„Christlichkeit" geprüft. S. 573. Verschiedene Mittheilun-
gen aus Zeitschriften S. 574. Literarischer Anseiger. 

V E G Y E S E K . 
— Mily állást foglal el a ,Religio, az u. n. országos 

tanigyülés"-sel szemben? — Feleletünk a mily rövid ép oly 
világos. A kath. tanitó-testület az ország e nemű testületei 
közt, akár a felekezetieket, akár az államiakat vegyük, a 
legnagyobb. Mármost, a kiben csak egy körömnyi kath. önér-
zet és egy mákszemnyi ész van, be fogja látni, hogy oly 
gyűlésben, melyre a kath. egyházmegyei főtanfelügyelők, s 
a kath. képezdei tanárok, tehát a kath. tanitó-testület vezé-
rei meghivót sem kaptak, oly gyűlésben, melyet a feleke-
zetlen azaz vallástalan iskola-rendszer előharczosai hivnak 
össze s fognak természetesen vezetni is, hogy mondom, ily 
gyűlésben a kath. tanitó-testület, hacsak a felekezetlen 
szájhősök uszályhordozójává magát lealacsonyítani nem 
akarja, ez úttal részt semmi esetre sem vehet. Aztán a kath. 
tanitó-testületnek oly mérvű gyülésezésére, milyen az orszá-
gos tanitó-gyülés akar lenni, főpásztori, legalább beleegyezés 
kell, — a miről pedig eddig egy árva szót sem lehetett hallani. 
Tartsunk, ha az országos tanitó-gyülés oly szükséges, elő-
ször országos kath. tanitógyiilést ! Ez a mi jelszavunk, ez a 
mi zászlónk ! 

— Hogy értik és gyakorolják a protestánsok a lelkiis-
mereti szabadságot, türelmet és egyenlőséget, mutat ja a kö-
vetkező eset, mely Lübeck mellett történt. Schoenberg pro-
testáns városba több kath. kereskedő telepedett meg, kikpas-
toratio tekintetében a lübecki plébániához tartoznak. Tör-
tént e napokban, hogy egy kath. kereskedőnek egymásután 
két gyermeke halt el. Dr Marcus lübecki plébános, tekintet-
tel arra, hogy Mecklenburg-Strelicz nagyherczegségben 
kath. papnak temetőben temetési szertartást végezni nem 
szabad, a beszentelést a halottas háznál elvégezvén egyházi 
öltönyeit letette s közönséges papi öltönyben, egyes-egyedül 
a kettős halál által elkeserített atya vigasztalására, a halot-
tas menethez csatlakozott. Mikor a menet a temető kapujához 
érkezett, kiálltott, mint a türelem s testvériség lángpallosu 
cherub angyala, más, mint a helybeli protestáns prédikátor, 
Langbein ur, ki a menetet megállította s dr Marcus plébá-
noshoz e szavakat intézte : „Hivatalomnál fogva megtiltom 
önnek, dr Marcus ur Lübeckből, hogy a temetőbe lépjen." 
V álasz : „Bocsásson meg, én nem vagyok hivatalos ruhá-
ban." Langbein : „Vitába nem bocsátkozom ; ha valami ki-
fogása van ellenem, panaszoljon be." Dr Marcus engedett. 
„Alázatos szolgájok, uraim ! Kérem, legyenek szívesek tu-
domásul venni a most történtet." S ment. A jelenvoltak, több-
nyire protestánsok mind utána, (úgyhogy az atya maga ma-
radt a koporsónál,) kérve, hogy ne haragudjék az ellene el-
követett durvaság miatt. Néhány protestáns barátja kísére-
tében az elszomorított atya végre kis gyermekének holt tes-
tét a sirhoz vitte. I t t aztán Langbein ur a katholikus gyerme-
ket protestáns szertartás szerint eltemette, és megtiltotta a 
gyermek atyjának, hogyas i r t és koporsót, mielőtt bekapar-
nák, szentelt vizzel meghintse, mint ezt néhány nappal előbb 
másik gyermeke temetésénél tette, mert különben a temetőt 
és sirt kárhatalommal elzáratja. — Ez az eset, i r ja a Ger-
mania, legalább arra lesz hasznos, hogy bírói ítélet fogja 
kimondani mennyi vallási szabadságuk van a katholiku-
soknak Mecklenburg-Streliczben. 

— Az egész kath. egyház feljajdult , az egész tisztessé-
ges világ undort kapott azok hallatára, a mik Kómában IX . 
Pius pápa földi maradványainak állandó sírjába átszállítá-
sakor történtek. Egyesek és testületek, főpásztorok és hiveik 
fájdalmukat részvétiratokban tolmácsolták a szent atya 
előtt. Az ,Osservatore Roma' több ily nyilatkozatot közöl. 
Atveszszük azt, melyet Kalocsa biboros érseke intézett az 
örök város szent fejedelméhez s mely igy szól: Teplitz, 19. 
Jul i i 1881. „Ego et Suffraganei mei Episcopi : Csanadiensis, 
Magnovaradinensis, Transsylvaniensis nomine etiam Cleri 
populique nostri intimum dolorem exprimimus super indig-
nissima adgressione funebris ductus P i i Papae noni in cine-
ribus etiam suis per nos venerati et super offensa hoc facto 
summae pontificiae dignitati illata. Archiepiscopus Colo-
censis.lí Ezen sürgönyre következő válasz érkezett : „Sum-
ino Pontifici gravi moerore affecto ob nota scandala perac-
cepta fuerunt sensa Tui telegrammatis. Sanctitas Sua gra-
tias Tibi agens neenon Tuis Èpiscopis Suffraganeis, — Clero 
et populo Apostolicam benedictionem singulis peramanter 
impertit. Ludovicus Cardinalis Jacobini." 

— Aachenben, az ősi császári városban, e napokban 
nagy ünnepélyek voltak. Hé t óv lefolyása után ismét kitet-
ték köztiszteletre az u. n. Heiligthümereket vagyis Jézus, a 
B. Szűz és ker. sz János ősrégi ruha-ereklyéit. Az ünnepélyek,, 
jul . 9-től 24-ig tartottak. Németországból és a szomszéd vi-
dékekről tömérdek zarándok vonult e szent ereklyék tiszte-
lésére. 

Sajtóhiba. Mult számunk Szatmár czimfl czikkében következő-
sajtóhiba kijavitandók. Az utolsó bekezdésben kétszer elható helyett 
elhaló, és alább induló helyett involváló olvasandó. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Az emberi nyelvről. — Észrevételek Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az 
„Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t ikájára. — Egyházi tudósitások : Budapest. Államgymnasium és 
kereszténység. — Szatmár. Ismét egy jelentős mondat Kempis Tamás-ból. — Szombathelyi egyházmegyéből. Huszonöt éves 
papi jubilaeum. — Irodalom. A kereszténység és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Decretum. — Pályázat. — Vegyesek. 

Az emberi nyelvről. 
Folytatás.*) 

Költészet és próza. 
I. 

Az emberi nyelv két formája, a költészet és 
próza között a kiilömbséget fogjuk megállapítani. 
Költészetet a prózától első tekintetre is megkülön-
bözteti a verses forma, vagyis a rytlimus, képek, 
figurák. A képes kifejezést a próza is ismeri, de a 
költészet nem nélkülözheti. Képes styl, metaphora 
a költészettől elválhatatlan, annak úgyszólván lé-
nyege. Rythinusa is van a prózának, de ez nem 
rokon a költőivel ; a próza rythmusa nem is defi-
niálható valami. 

A rytlimus a világ, a nagy természet szépsé-
gének princípiuma. A rend, melyet csodálunk a te-
remtett dolgokban, az arány és öszhang, mely min-
denütt létezik, a hol csak az ember el nem rontotta, 
azt hirdetik, hogy a rythmus a világ, a nagy ter-
mészet törvénye. Véges elme azonban nem foghatja 
szabályok alá. nem formulázhatja a természet által 
követett rythmusok mindenikét; de megengedtetett 
az embernek ellesni, eltanulni néhányat e rythmu-
sokból. Es ez elegedö hogy a költő a művész alko-
tásainak báj t és maradandóságot kölcsönözzön. 

A költészet a civilizált légkörben, midőn azt 
az ember nem a dalnokoktól hallja, de a rideg pa-
pirról olvassa, elvesztette hatásának jó részét. De 
még igy is rimek, mérték, rythmus segélyével nagy 
előnyben van a másik forma, a próza felett. 

Ki nem gyönyörködik inkább egy szép, dalla-
mos versben, mint egy prózai olvasmányban? A 
mérték, a rythmus oly segélyére van a költőnek, 
mint az építésznek, ki azokat a kövekre és falakra 

*) L. a Religio, 1881. I. félévi 50. sz. 

alkalmazza, mint a zenésznek, ki azok segélyével a 
semmitmondó hangokból bájoló áriát teremt. És 
valamint az arány, öszhang az épületnek nem csak 
szépséget, de tartósságot is kölcsönöz : igy a rith-
mus törvényei alá vetett gondolat is nem csak 
szebb s hatásosabb, de állandóbb is leend. Ki nem 
tapasztalta, hogy emlékezete huzamosabb időn át 
őrzi meg a verset, mint a nem verset ? És ki nem 
tudja, hogy egész költemények sértetlenül nemze-
dékről nemzedékre szállottak, mikor t. i. még azo-
kat az emberek le nem írták ; a mi nem történhet-
nék meg a prózai müvekkel. Mindez pedig azt 
látszik bizonyítani, hogy a költői forma és lelkünk 
természete közt igen benső rokonság van; vagyis 
más szóval, hogy egy szép verses formájú költe-
mény részben azért gyönyörködtet, mert lelkünk-
ben hordjuk a szépség örök törvényét, az ösz-
hangot. 

Igaz, hogy vannak emberek, kik nem érzik a 
legragyogóbb költészet bájait sem. Vannak, kik di-
csekesznek vele — mint azt magunk akárhányszor 
hallottuk, — hogy a költészet productumait élvezni 
nem képesek. No hát ez a modern civilizatio légkö-
rének hatása. Nézzük csak a természet ártat lan 
kebelén felnőtt, iskolát alig, vagy ép csak híréből 
ismerő embert, mily élvezettel fog ez hallgatni egy 
dalt, egy éneket, sőt egész történetet költői formá-
ban elmondva, ha ugyan ez az ö felfogását tu l nem 
haladja. 

De a próza is minden kétségen kiviil a ryth-
mus törvényeit követi, csakhogy e törvényeket le-
hetetlen formulázni. Oly természetűek azok, hogy 
minden emberi értelmezés alul kibúvnak. A fül 
vagy helyeseben a lélek a prózai és szónoki ryth-
mikának egyedüli alapja. 

9 



(56 

Mindezek után pedig e sorok olvasója a ver-
sesformáju darabok egész légiójára fog mutatni, 
mint a melyekben daczára a rimek, mérték, ryth-
mus meglétének — teljesen hiányzik, vagy csak 
silányan csörgedez a költészet forrása. Azután rá-
fog mutathatni csillogó költői müvekre, melyekben 
a verses forma — legalább a szorosan definiálható 
verses forma — hiányzik. Ott van Dávid sz. költé-
szete, ott van Job könyve, nem vers,*) de mily köl-
tészet. „C'est une poésie tout frémissante" mondja 
róla Villemaine. Byron, az angolok nagy 'kö l tő je , 
ki pedig művészetének teljes tudatával birt, meg-
hajolt e könyv előtt és szerényen bevallá, hogy ő 
olyat irni nem tudna. A verses forma tehát nem biz-
tosíték a költészetnek. Ez a költői formának csak 
egyik elemét alkotja. Es a másik elem? Ezt a figu-
rák, képek alkalmazásásában keressük. 

II. 

A költő a helyett, hogy egy eszmét abstract 
szóval vagy szavakkal jelölne, a természet egy lát-
ható tárgyára mutat, mint a mely az eszmét min-
den tulajdonságaival együtt képviseli. Az abstract 
szavakhoz tehát szint és formát csatol, hogy igy 
annál inkább szemléibetövé tegye képzelményeit. 
„Hát hisz ez általában a művészetnek, és igy a 
költészetnek is közös tu la jdona; -a művésznek, a 
költőnek, mint a ki képzelődése, azaz belső szemlé-
lődése tárgyait álli t ja elénk, feladata épen az, hogy 
a mit ő szemlél, nekünk is szemlélhetővé tegye." ') 
E feladat érdekében van szüksége metaphorára, ké-
pes stylre. A költészet ugy fejezi ki az emberi gon-
dolatot, mint a természet az istenit. A világ, a nagy 
természet csak az Isten eszméinek realizálása. A 
lét, a forma, a szin, a hang és minden a természet-
ben csak egy fensöbb gondolat jegyei, az isteni ér-
telem ideáinak megfelelő kifejezések. Isten élő, ele-
ven képekben szól a természet által. Hasztalan ke-
resnők mindabban, a mi az ö kezeiből kijött, az 
eszmét a képtől, a képet az eszmétől, a törvényt 
annak applicatiojától különváltam 

A képes beszéd tehát, melyben az eszme nem 
szárazon, mint mikor egy abstract szó jelöli, hanem 
szinnel öszhanggal, élettel felruházva jelenik meg, 
csak a teremtés nyelvének utánzása. Ez az emberi 
nyelvnek legtermészetesebb, legtökéletesebb formája. 

*) Legújabban P i t ra bibornok nyomdokain Bickell és 
mások tüzetesebben kezdték meghatározni a héber metrika 
körvonalait. Szerk. 

!) Greguss, Schakespeare pályája. 335. 1. 

De mindaz, mi a tökély sziliét vagy látszatát J O J 
viseli magán, az emberre nézve nagy és nehézsé-
gekkel járó feladat. Igy a képes beszéd is. Mert ha 
nincs eleven, erőteljes kifejezés képek nélkül, ugy 
viszont nincs hatásos, ékesenszóló kép eszme nél-
kül. Kell tehát, hogy a kép az eszme hirdetője le-
gyen. Ez azonban nem oly könnyű dolog, mint so 
kan — kik derűre borura képeket alkalmaznak — 
gondol ják. Ha a kép nem talál, lia az csak a semmi-
nek, az ürességnek szolgál takaróul, ugv homályt 
okoz a czélzott világosság helyett. Mily igazán 
mondja Nisard a képekről : ..E képek többnvire a 
vér gőzei, az agyba toluló füst. A képekben leggaz-
dagabb irodalmak eszmékben a legszegénvebbek. 
Némely iró tele van képekkel, minden fénylik, csil-
log, szikrázik nála. Tegyük olvasztó tégelybe, né-
hány arany szemer után mennyi a hamusalak. A 
kép ne legyen más, mint a meghatározás utólsó 
foka, vagyis inkább maga a gondolat legtökélete-
sebb kifejezése; de mig egyet találunk, mely meg-
felel e követelménynek, hányat kell eldobnunk, a 
mely az eszmének csak ködalakja.1) 

Hivatott költök bámulatos virtuozitással al-
kalmazzák a képeket. Nálok azok az eszmének ékes 
hirdetői, a gondolatok hü kifejezői. 

A képes kifejezés azonban, bár úgyszólván lé-
nyegét teszi a költészetnek, — de nem egyedül az 
ő privilégiuma. Jogot tar t rá a próza és főleg az 
ékesszólás. A beszélő, ki hallgatóit meg akarja hatni, 
hogy nélkülözhetné a hatás legbiztosabb eszközét, 
az eleven képeket ? Képpel adunk testet a legszel-
lemibb tárgyaknak, és mindazt a mi lelkünk vilá-
gába tartozik, érzékelhető képpel fejezzük ki a be-
szédben. 

De valamint a próza nem mellőzheti egészen a 
képeket, figurákat, ugy bizony a költészet is kény-
telen akárhányszor abstract jegyekhez nyúlni és 
igy költészet és próza az emberi nyelv minden 
rendű termékeiben többé-kevésbbé összevegyülnek. 
Absolut állapotban egyik mint a másik ritkaság. 
Az absolut próza csupán egy mathematikai tankönyv-
ben, a teljes költészet valamely költeménynek csak 
egyes helyein található. De a képes beszéd az emberi 
nyelv legtökéletesebb formája, mert legközelebb jár 
a módhoz, melyben az isteni gondolat kifejezésre ju-
tott, a teremtés nyel véhez, melyben a végtelen ideákat, 
vagyis a végtelen ideáit a töméntelen jegyek véges 
határok közt kifejezik. (Folyt, kör.) 

l) Nisard, Irodalomtört. I . köt. 26. 1. 



6 7 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára-

8) Ad I. 21. „Mirum est, quod homo potest unquam 
perfeete in hac vita laetavi, qui suum exilium et tarn multa 
pericula animae suae considérât et pensât. P . szerint : Nagy 
csuda, hogy ember valaha vigadhat e világon, a ki számki-
vetésben létét és lelkének sok veszedelmét meggondollya és 
jól megrostállya. A ,vigadni' magában több mint az ,örülni', 
épen megfelelhet a ,perfeete laetari '-nak. M. szerint: Nagy 
csuda, hogy az ember valaha tökéletesen (miért nem húzta 
alá Phil , e szót .tökéletesen', hisz ez szúrja szemét?) vigad-
hat e világon, ha (qui ?) számkivetésben létét és lelkének 
sok veszedelmét meggondolja és szivéhez veszi. Elég sok a 
latinismus, mire valók meg az ily germanismusok ? ,Zu 
Herzen nehmen'. Eddig Philemon. 

Szerinte a ,vigadni- több mint az ,örülni', épen megfe-
lelhet a ,perfeete laetari '-nak. Nagyon értem, miért ál l i t ja 
ezt Phil . Azért t. i. hogy fölöslegesnek jelezze M.-nál a ,tö-
kéletesen' vigadhat kitételt habár a latinban ,perfeete lae-
tari ' áll. 

Csakhogy Phil , nem mond igazat. Ugyanis 
1) Krezueries: Vig = laetus, hilaris, hilarus, vig kedv-

vel alaeri animo. Vigabban folynak napjaink, laetiores eunt 
dies nobis. Vigad laetatur. Megvigad exhilaratur. Vid í t 
laetificat. 

Szó sincs tehát arról, hogy vig, vigad = perfeete lae-
tus, perfeete laetari. A hol tehát mint Kempisben ,perfeete 
laetari- van ott nem elégséges a ,vigad, vagyis nem fölösle-
ges M.-nál a ,tökéletesen'. 

2) Nézzük a helyeket Kempisnél ahol ,laetus' van 
(perfeete nélkül) s látni fogjuk, hogy magát a ,laetus'-t 
,vig'-gal adják vissza nemcsak P . és M. hanem Intay is, meg 
Nogáll is. De csak egy helyet vegyünk rövidség okáért. I . 
20. Laetus exitus tristem saepe reditum parit, laeta vigilia 
serotina triste mane facit. 

Intay : vig kimenés . . . vig virrasztás, 
Nogáll : vig kimenetel . . . vig virradály, 
Pázm. vig kimenetel . . . estvéli vigaság, 
Moln. vig. kimenetel . . . esti vigadás. 
Hol itt a ,perfeete' laetus ? Már pedig vig vagyok = 

vigadok ; tehát ,vigadni' nem ,perfeete laetari. ' 
3) Arra vonatkozólag, hogy ,vigadni' magában több, 

mint az ,örülni', azt jegyzem meg csak, hogy a ,vigadni' és 
,örülni' nem tartozván egy kategóriába, nem is hasonlítha-
tók össze. Ugyanis: a vigadás, vigadás, vigság nem egyéb, 
mint az örömnek az örülésnek külső cselekvés által való 
nyilvauitása. Az ,örönr, a ,gaudium' ,sokkal bensőbb, mint 
a ,laetitia' és ,hilaritas" és csupán az érző lélek benső élveze-
tére vonatkozik, mig ,laetitia ;, és ,hilaritas' inkább külsőleg 
nyilatkoznak, s a laetitia vigság vidámság mindig valami 
külső ok következményei. Habár néha latinban a laetor és 
gaudeo folcsereltetnek. V. ö. Forcellini-Fornasari, Totius 
latinitatis lexicon II . köt. Szintúgy : ,gaudere' ,örülni' in-
kább bensőkép; ,laetari' ,vigadni' inkább külsőkép lép föl. 
Igy tanultam ezt már gymnasista koromban, Phil, is ki ol-

vashatná pl. Schulz latin synonymikájából. V. ö. még e kti-
lömbözetet Adelung, Wörterbuch, e szavaknál ,Freude és 
,Fröhlichkeit ' . (E mű ma nagyon ritka; de ha nincs Phil , bir-
tokában, hogy meggyőződjék, nagyon szivesen szolgálok 
vele én is meg dr Wolafka temesvári hit tanár ur is, kinek 
könyvtárában tudtommal föllelhető.) 

Nagyon furcsa tehát Phil, azon állítása, hogy ,vigadni' 
magában több, mint ,örülni'. 

a) mert, mint láttuk, vehetők egy kalap alá ; b) lia le-
hetne is e kettőt össze hasonlitni, már csak azt hiszem, a 
benső öröm több magában, mint a külső ; annál is inkább, 
mert nem egy embert láttam széles magyar kedvben (lae-
tum, midőn bor mellett húzatta a csendest, ki pedig józa-
non, de akkor is, bensőkép nagyon szomorú volt mindig, 
részint zilált anyagi viszonyai, részint családjával és önm-
agával való meghasonlása mia t t ; c) mert szerintem a foko-
zás igy állitható csak egybe : vigad, vigadoz ; — örül ör-
vend, örvendez. 

Egyébiránt mit feszegetjük ezt még tovább, mikor 
Phil , ur maga se veszi komolyan ; mert nem mondja hatá-
rozottan a ,vigadni' épen megfelel a perfeete laetari-nak, 
hanem csak ,megfelelhet'. Hogy pedig Phi l , megütközik M. 
forditásában a ha kötöszócskán (azt aláhúzza és a latin qui 
kérdőjellel, mint egy man hu ! zárjelbe teszi,) arra is van 
szavam. Minden deák gyereknek tudnia kell, hogy qui sok-
szor = et is, quum is, si is ; hogy pl. qui quum hoc fecisset, 
nem: ,ki midőn ezt tette', hanem ,midőn ezt tette.' Ep ugy 
Kempisnél. Minden jó deák tudja ezt és a kritikus Phil , nem 
tudja. 0 tempóra, o mores ! Lapis panis ! Es miért nem rótta 
meg Pázmányt, hogy mint lát tuk fönnebb I. 20 (lásd fön-
nebb e) alatt), a ,nemo secure gaudet, nisi qui bonae consci-
entiae testimonium habet' igy fordította, Senki . . . ha a jó 
lelkiismeretnek bizonyságát stb. ? No de nemcsak P . hanem 
Nogáll is igy ford í to t t . . . ,hacsak elhagyván a ,ki'-t, és na-
gyon helyesen ! Hagyjuk e naiv gyerekséget és javitsuk ki 
a tollhibát, a melyre Phil , ur ((piléio .') oly nagy szeretet-
figyelmeztet s ír juk ,szivéhez veszi' helyett ,szivére veszi'. 

Minthogy azonban Phil , a ,szivéhez veszi'-ben nem-
csak a , hez'-t vonta alá, hanem az egész kitételt, ugy látszik, 
hogy az egészet, még a .szivére veszi' is germanismusnak 
tart ja , ,zu Herzen nehmen'. 

No akkor tul lőtt a czélponton ; mert lia ez germanis-
mus, akkor, uram Isten, ezer meg ezer szebbnél szebb, még 
Árpád idejéből való tősgyökeres magyar frázist ki kell 
nyelvünkből küszöbölnünk, csak azért mert azokhoz hason-
lók vagy épen olyanok a németben, francziában, angolban, 
latinban stb. megvannak. De ugyanakkor ezer meg ezer né-
met, f'ranczia, angol, latin stb. szólásmódoknak is ki kell 
küszöböltetniök az illető nyelvekből, mert ugyanolyanok más 
nyelvekben is használatosak. 

Nem tudja Phil , ur, hogy vannak egyes szólásmódok, 
kitételek, mondatszerkezetek stb. melyek az általában 
egyenlő emberi alapgondolkozás- és érzés-módnak — szülöt-
tei lévén, minden vagy legalább sok és egymástól egészen 
különböző pl. arab és franczia nyelvekben megvannak ? 
Exempla essentodiosa ! 

9) Ad I . 23. P : Az embernek élete mint egy árnyék 
hirtelen elmúlik. M. szerint : Az ember élete mint az árnyék 

9* 
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hirtelen elrepül. ,Elrepül ' ? Már csak magyarosabb a .mú-
lik'." Igy Philemon. 

Már engedelmet kérek, a magyarnak amint ,múlik' az 
ideje és az élete, ugy ,repül' is ,elreppen' is ,elrepül' is. any-
nyival is inkább, mert az élet az időszak, melyet élve töl-
tünk (Czuczor). 

Nem zengette-e el már Berzsenyiuk is régen : „Oh a 
szárnyas idő hírtelen elrepül" ? 

I t t kár volna több szót vesztegetni. 
10) Ad u. o. „P. szerint : mig időd vagyon addig 

gyűjts állandó gazdagságot. M. szerint halhatatlan kincse-
ket. Igaz — mond Phil . — hogy a latinban ,divitias immor-
tales' van ; de magyarul — melyik magyarabb ?" 

Fölösleges volna erre felelnem. Phil , maga megen-
gedi, hogy a M. forclitása jobban vissza adja a latint, mint 
P.-é. Dunába nem öntök vizet, sem nem küldök baglyot 
Athénébe Csakis annyit jegyzek meg, hogy a ,halhatat 
lan kincseket' nem kevésbé ,magyarul ' és magyarán, meg 
magyarosan van mondva, mint .állandó gazdagságot'. 
De lia emez Pliil. kivánságára magyarabb volna is, mint 
amaz, mégsem jobb forditás e helyt, mint ,halhatatlan 
kincseket' ; mert Kempis oly kincseknek, oly gazdagság-
nak gyűjtésére buzditja az olvasót, melyek nemcsak állan-
dóak, és bármily hosszú ideig állandó jólétet — testit vagy 
lelkit — szereznek, érdemelnek, hanem oly kincseket kell 
Kempis buzdítására gyűjtenünk, szereznünk, melyek elévül-
hetetlen érdemüek, és a léleknek halhatatlanságát (tudvalévőt 
hogy nem physikailag értve) örök boldogságát érdemlik, esz-
közlik, tehát — ,halliatatlan kincseket'. 

Dr Kanyurszky Gy. 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 27. Államgymnasium és kereszténység. 

— Mióta a szerencsétlen gondolat megszülemlett, hogy az 
államot az egyháztól el kell választani, mind jobban és kéz-
zelfoghatóbban tűnik ki, hogy mit jelent ez az elválasztás. 
Kétféle felfogás uralkodik e tekintetben. Az egyik azt vi-
ta t ja , hogy ez az elválasztás a kereszténység iránti gyűlö-
letből szármázik és az ellen irányul, a másik pedig tagadva 
e felfogás helyességét, azt á l l í t ja , hogy az elválasztás 
csak biztositéka az állam jogainak az egyház ellenében. 
A tapasztalat azonban kétségbevonhatatlan bizonyítékokat 
szolgáltat az első felfogás helyessége mellett. Az állam 
elválasztásának az egyháztól köszönhető, hogy az ál-
lamtörvényhozásában, eltekintvén a kereszténység elveitől, 
törvényeit a kereszténységet homlokegyenest ellenkező szel-
lemben alkotja; ennek tulajdonitható, hogy az állani min-
den oly törekvést pártfogásába vesz, melynek czélja a ke-
resztény szellem hatását megbénítani, azt egyik, vagy má-
sik térről leszoritani, ennek az elválasztásnak tulajdonít-
ható, hogy az állam vagy beszüntet minden oly oktatás, hol 
a ker. szellem ápoltatik és az egész oktatást, önmaga kezeli, 
vagy, ha ezt nem teheti, mert még kellő számú tanárokkal 
vagy pénzzel nem rendelkezik, legalább egyes intézeteket 
emel saját védnöksége alatt, melyek a ker. szellemű tanodák 
irányát vannak hivatva ellensúlyozni. 

A törvényhozással jelenleg nem foglalkozunk, hanem 

igen is foglalkozunk az ugynevetett államgynásiumnial, 
hogy belássuk ennek keresztényellenes irányát. Az oktatás 
terén, fájdalom, ma már ugy van berendezve nálunk is min-
den, hogy mire a felnőtt if jú tanulmányait befejezi, mint 
a kereszténység kész ellensége, mint ugyanannyi Renán lép-
het ki az iskolából az életbe. Vannak elemi közös iskoláink, 
hol az alap a hitetlenségre létetik; vannak államgymnasiuma-
ink, melyek szelleme egy és ugyanaz az elemi közös iskolák szel-
lemével, melyek tehát a letett alapon folytathatják a keresz-
tény ellenes szellem fejlesztését; s végül ott vaunak legfel-
sőbb tanodáink, az egyetemek, melyek egyike de facto 
kivétetett már a ker. szellem befolyása alól, másika pedig 
egyenesen állami intézet, hol már betetőzni lehet, mi az 
alsóbb tanodákban elkezdetett és a mennyire lehetett fejlesz-
tetett, t, i. a keresztényellenes irányú oktatást és nevelést. 

De ne maradjunk a puszta állitás terén, hanem bizo-
nyítsuk be, hogy az államgymnasiumok csakugyan keresz-
tényellenes irányban működnek. E tekintetben hivatkozunk a 
nagyszebeni államgymnásium iskolai értesítőjére, azután ex 
uno disce omnes. Ebben az értesítőben dr. Tóth Sándor nagy-
szebeni 111. k. államgymnasiumi tanár egészen feltárja lel-
kületét és evvel feltünteti, mi minden történhetik egy ilyen 
állarngymnasiümban a kereszténység ellen. Ez előtt a tudós 
( ? ) uri ember előtt ugyanis a sz. írás nem egyéb mint 
költői alkotás. János pedig (hol maradt a ,szent' jelző ?) a 
keresztény mytlius ( ? ) egvik leggenialisabb feldolgozója, 
mint Mózes a zsidóénak, Iíoméros a görögének stb. Az igen 
tudós ( ? ) tanár úrral mi természetesen vesződni nem 
fogunk, mert szemünk előtt nem a személy, hanem a dolog 
lebeg, és nem az, hanem ez nyom a latban; és azért rá kell 
mutatnunk az államgymnasiumokra, mint oly intézetekre, 
melyek a nemzetből a ker. hitet, a ker. érzületet töreked-
nek kiirtani és hogy törekednék annak nyilvánvaló tanúsága 
a nagyszebeni államgymnasium értesitvénye. 

A sz. irás mythos, költői alkotás, ugy ó- mint újszö-
vetségi részeiben. Ezt hirdetik egy államgymnasiumi érte-
sitvényben. De ha ezt szabad az értesitvénvben igy hirdetni, 
nem szabad e ugyanazt az iskolában, előadásban hirdetni? 
Es lia szabad, mit jelent az mást. mint azt, hogy az ily gym-
nasiumok fészkei a keresztényellenes szellemnek, ellensesjei 
a kereszténységnek ? Ha a sz. irás mythos: ugy csalók 
mindazok, kik a sz. Írásra hivatkoznak, mert egy okmány 
hazugságaival akarják igazolni ámításaikat : akkor csak 
fictio, vagy is hazugság mindaz az intézmény a keresztény-
ténységben, melynek eredete isteni forrásra vitetik vissza és 
igazsuguk többek közt a sz. Írásból is bizonyittatik; szóval 
ha a sz. irás mythos, ugy a kereszténység maga is ámitás 
és hogy ez ámitást meg lehessen szüntetni, legelső és legfőbb 
gondnak kell lenni arra, hogy irtóháboru intéztessék a sz. 
irás millió és millió példányai ellen, hogy letiltassék annak 
nyomtatása is. Sőt tovább is kell menni, ha a sz. irás my-
thosz. A sz. irás ugyanis a ker. erkölcs codexe is; de ha az 
mind csak hazugság és ámitás a mi benne foglaltatik, ugy 
nem tartozik senki törvényei szerint élni, akik pedig sze-
rinte élnek, mint másokát is tévútra vezetők szigorúan 
megbüntetendők, s az iskolákból a ker. erkölcstan tanitása 
száműzendő. íme hova vezeti az államgymnasium az ő ke-
resztény hallgatóit. Sem ker. hit, sem ker. erkölcs, hanem 



6 9 

csak államgymnasiumi hit és államgymnásiumi erkölcs és 
az ilyen államgymnasiumi hit és erkölcscsel ellátott i f jak 
(vajh, hogy nézhetnek ők ki ?) a leöfobb timodâkbâiii bcto 
tőzve hitüket, mely nincsen, erkölcsüket, melylyel nem bir-
nak, egykor hivatva lesznek az állami hivatalokra, az igazság-
szolgáltatásra stb. és ők szolgálni fognak majd nem keresz-
tény, hanem állami lelkiismeretük szerint, azaz oly lelkiis-
meret szerint, mely a sz. irás erkölcsi törvényeit csak my-
thoszon alapulónak, tehát nem kötelezőnek tatja, melytől te-
hát önmagát tökéletesen feloldottnak tekinti. Nem bor-
zasztó kilátás ez a jövőre? 

Rámutatván a veszedelemre, mely a nemzetet keresz-
tény hitében és érzületében fenyegeti az államgvmnasumok 
részéről, nem kérdezzük, ha vájjon in specie a nagyszebeni ál-
lamgymnásium szellemének megviszgálása végett fog-e 
küldöttség megbízatni, — hiszen az államgymnasium, — ha-
nem igenis más valamit mondani fogunk, azt t. i. hogy közép-
tanodáink túlnyomó része keresztény, illetőleg katholikus 
kezekben van: a fennebb jelzett irányai szemben tehát a ka-
tholikus középtanodák katholikus tanáraira, szerzeteseire 
papjaira várakozik a keresztény lelkiismeretbeli feladat, hogy 
minden módot és eszköszt felhasználjanak az államgymná-
siumi szellem ellensúlyozására, hogy ők tanitváuyaikat 
alaposan képezzék a ker. vallás ismeretében, nem csak a hit-
tani úgyis elenyésző számú órát használva fel e czélra, ha-
nem vállvetve, közösen a többi tantárgyak előadásakor is, 
képezzék őket gyakorlatilag is keresztényekké mind fokozot-
tabb buzgósággal, mert csak e fokozott buzgóság biztosit-
hat ja a nemzetnek a ker. szellemet az államgymnasiumi ke-
resztényellenes szellem törekvésével szemben. 

Szatmár, jul . 23. Ismét egy jelentős mondat Kempis 
Tamás-ból. Teljesen osztozom ft . szerkesztő urnák azon 
véleményében, melynél fogva a Kempis T.-ban előforduló : 
„Dati sunt in exemplum omnibus, et plus provocare nos de-
bent ad bene proficiendum, quam tepidorum numerus ad 
relaxandum" mondatnak forditását sem Pázmánynál, sem 
Molnárnál nem találja kifogástalannak. Engemet sem elé-
gített ki ama forditások egyike sem ; nem csak azért, mivel 
terpedtek, hanem azért is, mivel az eredetitől eltérnek, ho-
lott a jó fordításnak lehetőleg hűnek és rövidnek kell len-
nie. Lássuk tehát s vessük egybe az eredeti szöveget mind-
két fordítással. Dat i sunt in exemplum omnibus. Ezt Pázmány 
igy adja : „Okét, a szent atyákat, az Ur Isten példájul ve-
tette minden istenes életű embereknek eleibe ;" Molnár : 

„Okét az U r Isten például állította minden istenes életű 
ember elé." Mindkét forditás ki van nyújtva, sok olyasmi 
foglaltatván azokban, a mik az eredeti szövegben nincsenek 
meg s nem csak fölöslegesek, de hibásak is. Nevezetesen : az 
eredetiben „omnibus" áll. Ezt mind a két fordító „istenes 
életű ember" kifejezéssel adja, holott Kempis T. nem ezt 
mondja. A szent atyák példája bizonyára nem csupán az is-
tenes életű embereknek szolgál utánzandó például, de mind-
azoknak is, a kik istenes életet élni óhajtanak, szándékoz-
nak : qui pie volunt vivere ; tehát mindenkinek, omnibus. 
-— Dati sunt. Miért épen : „állitotta elé,u dargestellt, M. 
szerint ? Miért nem egyszerűen : például adattak ? Yagy 
ha már clarificalni akarjuk a dolgot: „Követendő például 
adattak mindenkinek" ? — „Et plus provocare nos debent ad 

bene proficiendum." P . szerint : „méltó is, hogy az ő példa-
jolc foganatosb legyen mi bennünk a lelki jókban való elő-
menetelre" ; M. szerint : „méltó is, hogy az ő szavok jobban 
fogjon mi raj tunk a jó haladásra." Az előbbi nekem ugyan 
határozottan jobbnak látszik az utóbbinál, de egyik sem 
elégit ki. Lássuk. „Proficere" annyi, min t : „zunehmen, 
gyarapodni" ; provocare = ausfordern, anreitzen : a „méltó 
is" fölösleges : Kempis szerint ne szavok (mint M. mondja), 
hanem példájok (a szent atyáké t. i.) foqjnn rajtunk. Szerin-
tem tehát e mondatrész igy állana : s inkáb, vagy, ha ugy 
tetszik : hathatósabban, vagy P . szerint : foganatosabban 
ösztönözzenek is, vagy szolgáljanak ösztönül (a szent atyák 
t. i. példájokkal) a jóban való gyarapodásra, vagy P . sze-
rint : előmenetelre, mely főnevek bármelyike az erkölcsös-
ség ut ján haladó tökéletesbülés eszméjének is inkább felel 
meg, mint a puszta „jó haladás" M. szerint; és P . fordítá-
sával is inkáb egyez. 

Következik : „quam tepidorum numerus ad relaxan-
dum." Relaxare =• alábbhagyni, ablassen, ellentéte az elő-
menetelnek, a gyarapodásnak; erkölcsi értelemben: tespedés. 
Ezt az állapotot még inkább jelzi e mondatrészben a tepidus 
elnevezés. Tepidus = laulicht, faul, t rag, lanyha, (nem : 
lankadt, mint P . forditja). E mondat tehá t : „quam tepido-
rum numerus ad relaxandum" a magyarban igy hangzanék : 
mint a lanyhák száma a tespedésre. Még a „numerus"-t sem 
adom paraphrasissal ekkép: számos volta, nehogy az eredeti 
szöveg ez által is veszítsen hatásából a magyarban, empha-
ticusabbnak tartván az egyszerűt, mint a magyarázatost. A 
latin szerző ugyanis a multorum numerus kifejezéssel azon 
számot tevő sokakra czéloz, kikről a szentírás mondja : lata 
et spatiosa est via, quae ducit ad perditionem et multi sunt, 
qui intrant per earn ; ellentétben azon kevesekkel, kikhez a 
szentek is tartoznak s kikről azt mondja szent Pá l oly korsze-
rűen : Si decern millia paedagogorum habeatis, -— sed non 
multos patres. A multorum numerus-ban, kiket Kempis T . 
uem-utánzandóknak javall, a jelen kor megítélve találja ma-
gát, mely kor a numerus-t, a számokat, a többséget, a köz-
véleményt tar t ja mindenben és mindenütt irányadónak, 
döntőnek. 

Az egész mondat tehát igy szólna a magyarban : Pél-
dául adattak (a szent atyák t. i.) mindenkinek ; s inkább 
ösztönözzenek is, vagy : szolgáljanak ösztönül a jóban való 
gyarapodásra, mint a lanyhák száma a tespedésre. — Ez 
rövid is, hű is, magyaros is és nem szokatlan. 

Irsik Ferencz/') 

Szombathelyi egyházmegyéből. Huszonöt éves papi 
pibilaeum. — A szombathelyi, még mindig árva püspöki 
megye hat következő áldozára : Perger Ferencz, gyanafalvi 
pleb. és szentgotthard-kerületi esperes, Lendl Antal rába-
szentmártoni plébános, Rőthy István papnöveldei aligazgató 
Szombathelyen, Czigler József rábakereszturi pleb., Farkas 
Sándor háshágyi és Dergovics József miilei plébános urak 
elhatározták f. hó 15. letelt 25 éves áldozári jubilaeumukat 

*) Tökéletesen eltalálta ngod minden gondolatomat, mely lelkem 
előtt lebegett, midőn a kifogásolt s már ngod által remekül megvilágított 
helyre nézve kifogást tettem. Fogadja nagybecsű érdeklődéseért köszö-
netemet. Kempis hibátlan fordításáról van szó ; ezt óhajtjuk elősegíteni. 
Legyen kegyes ngod tovább is közreműködni. Szerk. 
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e hó 19. Gyanafalván megünnepelni. A határozat ténynyé 
vált. Azonban ezen magán jellegű ünnepély a két szomszéd 
gyanafalvi és szentmártoni plébánia hivei, a kerületi pap-
ság és tanitói kar szeretete és kegyelete folytán feltűnően 
érdekes, dicséretes nyilvános jelleget öltött. Ugyanis a 19-t 
megelőző este mozsarozás és fáklyás zene volt szónoklattal : 
az előbb megnevezett két plébánia hadastyánainak tisztel-
gése, a két plébánia iskolás gyermekeinek szép énekei, a 
gyönyörű transparentek, melyek a hat jubiláris pap nevét 
tüntették ki. az önkénytes kivilágítás, mindezek bizonyára 
kitörölhetetlen benyomás gyakoroltak mind az ünneplőkre 
mind az örömben velők osztozókra. Paulai szent Vineze 
napján, ki az önfeláldozó pap remeke volt, a plébánia lakból 
az e czélra külön feldíszített, csak tavai belül egészen meg-
újí tott csinos templomba vonult karingben az öt jubiláns, a 
hatodik, a háziúr, miseruhában, a segédkező lelkészekkel, 
és kilenez órakor mutat tatot t be a dologtévő nap daczára 
szép számban egybesereglett hívek jelenlétében a hálaáldo-
zat. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gló-
riám ! 25 éve mult, hogy ezen derék hat hős Krisztus urunk 
mint mennyei király szent zászlaja alá esküdött, hogy a 
földi király katonáihoz hasonlólag feltétlen odaadással és 
személyes akaratuk meg érdekök tökéletes feláldozásával 
szolgálják Krisztus ügyét, és e szolgálatban nemcsak pár 
evet töltsenek, hanem ennek egész éltóket. sőt annak minden 
éjjelét nappálát felszenteljék azon készséges lelkülettel, mi-
szerint a földi fejedelem katonáihoz hasonlóan ők is — ha 
kell — véröket is ontandják Krisztus urunk ügyének elő-
mozdítása ban. Krisztusnak ezen hat katonája nemcsak szen-
tül megtartotta 25 év előtt fogadott esküjét, hanem julius 
15-ig epen 9131 nap terhét és hőségét viselte hősi módon. 
Ezer hála legyen ezekért az élet Urának azon forró esede-
zéssel : engedje ezen hat föt. lelkész urnák az 50 éves jubi-
laeumot is teljes testi lelki erőben és áldásban megérni ! A 
háladó isteni tisztelet után a tanitói kar mutatta be iidvki-
vánatait. A kerületi papság érzelmeit két alkalmi költemény 
tolmácsolta, melyeket az ünnepélyre szerzett a kerület Nes-
tora, nt. Brabecz Ferencz, dobrai plébános ur. Az ünnepély 
záradéka barátságos ebéd volt, melyen egymást követték a 
lelkesnél lelkesebb felköszöntések, melyekből kiemelendő a 
hálás sziv ömledezése a jubilánsok még élő három hittanára 
iránt, kiknek nevei : nagy s és ft. dr. Nagy János apátkano-
nok, f t . dr. Stegmüller Károly, volt autonomiai követ és 
nagyölbői plébános, és főt. Németh József pinka-sz.-királyi 
plébános. Haec dies, quam fecit Dominus, exultavimus et 
laetati sumus in ea. Zsemlics István, 

alsó-szöluöki pleb. 

ffiOLALOI. 
-[- A kereszténység és ko runk . Irta Bouyaud Emii 

orléansi püspöki hclynök. Fordí to t ták : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Ez ama haladás, melyet a jeles Tocqueville kívánt 
neki. „IIa a katholicismus — mondá — kivonhatja végre 
magát az általa előidézett politikai gyülölségekből, alig 
kétkedem, hogy épen a vele szemben oly ellenségesnek látszó.-

korszellem kedvezni fog neki s hogy egyszerre nagy hódítá-
sokat teend.1) 

E megindult, megszakított, ú j ra kezdett, helytelen 
irányban terelt haladás czélhoz érend. A pap mind-jobban 
fölfogja majd, hogy nem kell párt-embernek lennie, hogy 
mindenkié legyen ; hogy dőreség tőle meghurczolni halha-
tatlan öltönyét a porban, melyet a szél elsöpör, s egyesíteni 
örök papságát a reggel győző, este már legyőzött pünkösdi 
hatalmakkal, melyeknek szükségök van reá s kik támogatá-
sát gyalázattal köszönik meg neki. Visszavonul majd tem-
ploma belsejébe. Ott letörli majd kezeit, meglágyítja szivét, 
lesimítja homloka redőit; ott mindinkább a lelkek emberé-
vé válik. 

Nem mintha nem is érdeklődnék többé a kor ese-
ményei s hazájának földi jövője iránt. Tehetné-e ezt ? Nem 
vesztene-e ez által szépségében, magasztosságában ? Igen, ő * 
gyöngéden fogja szeretni a földet, melyen született. De 
tudva, hogy itt, e szentelt földön áldásához minden bölcső, 
imáihoz, könyeihez sirgödör, vigaszához minden fájdalom 
igényt tar t ; fölül fog emelkedni a muló pártokon. Meg nem 
ingó szikláján állva, kimutat ja a forrongó társadalomnak a 
czélt, melyet elérnie kel l ; izgalom és nyugtalanságtól re-
megve figyelmezteti majd a veszélyekre, zátonyokra, a vil-
longások és zavar okaira ; szüntelen buzdítja előre ; segélni 
fogja itt lenn a szabadság, testvériség, egyenlőség és haladás 
megvalósításában ; s az igazság és jog földi városának föl-
építésére irányzott nemes törekvései között, megtanít ja 
majd el nem feledni a mennyei várost. 

line hova-hamarabb ez lesz a vallás ! Ott fog lebegni 
a megingult és hálás népek fölött, nem csupán ugy többé, 
mint a bárka, mely a jelennek özönvizében a jövő magvait 
őrzi, hanem mint a veszélyben forgó lelkek és társadalmak 
részvevő, gyöngéd őr-angyala. 

Bármily szomorú időket éljünk : a baj mellett ott az 
orvosság. Egy részről a bomlott társadalom, romba dőlt 
alapokkal, nyugtalan, sivár lelkekkel ; más részről a meg-
próbáltatásokban megerősödött vallás, mely homlokán a bé-
két viseli, kezei pedig halhatatlan reményekkel, isteni vi-
gaszokkal telvék. Tehát csak a beteg ajkaihoz kell emelni a 
kelyhet, melyből gyógyulást, szabadulást nyerhet. 

Vonakodik, tudom. Manap ezer és ezer ember van, 
kik azon törik fejőket : mikép jussunk ki az örvényből 
anélkül, hogy visszatérjünk a valláshoz. Es ez teszi oly 
ünnnepélyessé, oly rettenetessé a jelen helyzetet ; mert ami-
ről ők álmodoznak : lehetetlen az. El kell vesznünk, vagy 
visszatérnünk Istenhez. „E kor — mondja Lacordaire atya 
— végső kisérlet az igazság és tévely, a jó és rosz között, 
határozni fog sorsunk felől. I Ia az ember szervezete, ugy 
amint azt a működő Gondviselés 60 százada megedzé, az 
emésztő méreg kihányására elég erős : számot kell tartanunk 
a legnagyobb csodára : a föltámadásra. Ha ellenben meg-
gyöngült „értelmüpk az üdvnek még rendelkezésünkre álló 
eszközeit föl nem ismeri, vagy lia fölismeri ugyan, de aka-
ratunk nem felel meg a kötelem nagyságának — akkor nem 
remélhetünk többé egyebet, mint az életett elutasító gőg-
nek végső gyönyöreit." -) Végső gyönyöreit . . . vagy végső 

') De la Démocratie en Amérique, tome III. p. 48. 
•) Lacordaire, Oeuvres t. V. p. o08. 
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fájdalmait ! mert a társadalmak épugy mint az emberek 
csak könyek között múlnak el. 

Tehát minden a következő évektől függ. E század 
még magasztosan zárulhat be, de végződhetik szégyenlete-
sen is. A szellem, az ékesszólás, költészet és tudomány nem 
remélt kifejlésével kezdődött. Bölcsejére föl volt halmozva 
minden adomány. H á t letűnni mikép fog ? Yég óráján ott 
ta lál ja-e ismét gyermek-éveinek a jándékai t? Vagy talán az 
istentagadás és anvagelviség szégyenével, vagy a polgár-
háború végvonao-lásával envészik el ? Minden attól fügö1 : O © » OO 
Visszatér-e Istenhez ? Oh századok, vigyázzatok ! Et nunc, 
reges, intelligite. Tüntetéshez készül minden, Isten és a val-
lás mellett ; tüntetéshez, milyen nem volt a kereszténység 
kezdete óta. I Ia Istennek visszautasításában megátalkodunk, 
megérjük az istentelen nép véres enyészetét. Ellenben, ha 
szegény, beteg társadalmunk megvall ja kórágyan tévedéseit 
s megalázódva emeli Istenhez tekintetét — utolsó napjain-
kat Lázá r föl támadásának mása tiszteli és örvendezteti meg. 

Megvallom, hogy midőn a lá tha tár t boritó sötét 
fellegekre tekintek, s midőn a ba j mélyét kutatom, a szo-
morúság erőt vesz ra j tam. De másrészt, mióta Jézus Krisz-
tus vérének egy cseppjét a népek ereibe oltá, nem gyógyit-
hatókká váltak-e ? E g y sem halt meg ; több feltámadott ; 
ismét életre kelté őket, szenvedésének fájdalmas t i tká t al-
kalmazva rájok. E r r e számitok. Isten nem hagy el minket, 
balsorsunk visszakényszerit hozzá. 

A X V I I I . század mintegy darabonkint tördelé a ke-
reszténységet ; minden igazságot a megfelelő tévelylyel he-
lyettesitett . Ezt a gyászos örökséget hagyta reánk. Most pe-
dig az fog történni, hogy minden tévelvünk mellett egy-egy 
seb támad ; a szükség kényszeritni fog beuniinket minden 
sebre gyógyszert rakni. Habozunk, tapogatózunk majd, mig 
az igazi gyógyszerre ráakadunk. A fájdalom végre is ráve-
zet. Es mikor minden orvosság helyén lesz, azon veszszük 
észre magunkat , hogy — semmi kétség — visszaállítottuk a 
kereszténységet. A X V I I I . század nevetve rombolta ; mi 
sirva á l l i t juk vissza. Ez ugy lehet sok időbe kerül ; de ki 
tud ja : ha a szellemek e véres kapun ju tnak vissza az igaz-
sághoz, talán nem hagyják el egyhamar. 

A gyógyulás ú t j á t különös jelek sejtetik. K i sem ta -
gadja , hogy a mult századbeli frauezia főnemesség igen 
vallástalan volt, mig az ősi tanok a többi osztályokban tar -
to t ták fenn magukat s őrzék meg az erkölcsök tiszteletét. 
Másrészt könnyen belátható, hogy a vallás napjainkban 
épen a főnemesség maradványában kelt u j életre, mig a t á r -
sadalom közép és alsó osztályaiban a vallástalanság ter je-
dése mutatkozék. Ugy, hogy épen ama családok, egykor a 
legkétkedőbbeknek, legvallástalanabbnak tűntek föl, ma a 
legpéldásabbak. 

Miér t is nem fojthatom el ama hitemet, hogy majd 
ha a forradalom „mely véget még nem ért" megtermi min-
den gyümölcsét, a polgárság között hasonló tények fognak 
ismétlődni. A félbuj togatot t , fékvesztett, mert immár vál-
lástalan néppel szemben a j ava iban , munkájának jogos 
gyümölcseiben és helyzetének biztosságában fenyegetett 
polgárságnak is lehull majd szemeiről a hályog, mint haj -
dan a nemességnek. A szerencsétlenség fölvilágosítja. Meg-
érti majd, hogy Isten nélkül a nép iszonyat : de hogy a nép 

nem lehet vallásos, ha a felsőbb osztályok nem azok. Meg-
fosztva a békétől, biztosságtól nem merve a jövőbe tekin-
teni, minden 15 évben u j katastropháktól rettegve — Isten-
hez emeli szemeit. Es a mai polgároknak, ez Isten, ima 
oltár, istenitisztelet nélkül élő embereknek unokái valláso-
sak, határozottan keresztények lesznek. M á r pedig lia a 
vallástalanság veszélyei és csapásai az uralkodó osztályokat 
Istenhez visszavezérlik, ezek szükségképen maguk után 
vonják a népet is ; s ekkor közeleg az üdv. 

= DECRETÜM*) Fe r i a I I die 27 Iunii 1881. 
Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendis-

simorum Sanctae Bomanae Ecclesiae Cardinalium a S A N -
C T I S S I M O D O M I N O N O S T R O L E O N E P A P A X I I I 
Sanctaque Sede Apostolica Indici l ibrorum pravae doctri-
nae, eorumdemque proseriptioni, expurgationi, ac permissi-
on! in universa christiana Republica praepositorum et dele-
gatorum, habita in Pala t io Vaticano die 27 Iunii 1881 dam-
navit e tdamna t , proseripsit proscribitque, vei alias damnata 
atque proseripta in Indicem librorum prohibi torum referr i 
mandavit et mandat quae sequuntur Opera : 

Burnouf Emile. L a science des Religions. Par is , Mais-
sonneuve et C. ie, 1876. 

Benan Ernest , membre de 1' Inst i tut . L ' Antéchris t . 
Paris , Michel Lévy frères éditeurs, 1873. 

L ' Eglise Chrétienne. Par is , Caïman Lévy édi-
teur, 1879. 

Jacoll iot Louis. Les Fi ls de Dieu. Par is , 1875. 

— Le Pa r i ah dans l 'humanité, 1876. 
— Genèse de l 'humanité, Fétichisme, Polithéisiue, 

Monothéisme. Par is 1876. 

— Histoire des Vierges. 1876. 

Gregorovius Ferdinando. Le tombe dei Papi . P r i m a 
traduzione italiana rivista ed accresciuta dall 'autore. U n 
volume. Roma, Fra te l l i Bocca e Comp. Lib. edit., 1879. 

Urbano V I I I e la sua opposizione alla Spagna ed ail ' 
Imperatore. Episodio délia guerra dei trent'anni. U n volume. 
Borna, Fra te l l i Bocca etc. 1879. 

Casalis Bernardo Avvocato. Libro di let tura per il 

popolo I tal iano. Saluzzo, tipografia Fra te l l i Lobetti-Bodoni, 

1880. 

Marselli Niccola. Le origini dell' Umani tà . Torino e 

Roma, Ermanno Loescher, 1879. 

— Le Grandi Razze dell' Umani tà , Torino etc. 1880. 

Auctor (Migorel curé de Malétable) operis cui t i tulus: 
La semaine ou le 3 Commandement de Dieu : cum prefa t i -
one ms. et numismate panni coloris rubr i in quo haec verba 
leguntur „Dieu le veut et N. D. de la Salet te" , Prohib . 
Decr. 6 Decembris 1875, laudabili ter se subiecit et opus re-
probavit . 

I taque nemo cuiuscumque gradus et conditionis1 prae-

dicta Opera damnata atque proscripta, quoeumque loco, et 

quoeumque idiomate, aut in postarum edere, aut édita le-

gere vei retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haere-

ticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub poenis 

in Indice l ibrorum vetitorum indictis. 

*) Az ,Osservatorfe Romano1" jul. 2) . sz. után. 
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Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO L E O N I 
P A P A E X I I I per me infrascriptum S. I. C. a Secretis re-
latis, S A N C T I T A S SUA Decretum probavit, et promulgari 
praecepit. 

In quorum üdém etc. 
Datum Romae die 15 Iulii 1881. 

FR . T H O M A S M. CARD. M A R T I N E L L I 
Praefectus. 

F r . Hieronymus Pius Saccheri Ord. Praed., S. Ind. 
Cougreg. a Secretis. 

Loco -[- Sigilli. 
Die 16 Iulii 1881 ego int'rascriptus Mag. Cursorum 

testor supradictum Decretum affixum et plublicatum fuisse 
in Urbe. 

Vincentius Benaglia Mag. Curs. 

P Á L Y Á Z A T . 

A budapesti I I . ker. kir. egyetemi kath. főgymnasi-
umnál egy, az ó-classica philologia tanításával egybekötött 
tanszék jővén üresedésbe, ennek rendszeres betöltésére ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

Ezen tanári állomással 1300 fr t évi fizetés, 300 frtnyi 
lakáspénz, 200 frtnyi helyi pótlék és 100 f r t ötödéves pót-
lék élvezete van összekapcsolva. 

Ezen tanszékre csakis alkalmazásban levő oly rendes 
tanárok pályázhatnak, kik róm. kath. vallásúak. 

A pályázók tartoznak vallásuk, életkoruk, nyelvisme-
retük, végzett tanulmányaik és annak kimutatásával ellátott 
folyamodványukat, vájjon hadkötelezettségöknek eleget tet-
tek-e, minősitvényi táblázatuk kíséretében elüljáróságuk ut-
ján, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz 
czimezve, f. évi augusztus 16-áig a budapesti tankerületi 
kir. főigazgatóságnál benyújtani. 

Később, vagy nem rendes tanárok részéről érkező fo-
lyamodványok figyelembe nem vétetnek. 

Kelt Budapesten, 1881. évi jul . hó 14-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium. 

V E G Y E S E K . 
— A löweni kath. egyetem Schorlemer-Alst bárót a 

politikai és államtudományok, Heeremaun bárót pedig a 
jogtudományok tiszteletbeli tudorává avatta. Mindketten a 
német birodalmi gyűlésnek, névszerint a kath. centrumnak 
kiváló tagjai. 

— á'z. Genovéva templomát Parisban Raspail képviselő 
inditványára a képviselő-kamra 279 szavazattal 125 ellen 
elvette a kath. egyháztól és Pantheonná nyilvánította, mint 
az 1792-iki nemzeti gyűlés. Extincto Deo, successit huma-
nitas. Ez a jelszó, s mondhatni hiven követik. Csakhogy 
Deus irridebit eos. 

— Egy húron pendülnek a liberalismus csatlósai min 
deniitt. Francziaországban törvényjavaslat készül, mely a 
kath. egyházi vagyont, u. m. templomokat, püspöki s egyéb 
lakokat, papnöveldéket stb. „nemzeti ingat lanokénak akarja 
declarálni s mint ilyeneket közoktatásügyi czélokra pénzzé 

akarja tenni. Ezt fogja követni az egyházi vagyon többi ré-
szének elherdálása és a cultus-budget eltörlése. És Grévy, 
irja a ,Cour. de Brüx. ' párisi levelezője mindezek daczára 
megmarad flegmájában és szokott optimismusában. 

— Hitterjesztés hírlapi reclam által. A .Danziger Zeit'.-
ban a königsbergi ó-katholikus plébános a hirdetések rova-
tában következő csalogató felhivást tett közzé. „Katholi-
kusok, kiktől római részről a húsvéti áldozás igazságtalanul 

' o o 
megvonatik, felszólittatnak, hogy czimöket ezen lap kiadó-
hivatalához St. 600 jel alatt beküldjék a végett, hogy az-
után értesithessem őket, hol és mikor lesz az áldozási áj ta-
tosság, melyet legközelebb tartani szándékom. Grunert, 
ó-kath. plébános." 

— A terézvárosi uj templom ügyében minap az 
épitő bizottság ülést tartott . Az ülésen constatálták, hogy a 
VI I . ker. ideiglenes templomra eddig 8200 fr t van együtt, 
ezenkívül még mintegy 1000 gyűjtő iv kint van, melyek 14 
nap alatt beküldendők. Ország S. és Steinreich orgonaké-
szitő felszólittatott ajánlat benyújtására. Ország egy kész 
orgonát már föl is ajánlott hétszáz forintért. Czigler Viktor 
mérnök tervei a főoltárra, szószékre, gyónó és imaszékre 
elfogadtattak. Az asztalos munkára hat terézvárosi aszta-
lost szóllitottak fel pályázatra. A harangok négy terézvá-
rosi polgár költségén készülnek. A szines üvegablakok ké-
szitésével Kratzman bizatott meg. A memorandumnak, me-
lyet fin. Simor János bibornok és herczegprimás ő eminen-
tiájának nyújtanak át, egy pergamentre irt példánya a 
torony gombjában helyeztetik el. A templom-tért vasrácscsal 
veszik körül s parkozni fogják. A fővárosi tanács fel fog 
kéretni, hogy a plébánosválasztást októberre tiizze ki. 

-.4 kapuczinusok osztrák-magyar rendtartománya főnö-
kévé ft. Steiner Bichard atya, a b. Szűzről nevezett sz. 
ferenczi rendtartomány főnökévé pedig új ra ft. Farmady 
Martinián atya választatott. 

— Az uj bécsi érsik. Ganglbauer Coelestin, az u j bécsi 
érsek, már Kutschker bibornok-érsek halála után néhány 
hét múlva volt kinevezve, de addig vonakodott elfogadni a 
bécsi érsekséget, mig csak bizonyos nem lett a felől, hogy 
véletlenül kapott lábbajából ki fog-e gyógyulni vagy nem ? 
Ganglbauer ugyanis egy udvari kihallgatás alkalmával a 
lépcsőn megsiklott, és bokájában abscessust kapott, mely 
később a járásra is képtelenné tette. Az orvosok Pöstyénbe 
küldték, hol több hónapot töltött, s hol végkép felgyógyult 
s a mult hó végén utazott vissza Bécsbe. Mihelyt megérke-
zett, kineveztetését azonnal expediálták, s most már min-
den akadály nélkül fogadhatja el érseki székét. Ganglbauer 
Coelestin Thaustettenben, Felső-Ausztriában született 1817. 
augusztus 20-án, tehát majdnem 64 éves. Szülei szegény 
földművelők voltak. 1838. szeptember 24-én lépett be a 
kremsmünsteri benedek-rendi kolostorba. 1842-ben tette le 
szerzetesi fogadalmát : 1843—1846-ig Neuhofenben volt 
plébános ; 1846-ban a kremsmünsteri gymnázium tanára 
lett s itt 1875-ig működött. 1875. márczius 11-én választot-
ták meg priornak, s miután ez év szeptember havában a ko-
lostor-apátja meghalt, adminisztrátorrá s a következő évben 
apáttá választották, mely állásán érte ő felsége kitüntetése. 
Az installatio augusztus hó 15-én fog megtörténni. 

— Magyar zarándokok a Vatikánban. F . hó 23-án fo-
gadta pápa ő szentsége mgs és ft. dr. Zichy Ferencz pápai 
kamarás apát ur kalauzolása mellett Nagy Alajos és Lauch 
János kegyesrendi áldozárokat, kiknek érzelmeit a lelkes 
Nagy Alajos tolmácsolta. A szent atya 8—-10 perczig tartó 
válaszra méltatta a két magyar zarándok hódoló nyilatkoza-
tát , örömét fejezvén ki a fölött, hogy azon magyarok fiai 
közöl láthat egy párt maga előtt, kik az egyház és valódi 
polgárosodás körül oly kiváló érdemeket szereztek a múltban. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. sSS"«: 

Budapesten, augustus 3. 10. II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Havi szemle. — Észrevételek Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Iro-
dalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t ikájára. — Egyházi tudósítások: Budapest. Jul ius 13-a Rómában. 
— Beszterczebánya. Az itteni püspöki lyceumban az 1880/81-ik iskolai évben az egyházi régészetből előadott anyag rövid 

vázlata. — Nyilt levél. — Vegyesek. 

Havi szemle. 

i . 

XIII. Leo pápa Diuturnum kezdetű encyclicája, 
sz. Péter és Pál apostolok ünnepéről keltezve ugyan 
de a világ tudomására csak a lefolyt hó alatt jutva ; 
reá mint villámcsapás. oly gyors egymásutánban 
rettenetes igazolásul a Garfield elnök ellen elköve-
vetett véres merénylet ; a kath. szláv nemzetek za-
rándoklata Rómába ; IX. Pius állandó nyughelyre 
vitt tetemeinek gyalázatos insultálása ; sz. Genovéva 
templomának Párisban a képviselő kamra által tör-
tént elpogányositása, Pantheonná nyilvánitása . . . 
ezek azon főbb események, melyek a világtörténe-
lem lapjaira mint a lefolyt hó fény- és árnyoldalai 
már feljegyezve vannak. A mi a pápaságtól szár-
mazott, a mi körülötte történt, az encyclica és szláv 
zarándoklat, homlokán viseli a mennyei bölcseség 
fénysugarát. Valóságos lumen de coelo. A többi fel-
hozott eseményekben ellenkezőleg, vak szenvedély, 
pokoli gyűlölet, sötét tudatlanság, szóval a potestas 
tenebrarum nyilvánult. 

Lássuk ! 
Az állami legfőbb hatalom, annak eredete és 

viszonya minden ember rendeltetéséhez és jólété-
hez ; a társadalmi rend, béke, nyugalom és állandó-
ság ; az egyház és állam közti viszony ; az állam 
kormány formájának kérdése, e kormányforma meg-
határozásának joga, — egyenkint a pápai székről 
nem egyszer voltak már szépen, megkapóan, nagy 
tudománynyal és bölcseséggel megvilágítva ; de 
igy, a m i n t ezt XIII. Leo pápa jun. 29-iki körleve-
lében tette, — mely irodalmi becsre nézve is a vi-
lág leghíresebb íróinak remek essayi mellett fog-

lal helyet, — igy együttesen, egymásra való ha-
tásukban e kérdések, századunk e nagy problé-
mai, ily mesterileg még ex professo nein voltak ki-
fejtve. Az állami rend, a társadalmi béke, az embe-
riség általános anyagi és szellemi jóléte napjaink-
ben veszélyeztetésük legfőbb fokáig sodortattak. Ez 
időpontot tűzte ki a népek felvilágosítására tanító 
világegyházat alapító isteni gondviselés arra, hogy 
a nemzeteknek sz. Péter tanszékéről oktatást tar-
tasson a rend, béke és jólét alapelveiről s kifejtesse 
elóítük, a XIX. század műveltségére oly büszke kor 
szülöttei előtt, az államférfiúi bölcseség abc éjét a 
végfeloszlással fenyegető társadalom megifjodásá-
programmját.1) Es erre XIII. Leo pápa kiválóan al-
kalmas eszközül bizonyult be az isteni gondviselés 
kezében. Diuturnum kezdetű encyclikája, a keresz-
tény politikai tudomány örökbecsű kátéja. Lefolyt 
sok század abberatióira, ezeknek immár teljes nagy-
ságukban reánk nehezedett következményeire vet e 
pápai szózat oly fényt, mely egyúttal mélyen bevi-
lágít a jövő századok folyásába is, jelezve, mint 
világító torony sötét tenger közepén az u t a t , 
melyen menekvés nyílik, s az örvényt, melyben a 
civilisatio pusztulása lappang. 

A lángészről mondja valahol egy remekírónk, 
hogy az öntudatlanul j á r ja az ismeretlen utat, me-
lyet „csak ő bir követni erővel." XIII. Leo a kor-
mányra született lángész minden tulajdonaival fel 
van ruházva; csak ama két jelzettiik tulajdonság 
hiányzik belőle. Ö teljes tudatával bir, nemcsak 
annak, hogy pápa, hanem annak is, hogy kiváltsá-
gos elme, kinek hivatása oly erős világosságot de-

„Qua via et ratione sit in tam formidoloso rerum 
statu saluti publicae consulendum." Encyclica. 
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riteni korára, hogy csak az ne lásson, a ki látni 
nem akar, és csak az ne kövesse az általa kifejlett 
erkölcsi elvek út ját , ki az országutat szokatlan ut 
nak, a mindennapi kenyeret szokatlan eledelnek, a 
közönséges igazságot meghaladott álláspontnak tart-
ja. Mily finom s kíméletesen szemrehányó világtör-
ténelmi Ítélet rejlik mindjár t az encyclica bekezdő 
soraiban az államok sorsát intéző férfiak százados 
politikája ellen, melynek egyik sarkalatos axiómája 
uj jat húzni az egyházzal, zaklatni üldözni a keresz-
tény civilisatio megteremtőjét és őrét, a kath. egy-
házat ! Diuturnúm illud, úgymond, teterrimumque 
bellum, adversus divinam ecclesiae auctoritatum 
susceptum, illuc, qua proclive erat, evasit; videlicet 
in commune periculum societatis humanae, ac nomi-
natim civilis principatus, in quo sulus publica maxi-
me nititur. Mintha mondaná: Csodálkoztok, hogy a vi-
lág felfordulni készül ; pedig, ti világbölcsek, kiket 
rettegéssel tölt el minden katastropha, kik undorral 
fordultok el minden merénylettől, mindezt maga-
toknak tulajdonithatjátok, kik a felforgatást, a köz-
szellemnek, a szenvedélyeknek fellázitását, szóval a 
tűzzel-vassal fenyegető forradalmat megindítottá-
tok, akkor, midőn a keresztény civilisatio édes 
anyja, a kath. egyháznak oktalanul felmondtátok 
a tiszteletet és hódolatot. Most, ezrével termelitek 
nap nap után a jobbrafordulás programmjait , a tár-
sadalmi kigyógyulás receptjeit s a nagy tudákosság-
ságtól még sem tudtok rájönni az igazi gyógyszerre, 
mely oly közel esik hozzátok, sőt, a melyben éltek 
és mozogtok, s melyet csak beszivnotok kellene, 
mint az éltető levegőt, — a keresztény vallás isteni 
gyógyitó erejét. Keresitek, mint bizonyos szórako-
zott geniek, az elvesztett társadalmi béke, rend és 
állandóság visszaállításának kultsát, holott az keze-
tekben van. „Atqui tamen religionis christianae di-
vina virtus stabilitatis atque ordinis eg regia firma-
menta reipublicae peperit, simul ac in mores et in-
sti tuta civitatum penetravit." Im, e kulcs itt van : 
a fejedelmek és népek jogai és kötelmeinek egyen-
letes és bölcs rendezettsége. „Cuius virtutis, úgy-
mond, non exiguus neque postremus fructus est 
aequa et sapiens in principibus et populis tempe-
ratio iurium atque officiorum." A ti politikai főta 
notok, az u. n. népsouverainitás világosan előtt-
iünk álló anarchiara s tar thatat lan társadalmi ál-
lapotokra vezet, holott semmi sem természetesebb 
mint a mit a kath. egyház tanit hogy : felsőbbség 
nélkül a társadalom el nem lehet s végre is min-
den ember kötelessége engedelmeskedni a felsőbb-

ségnek ; mert „etsi homo arrogantia quadam etcon-
tumacia incitatus frenos imperii depellere saepe 
contendit, nunquam tamen asseqni potuit, ut nemini 
pareret." Nem is abban a bajban sínylődik korunk, 
minha az állami legfőbb hatalom már végkép meg 
semmisült volna, hanem abban, hogy ezen hatalom 
erejét az álbölcseleti elméletek s az ezeket követő 
politikai agitatiók megbénították és fenségét elho 
mályositották. Libuit omnes artes adhibere ad vim 
eius elevandam majestatemque minuendam. Ennek 
oka az álbölcselet azon phantasticus tanában rejlik, 
mely szerint a legfelsőbb hatalom forrása a nép 
akarata ; a mit ez akar, az souverain jog. Az elmék 
ezen járványos baját csak a kath. egyház tana 
gyógyíthatja ki gyökeresen, mely a legfőbb hatal-
mat Istentől, mint annak természetes forrásából 
származtatja, a mely elvnél észszerűbbet s a né-
pekre és uralkodókra nézve egyaránt iidvösebbet 
képzelni sem lehet. Neque ulla potest doctrina co-
gitari, quae sit magis aut rationi conveniens, aut 
principum et populorum saluti consentanea ! Midőn 
azonban az egyház az uralkodók souverain jogait 
Istentől származtatja le, ezzel koránsem tani t ja azt, 
mintha a népnek, a társadalomnak semmi köze sem 
volna a legfőbb hatalomhoz. Van köze hozzá; mert 
az az ö érdekében létezik, mert annak czélja a 
nép, a társadalom közjava, sőt mert annak átru-
házása és gyakorlása körül is a népnek jogai van-
nak. Örökké emlékezetes szavak lesznek, melyek az 
encyclica ide vágó helyén olvashatók a legfőbb ha-
talom eredetének a néphez való viszonyáról és az 
állami kormányforma megválasztásának politiká-
járól. „Interest autem attendere hoc loco, eos, qui 
reipublicae praefuturi suit, posse in quibusdam 
causis voluntate judicioque deligi multitudinis, 
non adversante neque repugnante doctrina catho-
lica. Quo sane delectu designatur prin.ceps, non con-
fer untur jura principatus : neque mandatur impé-
rium, sed statuitur a quo sit gerendum. — Neque 
hic quaeritur de rerum publicarum módis : nihil 
enim est, cur non Ecclesiae probetur aut unius aut 
plurium principatus, si modo iustus sit et in com-
muuem ntilitatem intentus. Quamobrem salva iusti-
tia, non prohibentur populi illud sibi genus compa-
rare reipublicae, quod aut ipsorum ingenio, aut ma-
jorum institutis moribusque magis apte conveniat." 
Minden kormányformával megfér tehát az egyház, 
minden kormányformát tisztel, véd és kész megszen-
telni a vallás, de csak akkor, ha az minden tekintet-
ben, ugy eredetére mind czéljára nézve, jogos alapon 
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nyugszik : si modo justus sit et in communem utili-
tatem intent us. 

Ennek kijelentése után átmegy az encyclica 
annak beható és tüzetes bebizonyitására, hogy az 
állami legfőbb hatalom csakugyan Istentől szárma-
zik. Et sane homines in civili societate vivere 
natura jubet. sen verius auctor naturae Deus; ezt 
muta t ja kézzelfoghatólag az emberinem beszélő 
képessége, mely társaság nékiil czéltalan és értel-
metlen volna ; ezt mutat ják számos igényeink és 
szükségleteink, melyeket az ember magára ha-
gyatva ki nem elégithet, társaságban mind elérhet, 
megvalósithat. Ámde társaság rend, rend pedig 
rendre ügyelő, azt létesitő, védő, helyreállitó köz-
hatalom nélkül nemcsak nem létezhetik, de nem 
is gondolható . . . Van-e ennél igazabb, természete-
sebb, begyözübb bizonyitás ! ? Es vájjon nem gyö-
kerestől forgatja-e ki ez érvelés az u. n. contract 
social-féle elméletet, mely az állami legfőbb hatal-
mat a társadalom egyes tagjainak szabad akaratából 
származtatja le akként, mintha t. i. mindenki saját 
jogának köréből valamit engedett volna, s aztán 
ezen önkéntes lemondásokból alakult s domborodott 
volna ki a legfőbb hatalom joga. „Sed magnus est 
error, mondja a ker. philosophia restauratora, non 
videre, id quod manifestum est, homines, cum non 
sint solivagum genus, citra liberam ipsorum volun 
tatem ad naturalem communitatem esse natos.iC Az 
ember nem szabad akaratból, hanem természeténél 
fogva társas lény : tehát nem azért, mert tetszése 
tartja, hanem természeti szükségből tagja a társa-
dalomnak és igy alattvalója a társadalmi rendet 
fenntartó közhatalomnak. Szabad akarattól függő 
társadalmi szerződésből keletkeztetni a közhatalmat 
üctio, agyrém, mely megfosztja a közhatalmat kellő 
erejétől, méltóságától és szilárdságától. Az állami 
hatalom csak akkor van felruházva ugy a polgárok 
mint maga az államfő érdekében szükséges kellékek-
kel, ha mindenki tudja, hogy az a mindenható szent 
Istentől származik. „Etenim potestas rectorum ci-
vitatis, si puaedam est divinae potestatis com-
municatio, ob hanc ipsam causam continuo adipis-
citur dignitatem humana majorem : non illam 
quidem et perabsurdam, imperatoribus ethnicis 
divinos honores aífectantibus aliquando exhibitam, 
sed veram et solidam, eamque dono quodam accep-
tam beneficioque divino." Az ily hatalom aztán 
elég tekintélylyel bir arra, hogy neki mindenki 
lelkiismeretből engedelmeskedjék. Csak egy ok van, 
mely nemcsak megengedi, sőt kötelességé teszi a 

polgároknak nem engedelmeskedni a közhatalom-
nak, aminek esete akkor áll be, ha a felsőbbség aka-
rata jogot sért s a közjó ellen irányul. Védeni min-
denkinek természetadba és szerzett jogait, s mel-
lőzve minden magán és pártérdeket, tisztán a köz-
jó t ta r tan i szem előtt, s az, hogy a felsőbbségnek 
szigorúan számot fog kelleni adni minden hatalom O o 
ura, az Isten előtt, ez az, mi ugy a fejedelmek tiszte-
letét s biztonságát, mint a polgárok nyugalmát, jó-
létét és méltóságát biztositja. És igy egész végig. 

Az egész encyclikát nem az teszi világtörté-
nelmi jelentőségűvé, hogy ily tanokat fejteget ben-
XIII. Leó, melyeket minden theologus könyvnél-
kiil tud, sőt minden keresztény katholikus a káté-
ból tudhat ; hanem az, hogy a keresztény civilisatio 
19-ik századában, a politikai tudományok oly rop-
pant részletes és beható, századokig tartott tanul-
mányozása után. a római pápa elérkezettnek lát ja 
az időt, a müveit világ előtt, a politika abc-éjét ki-
fejteni. 

A római szent szék által az emberiség körében 
elfoglalt magasztos és minden ellentörekvések da-
czára páratlan befolyású állás feltüntetésére szol-
gált a lefolyt hó alatt a katholikus szláv nemzetek 
római zarándoklata is. E zarándoklat, melyet ugy a 
résztvevők sokasága, mint az apostoli szent szék 
által kifejtett kiválóan ünnepélyes magatartás mint-
egy más nemzeti zarándoklatok fölé emelt, különféle 
balvéleményekre szolgáltatott alkalmat, a szerint, 
a mint különféle ferde álláspontra helyezkedtek az 
illetők. It t is bebizonyul, hogy egyedül helyes 
csak az apostoli szent szék álláspontja, mely 
egyúttal ismét csak XIII. Leo lángeszéről tesz ta-
núságot. 

Tagadhatatlan, hogy a szlávok Európa keletén, 
a roppant ázsiai pogány barbárság töszomsédságában, 
annyival is inkább mondhatók az isteni gondviselés 
által nagy missióra hivatottaknak, mert koránsem 
lehet állitani, hogy eddig a világtörténelemben nagy 
számukhoz méltó szerepöket akárcsak félig is le-
játszották volna. Szerepet játszani pedig nemzet 
Krisztus után, hogyha az fényes és áldásos akar lenni, 
mind hiába, csak mint keresztény játszhat. Pogány 
nemzet civilisatiót a 19. s közethezö századokban, 
mint ez a görög és római műveltség napjának leál-
dozása óta általános világtörténeti törvény, nem 
terjeszthet, csak befogadhat. Az emberiség haladá-
sának góczpontja a keresztény Európa. Innen su-
gárzanak szét, mint az emberi szivböl az éltető vért Ö ' 

hordó erek, a civilisatio terjedésének nagy utai. 
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Ámde a keresztény népek körében csak a kath. egy-
ház bí r ja a keresztény vallás, a keresztény civili-
satio alapja terjesztésének hatalmát. A protestáns 
nemzetek nem feledték ugyan a ker. hit terjesztésének 
magasztos kötelességet birnak az iránt érzékkel ; 
de törekvésök ineddö, mert hiányzik nálok a leg-
főbb, a valódi isteni hivatás, az ebből fakadó termé-
szetfölötti expansiv erő, mely előtt, mint a kath. 
missió eredményei ugy az u. n. reformatio előtt 
mint utána mutat ják , előbb utóbb minden akadály 
leomlik. Ha már a protestantisinusnak méltán sze-
mére veté Marshall, milliók és milliókba kerülő 
propagandája daczára, a ker. vallás, tehát a ker. 
civilisatio terjesztése terén teljes sikertelenségét 
és meddőségét : mit mondjunk akkor a görög, a 
szláv szakadár egyházról? I t t nemcsak siker nem 
észlelhető egy mákszemnyi sem, de sőt az akarat 
is, a törekvés is teljesen hiányzik. A terjeszkedés ösz-
töne itt, ami észlelhető, egészen természetellenes, 

- retrograd i rányt vett. Nem az előtte egész széles-
ségében nyitva álló ázsiai pogányság körében 
igyekszik a ker. vallásnak té r t foglalni a muszka 
caesaro-papisinus, hanem a katholicismus rovására 
vérrel vassal erőlködik nagyobbodni. Ez a vallási 
tespedés ugy ki mint befelé nem válhatik sem a 
nagy szláv népcsalád, sem ál talában az emberiség 
javára. Ugy a szlávok, mint az egész emberiség ha-
ladásának érdekében fekszik tehát, hogy a szlávok 
a ker. vallás, és igy, a ker. civilisatio terjedésének 
központja, Róma körül sorakoznak. És épen ebben 
rejl ik a szláv zarándoklatnak alapeszméje, ú g y m i n t 
azt az apostoli szentszék felkarolta, s mint annak 
alapját XIII. Leo pápa nagy szelleme sz. Cyrill és 
Methód, szláv apostolok tiszteletének világegyhá-
zivá tételében concipiálta. A szlávok nemcsak két-
ségbevonhatlan jogot gyakorolnak, sőt mulaszthat-
lan kötelességet teljesítenek, midőn Róma körül 
sorakoznak. Ezzel tartoznak önmaguknak, tartoznak 
az emberiségnek, a ker. civilisatiónak, ha ennek kö-
rében méltó helyet foglalni, ennek terjesztésében 
köteles részöket teljesíteni aka r j ák . Kiváló örö-
münkre szolgál, hogy e tekintetben az apostoli szent 
szék szellemét és intentióit mindig hiven visszatük-
röző jOsservatore Romano' a ,Religio'-éval teljesen 
összhangzó nyilatkozatot tet t közzé. „A szlávoknak, 
Rómába jőve, úgymond,2) joguk volt hitöknek ta-
núsí tásában (affermatione) egyúttal nemzetiségük 
polgári jólétét is keresni. E szempontból tehát 

*) Ju l . 23. 

mondhatni, hogy a szláv zarándoklatnak politikai je-
lentősége van; az egyház szintén azt taní t ja a keresz-
tény népeknek, hogy a hit központjával való egye-
sülés leghatalmasabb eszköz földi jólétük emelé-
sére is." 

A szláv zarándoklatnak az apostoli szent szék 
hü lapja által is bevallott eme politikai jelentőségét 
két, ellentétes i rányban fogták fel tévesen s magya-
rázták félre. Az egyik szerint az a muszka caesaro-
papismus által vezetett panslavismus malmára 
ha j t j a a vizet, a másik szerint egyenesen a moszko-
vita uralom ellen van intézve. Sem az egyik sem a 
másik nem áll az apostoli szent szék szándékában. 
Hal l juk a római közlönyt. „A pápaság magatar tása 
felülemelkedik a kormányok és népek rivalitásai fölé. 
A szent szék nem avatkozik be a politikai hatalmak-
illetőségi körébe, és az imént kihirdetet t encyclika 
csodálatos szabatossággal fejti ki ez i ránt az egyház 
tanát, kijelölve a határokat, melyeken belül mozog 
a két hatalom illetékes működése. A szent széknek 
tehát esze ágában sincs az államok politikai ala-
kulásaiba (svolgimento) beavatkozni; az egyház 
egyedül t a r t j a fenn épségben tévmentes tanitása 
által a jog és erkölcs legfőbb elveit, melyek alól 
nem vonhatják ki magokat sem a fejedelmek sem 
a népek, a nélkül hogy magoknak ne ár tsanak." 3) 
Az apostoli szent szék a világ minden kincseért 
sem száll le e magasztos, elvi ál láspontjáról , de 
nem is szállhat le, hogy akár pro akár contra azon 
politikai agitatiókban részt vegyen, melyek a pansla-
vismus eszméje körül keletkeztek. Az ily feltevést 
az ,Osservatore Romano' egyenesen képtelenségnek 
bélyegzi. „Ugyanez mondandó (t. i. : Sarebbe adun-
que tanto assurdo il credere) a mi azon különféle 
viszonyokat illeti, melyekben vannak a szláv faj 
egyes töredékei. A szent szék bizonyára nem mozdítja 
elő sem az állami átalakulásokat sem a politikai agita-
tiókat,tt 

A ki tehát, szláv részről, azt hiszi, hogy az apos-
toli szent szék által keltett és sugalt szláv ébre-

Profecto Ecclesia Christi neque principibus potest 
esse suspecta neque populis invisa. Principes quidem ipsa 
raonet sequi iustitiam nullaque in re ab officio declinare ; at 
simul eorum roborat multisque rationibus adiuvat auctori-
tatem. Quae in qenere rerum civilium versantur, ea, in poten-
tate supremoque imperio eorum esse agnoscit et déclarai : in 
iis, quorum indicium, diversam licet ab causam, ad sacram ci-
vilemque pertinet potestatem, vult existere inter utramque con-
cordiam, cuius beneficio funestae utrimque contentiones cvitan-
turu. Valóban, csodálatosan világos, szabatos, egyszerű és 
természetes álláspont ! Vajha mennél előbb elfoglalná 
Európa ! 
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désnek eddigi non plus u l t ra vívmánya egy szláv 
mise, czélja pedig jogok és igények erőszakos 
letiprásával szláv politikai világuralom, az mé-
lyen alatta áll XIII. Leó pápa nagy lelkének apos-
toli magasztos eszméje alatt s nem méltó, liogy 
a pápaság Szent Lélektől ihletett világpolit ikájának 
u t j án a föld porát megcsókolja. Ellenben, a ki nem-
szláv részről, attól fél, hogy bármily ügyes fogások 
által a szent szék tekintélyét pansláv érdekekben 
fog sikerülni kizsákmányolni, az gyengéden mondva 
kicsinhitü, mert nem hiszi, hogy a pápaság elég vi-
lágossággal és erővel birna, hogy ura legyen és ma-
radjon egy kétségtelenül vallásos mozgalomnak, 
melyet épen ő keltett a szlávok körében, a ker. ci-
vilisatio érdekében ; az egész emberiség javára. 

Ergo : altiora cantur Illiacos intra et extra 
muros ! (Vége kő v.) 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára. 

11) Ad II . 1. „Sicut in transitu cuncta terreua sunt 
aspicienda. P . szerint : mint uton jártodban csak ugy kell 
minden e földi dolgokat szemlélned. M. szerint : csak ugy 
futóban tekints minden e földi dolgokra. Melyik jobb kérdi 
Phi l . I t t is csak ez az egész argumentum. — Hát már csak 
Molnáré jobb ; mert beszéljen csak igy Pliil. ur : uton já r -
tomban néztem meg a bécsi világkiállítást (annyit fog-e ez 
jelenteni, hogy ,nem nagy gonddal ' ,nem nagyon elmerülve'.) 
vagy uton jártomban olvastam Kempist ! ! ! — Futóban ugy 
van képezve, mint ,menőben' ,lemenőben, ,kelőben'. P l . A 
nap is már lemenőben tüzet rakott a felhőben (Arany). Nincs 
egy árva fűszál a torzs közt kelőben (Arany). Ép igy menő 
ben nagy dolgokat forgatott magában = menet, mentében. 
Tehát futóban is jó ; maradjon meg. 

12) Ad u. o. A lelki emberről van szó. Potest se ele-
vare supra seipsum in spiritu ac fruitive quiescere. P . : 
lélek szerint magát maga fölibe fölemelvén, gyönyörű-
ségesen nyugodhatik. M. szerint : lelke szerint magát ma-
ga fölé helyezheti (?) és csöndesen nyugodhatik. Jobb éz ? 
kérdi Phil , s mond is itt valamit. „Lélek szerint felemel-
kedhetik' valaki, de lelke szerint magát maga fölé nem he-
lyezheti." Audiatur et altera pars. 

Nagyokat akar Phil , mondani, de csak alig érthető 
susogás ! Ugyanis : 

1) Hiszen, uram, nem physice helyezi magát maga 
fölé a lelki ember, hanem lelke szerint spiritualiter, vala-
mint, ,fölemelkedik' sem eredetileg annyi, mint ,lelkileg 
emelkedni.' 2) ,Felemelkedik', tudja minden grammatista 
(v. ö. Simonyi rendszeres nyelvtanát 85. p.) annyi, mint 
,fölemeli magát ' (más a külszenvedő fölemeltetik), leereszti 
magát a. m. leereszkedik, hozzá ütődik a. m. hozzá üti ma-
gát stb. pl. (irja Simonyi) a bányász leereszkedik az aknába 

= leereszti magát . . . a léghajó fölemelkedik = fölemeli 
magát. Tehát helyezi magát (M.-nál) = helyezkedik. Sőt e 
helyt ugy M.-nál a ,helyezi magát', mint P-nál a ,magát 
maga fölibe emelvén', annélkül, hogy latinismus vagy ger-
manismus volna, jobb mint ,helyezkedik' respective .fölemel-
kedvén', mert a) jobban visszaadja a latint ,se elevare supra 
seipsum' b) mert mint Kempis is czélozta a „fölemeli ma-
gát, és ,fölé helyezi magát '-ban jobban ki van fejezve a lé-
lek activitása, a cooperatio cum gratiâ diviná, mint a ,fól-
emelkedvén'-ben és a ,helyezkedik'-ben. 3) ,Helyezi magát 
(M.-nál) határozottabb, mint fölemelkedik (P.-nál). Ugyan-
is, minthogy rögtön a ,fruitive quiescere' következik, na-
gyon à propos, hogy a lelki ember nemcsak felemeli magát 
in spiritu, hanem mintegy helyet (tabernaculum unum, ubi 
bonum est ei esse), rendez magának, (,helyezi magát ') a hol 
csöndesen nyugodhatik. 4) A lelke szerint (e. h. lélek sze-
rint) féle 3-ik személyű birtokragos szóra nézve pedig tud-
juk, hogy a magyar ember gyakran birtokragos főnevet 
használ, mikor a nem magyar ember azt szükségtelennek, 
hibásnak találná. Csudálom, hogy Phil. , bár nem tudom ki 
légyen, gyanithatólag ,magyar ember' léttére, azt mégis hi-
básnak talál ja azt, mit ellenkezőleg, mint tőről metszett 
magyarságot kellene kiemelnie. Hal l ja csak ! pl. Annyi fiát 
kötöttek (nem : kötötték) belé a seregélyek, hogy . . . (Kri-
zsa. Vadrózsa 430 lap.) No czigány kondits, (nem: konditsd) 
párját . (Népkölt. gyűj t . I . 292 lap.) Akkor kiveszen (nem : 
kiveszi) egy kis hamuját a kemenczéből (U. o. 400 lap.) No 
gazdám hoztam magamnak társát (I. 477. lap.) Én párját 
nem tapasztalok, neki élek, neki halok (Csokonay). Vagy 
nem magyarosak ezek a kifejezések: Hogy kél a dió? Drága, 
de mi vettünk százát tiz krajczáron is. Ne fiam czombja ; 
Nekem mellét, adjon éd's apám. Kell soványa. Én zsírosát 
kérek. Mind megette a telhetetlen, csak egy kis bőrét se ha-
gyott. Eredj a székbe borjúhúsért? Mijét hozzak ? H a kapsz, 
hozz elejét. Ezeket mind olvastam — hallottam, de már nem 
tudnám megmondani : hol ? A czigány is mindennap felejt 
egy nótát ! Elégséges volt azonban e kifejezéseket csak meg' 
pöngetnem, hallhatta azokat Phil , is, meg minden olvasóm. 

13) Ad u. o. „Qui intus bene dispositus est et ordina-
tus. P . szerint: A ki belsőképen jól van rendelve. M. szerint: 
a ki jól van hangolva (Gut gestimmt ?)" — Ennyit és igy 
Phil . — és megy tovább. 

Először is azt jegyzem meg, hogy mivel a latinban két 
kitételt idézett Phil . ,dispositus est et ordinatus', M. egész 
fordítását is ki kellett volna irnia : ,A ki belsőképpen jól 
van hangolva és rendezve.' Persze zavarba jöt t Phil , az ál-
tal, hogy P.-nál csak az utóbbi, az ,ordinatus' van lefordítva 
igy rendelve s nem vette észre, hogy P . az előbbit az ,intus 
bene dispositust' egészen mellőzi. De még egyébként is za-
varban van Phil . O P.-nak ,jól van rendelve' kitételét szem-
besiti M.-nak ,jól van hangolva' phrasisával. Nem tudja a 
kritikus, hogy P.-nak a, jól van rendelve'-je a latin ,ordina-
tus'-nak, M. ,jól van liangolva'-ja a latin ,dispositus'-nak 
felelvén meg, e kettő nem szembesíthető. 

Hanem mivel P . a bene dispositust mellőzi (s miért 
nem jegyezte meg ezt Phil . ?) P.-nak .rendelve' szavát szem-
besitnie kellett volna M. .rendezve'-jével, s azután azt is 
mondhatta volna, hogy M.-nál a ,jól van hangolva', mely a 
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la t in: ,bene dispositus,-nak felel meg, germanismus (Gut 
gestimmt ?) No de mint már többször mondtam Phil, csak 
műkedvelőt játszik a kr i t ikában: nem tud különböztetni, 
nem tud érvelni, nem tud következtetni, szóval nem ért a 
kritikához ; s azért igaz az, hogy ki minek nem mestere, 
megölője. 

Hogy pedig a ,rendezve' jobb mint a P.-féle ,rendelve' 
azt józanon senki tagadni ne merje. Mai napság orvos ,ren-
del' Phil , is ,rendelhet' magának árukat ; de nem mondjuk 
senkiről, hogy belsőkép ,rendelve' van, hanem igy ,ren-
dezve'. E mondatban azonban a Jól van hangolva' féle kité-
tel bántja Philemont. Legyen nyugodt, mert 1) tisztán ma-
gyarul is igy beszélnek: Jó hangolatban (szokottabban: han-
gulatban) találtam. Ma rosz hangolatban (kedvben) van. Ma 
igen lehangolt. A szerencsétlen események, az irigy rágalma-
zó beszédek minden tevékenységét, munkásságát, készségét le-
hangolták. Ma nagyon le vagyok hangolva. Yan továbbá 
,lehangolni' ,alá- vagy alább hangolni' ,lejebb hangolni' nem-
csak zaneszert, hanem valakinek kedvét, vágyódását, bátor-
ságát is, Mindezt Czuczor mondja V. ö. e szónál. 2) Nogáll-
nál is igy olvasom A ki belsőleg jól van hangolva és ren-
dezve. Erezte ő is, hogy a ,dispositust' nem egy könnyen le-
het máskép forditani; azlntay-féle ,fölkészülve' mást jelent. 
Egyéb kifejezések mint : jól van elkészülve, készen áll min-
denre, talpon áll stb. nem szabatosak . . . Maradjon tehát 
csak ugy a mint M. irta : ,jól van hangolva' (t. i. lelkileg 
erényre, jócselekedetre). (Fulyt. köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 30. Julius 13-a Romában. — Az 1881-ik 

év julius 13-ának éjjele szégyen bélyeget üt mindenkorra a 
bitorló, úgynevezett, ,olasz' kormány homlokára, mert az 
akkor történt események, mintáz eddig végbement vizsgála-
tok, kideritették, mint azt különben úgyis minden becsületes 
ember tudhatta, csak is az olasz kormány elnézése és igy 
legalább is hallgatag beegyezése mellett vitethettek végbe. 
A nagy és szent emlékű I X Pius tetemeinek végelhelyezése 
alkalmával végbevitt ocsmány eseményekről e helyen mi is 
azért emlékezünk meg csak most, mert nem akartunk a 
hivatalos vizsgálatnak elébe vágni, most azonban ez örökké 
megbélyegző eseményről már minden tartózkodás nélkül 
szólhatunk, mert még a szabadkőműves olasz igazságszol-
gáltatás sem volt képes a tény ódiumát az általa felbérelt 
és igy reá visszaeső római csőcselek tol elháritani. A tettet a 
csőcselék vitte végbe, de a tény ódiuma a kormányé. 

Reproducáljuk az eseményeket. A sz. életű I X . Pius 
pápa, kit a szabadkőművesek lelkük mélyéből gyűlöltek, mert 
súlyos csapásokat mért a szabadkőművességre és Róma el-
foglalása után kézzelfogató tényekkel bizonyította be, hogy 
daczára minden garantia-törvénynek a pápa Rómában nem 
szabad, igen, e sz. életű pápa meghal, ideiglenesen eltemet-
tetik. Nagynevű bölcs utódja, a végleges elhelyezésről gon-
doskodik. Ismerve azonban a Rómában most uralkodó szel-
lemet, a kormánynak, minden eshetőleges zavar megakadá-
lyozása tekintetéből, bejelenteti, hogy I X . Pius holttestét 
julius 13-án éjjel végleges nyughelyére akarja tétetni. Mily 
bölcs, mily óvatos, a zavar, a nyugtalanság keresésének még 
árnyékától is ment intézkedés. A pápa nem nappal akar ja 

elődjének holttestét végső nyughelyére vitetni, mert tar t a 
keletkezhető nyugtalanságtól, hanem éjjel és hogy még ek-
kor is megakadályoztassák minden botrány, a kormányt 
őrködésre szólítja fel. A pápa tehát megtett mindent, mi a 
nyugalom szempontjából szükségesnek mutatkozott. De a 
szabadkőműves kormányok botrán\Tból élnek, gyűlöletük 
még a halál után, még a holttest iránt sem szűnik meg, ők 
nem birnak a kegyelet érzelmével, mely még a vad népek-
nél is feltalálható. Csak is igy történhetett, hogy daczára a 
pápa gondos figyelmének, a szabadkőműves kormány alat t 
a művelt Európa tanuja lett oly botránynak, melyhez ha-
sonlót a történet alig mutat fel, tanuja lett annak, hogy a 
szabadkőműves olasz kormány alatt I X . Piusnak még holt-
testét sem lehetett békében az ájtatos hivek megzavarása 
nélkül sírboltjába tenni, hogy kevésbe mult, miszerint a 
gyűlölettől bőszült csőcselék I X . Pius testét a Tiberisbe 
nem dobta. 

íme a tény, melynél még nem is szándékozunk felem-
líteni, hogy a csőcselék vadsága következtében, a kormányi 
intézkedés hanyagsága miatt , az ájtatos hivek és egyháziak 
közül számosan súlyos sérülést szenvedtek ; maga a I X . 
Pius teste ellen, kormányi conniventia következtében elkö-
vetett kegyetlenség eléggé jellemzi a kormányt eléggé jel-
lemzi a pápa helyzetét Rómában. Azt mondtuk mindenek 
előtt, hogy jellemzi a kormányt. Vagy nem jellemző és pe-
dig rosz irányban egy kormányra, hogy nem képes, többet 
mondunk, nem akar közre működni a nyugalom fenntartá-
sára, valamely egyházi szertartás, tehát sz. cselekmény 
végrehajtásánál ? Nem jellemző-e lelkületére, hogy annak, 
kit egy teljes életen keresztül üldözött a szabadkőműves 
fanatismus, még holttestét sem engedi békében nyugalomra 
tétetni ? Mily ellentét I X . Pius lelkülete közt, ki halálos 
ellenségének Victor Emmanuelnek megbocsátott és egy sza-
badkőműves kormány lelkülete közt ! Ily lelkületű kormány 
mellett, hogy ezt közbeszőjjük, mit várhatnak az európai 
kormányok, a velük kötött szerződések szentségétől ? De azt 
is mondtuk továbbá, hogy a I X . Pius holtteste iránt tanú-
sított bánásmód jellemző a pápa helyzetére is. A római 
kormány garantirozta a pápa szabadságát és mindig azt ál-
li t ja, hogy a pápa csakugyan szabad. Ugy I X . Pius, mint 
X I I I . Leo tagadják e szabadságot, és hogy ez utóbbiaknak 
van igazuk, azt I X . Pius temetése napnál világosabban be-
bizonyította, és tényleg a kormány is elismerte. Vagy ha 
csakugyan szabad a pápa Rómában, ha nem lehet tartani 
semmi insultustól, miért rendelt ki a kormány akár csak 
egyetlen katonát is a temetéshez egyszerűen azt válaszol-
hatta volna is saját igazolására azt kellett volna valaszolnia, 
hogy katonaságra nincsen szükség, a legnagyobb nyugalom-
mal eltemethetik I X . Pius holttestét, azt mondhatta volna, 
hogy ő bebizonyítja a világ előtt, hogy a pápa életében é& 
halálában egészen szabad Rómában; ámde a kirendelt, czélza-
tosan bár kevés számmal kirendelt katonaság azt tanusit ja , 
hogy a pápa még halála után sem szabad Rómában, meny-
nyire kevésbé szabad tehát életében. Mire való ott a rendőr, 
a katona, a hol zavartól tartani nem lehet, a hol szabadon 
járhat, kelhet mindenki a nélkül, hogy félni kellene bármily 
kellemetlenségtől. Az olasz kormány más temetésekhez még 
ennyi katonaságot sem rendel ki, nem rendel ki nappal sem, 
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miért ? mert tudja; hogy a többi halottat, szabadon, minden 
akadály nélkül vihetik a temetőbe : mit bizonyíthat tehát a 
katonaság jelenléte I X . Pius temntésénél mást, mint azt, 
hogy a pápa még halála után sem szabad Rómában ? íme 
ilyen a pápa helyzete Rómában, igy igazolta az olasz kor-
mány magatartása I X . Pius temetésénél, hogy nem a kor-
mánynak, hanem a pápának van igaza, midőn mondja, hogy 
ő nem szabad, hanem fogoly. 

A felháborodott kath. közvélemény méltán erős sza-
vakban tör ki ez ocsmány tett miatt, de az európai kormá-
nyok is beláthatják, hogy mily ámitás az, midőn az olasz 
kormány a garantia-törvényre hivatkozva azt állítja., hogy 
a pápa szabad Rómában, holott e garantiát még a pápa 
holtteste iránt sem tar t ja tiszteletben. A tények száma ime 
égyel ismét több, hogy a pápa helyzete Rómában tar thatat-
lan és a kormányoknak kell aunyTi érzékkel birniok, hogy 
ha egy zsidó rabbi, stb. szabad és független, hogy akkor a 
200 millió kath. hivőnek feje, a római pápa sem maradhat 
tovább a jelenlegi helyzetben, hanem szabadságának, füg-
getlenségének biztosításáról máskép kell gondoskodni, mint 
gondoskodik a garantia-törvény ; mert az nem lehet előttük 
közönyös, hogy polgáraik vallási feje szabad-e, vagy fog-
ságából kormányozza az egyházat Es lia a kormányokban 
az egyház szabadságának szüksége iránti érzékből még csak 
egy csepp is van, ugy nem lehetetlen, hogy a I X . Pius 
temetésén előfordult események fogják képezni a pápa sza-
badságának helyreállításához az első lánczszemet. 

BeSzterczebánya. Az itteni püspöki lyceumban az 
1880/81-ik iskolai évben az egyházi régészetből előadott 
anvao- rövid vázlata. — Semmi sincs közelebb és szorosabb J O 
összeköttetésben a pappal mint a templom. A templom a 
szó legmagasztosabb értelmében Isten háza, s a pap ennek a 
háznak első sorban álló berendezője és őrzője ; a templom a 
keresztény hitélet látható központja, a pap pedig az Isten-
től nyert hatalmánál fogva a hitnek főterjesztője s a hit-
életnek főfelelevenitője ; a templom a mindenható Istennek 
bemutatandó áldozat helye, a pap ezen áldozat egyet-
len. eszköze és végrehajtója. Mennyire tehát illő és szükséges 
is, hogy a pap hivatásszerüleg törődjék Isten házával, nem 
csekély gondot forditson a netalán újból felállítandó tem-
plom épitésére, a régi javítására és újítására. Hogy en-
nek a feladatának hiven és teljesen megfelelhessen, ismernie 
kell milyenek voltak különböző korszakokban az egyház-
épitészeti műizlésck, a szobrászatnak, festészetnek, a kisebb 
egyházi műveknek, oltároknak, bútorzatnak, szent edények-
nek, öltönyöknek, egy szóval az egész egyházi felszerelésnek 
alakzatai, formái, izlése és művészete. Ismernie kell továb-
bá az egyházi képtant, mely előadja azon szent képköröket, 
vallási és erkölcsi képleteket, melyek az egyházi műalkotá-
sokon előállítva voltak. 

Miután kötelességünk növendékeinket jó, tudományos, 
művelt papokká nevelni, kegyelmes főpásztorunk ő excel-
lentiája meghagyása folytán iparkodtam a lefolyt iskolai 
évben eme szent czél eléréséhez csekély tehetségemmel já -
rulni t. i. az egyházi régiségtan előadásával. Az előadott 
tárgy rövid vázlata a következő : 

I . Az egyházi régiségtan fogalma és felosztása. Az 
egyházi régiségtan (archaeologia ecclesiastica) olyan tu-

domány, mely a múltból fenmaradt egyházi műemlékek 
ismertetésével, magyarázatával s jellemzésével foglalko-
zik. Az időt tekintve az egyházi régiségtant következő-
kép osztjuk fe l : A Az őskereszténykor; B A középkor (t. i. 
a) byzanti korszak, b) a román korszak, c) az átmeneti kor-
szak, d) a csúcsíves korszak.) C Az ujabb kor (t. i. a) az 
ujjászületési korszak, b) czopf korszak.) 

I I . A templomépület. A templomoknak részint rang-
joka t , részint rendeltetésöket tekintve különféle neveik 
vannak, u. m. «) Dómoknak neveztetnek azon templomok, 
a melyekben az illető megyés püspök vagy érsek széke áll. 
Ezen templomok mint az egyházmegyék főtemplomai kü-
lönösen építészeti árányaik nagyszerűsége által tűnnek ki. 
ß) Monostor tulajdonkép zárda- v a g y társasegyházat jelent, 
azonban nem egyszer egyes dómokra sőt plébániatemplo-
mokra is vonatkozik ezen elnevezés. 6) Plébániatemplom, 
melynek élén plébános áll, a ki bizonyos meghatározott ke-
rületben a lelkészi teendőit végzi. S) A zárdatemplomok épí-
tészettörténeti szempontjából három szerzet érdemel külö-
nös figyelmet t. i. a benczés, a czisterczi a jezsuita és a kol-
duló szerzet, melyek mindegyike külön sajátságot tüntet föl 
építményein, a miről azon ismeretes vers is tanúskodik: „Ber-
nardus valles, montes Benedictus amabat, — oppida Francis-
cus, célébrés Ignatius urbes." A benczések, kik különösen 
egyes nemzetek megtérítésével foglalkoztak, zárdáikat a tu-
dományoknak és szép művészeteknek szentelve, hegyeken épi-
ték föl, és templomaik nagyszerűségre nézve versenyeztek 
a székesegyházakkal. A czistercziek a népnek téritésén 
és a tudományokon kívül földmiveléssel foglalkoztak. 
Templomaik szt. Bernard szigorú szabálya szerint meglepő 
egyszerűségök által tűnnek ki. A kolduló szerzetesek egy-
szerűen épült templomaikat rendesen városokban, a szónok-
lat czéljainak megfelelőleg emelték, mert hivatásuk Isten 
igéjének folytonos hirdetése volt ; 

í) nevezetesek még a kápolnák és pedig : a keresztelő 
kápolnák (baptisteria), sirkápolnák (carnaria) és várkápol-
nák vagy kettős kápolnák, mivel ezek két emeletből állanak, 
melyek közül a felső emelet az uraság, az alsó pedig a cse-
lédség számára szolgált imahelyül. 

I I I . Ezek megmagyarázása után átmentünk a templo-
mok alakjuk szerinti magyarázására. 

A keresztények üldözés korszakában az előkelőbbek 
magán házaikban vagy épenséggel a katakombák üregei-
ben tartották az isteni szolgálatot. Midőn némi békének 
örvendettek, építettek ugyan maguknak templomnkat is, de 
ezek csak ideiglenesek és azért csak kisszerűek voltak. Nagy 
Konstantin alatt az egyház szabadsága biztosíttatván a 
keresztények kezdtek épiteni erős, nagyobbszerü templo-
mokat. A pogány rómaiaknak volt egy hosszúkás négyszög-
letes épületök, mely basilikának neveztetett. Ezen épület, a 
mely világi czéloknak volt szánva, két vagy négy oszlopsor 
által három vagy öt hajóra osztva, alsó nagyobb részében a 
kereskedők tőzsdéjéül, emelkedettebb felső részében pedig 
a törvénykezés helyéül szolgált, miért is ezen emelkedettebb 
hely hátfalának közepén félkörű fülke az úgynevezett „ap-
sis" (áVrw-körülfogni) volt, melyben a biró széke állott. 
A keresztények csakhamar felismerték, hogy ezt az ó római 
basilikát könnyen leliet a keresztény isteni tisztelet szükség-
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leteihez alkalmazni. Az apsisban, a hol előbb a praetor széke 
és a törvényszék asztala állott, foglalt helyet a püspök ca-
thedrája és az oltárasztal, a középhajónak az oltárhoz kö-
zeleső része az énekeseknek szolgált helyül, a két oldalha-
jóban pedig a hivek nem szerint elkülönitve helyezkedtek 
el. A templom hossziránya nyugatkeleti volt mert az ó ke-
resztények ima közben arczczal keletfelé szoktak volt for-
dulni, és ezt az irányt, a mely a műnyelven keletelésnek 
(orientation) neveztetik, szerették a keresztények megtar-
tani a templomaik építésénél is. Az apostoli constitutiók 
rendeletánek bizonysága szerint először keleten épültek ezen 
irányban templomok, mig nyugaton majdnem a X- ik szá-
századig nagy habozás látható az oltár elhelyezésére nézve. 

Miután a kereszt megváltásunknak a jelvénye, a ke-
resztények templomaiknak alapidomául kereszt idomot vá-
lasztottak, a hosszhajó és az apsis közé a magasabb közép-
hajóval hasonló magasságú kereszthajót épitvén, ugy hogy 
a templom j (tau) vagyis a régi kereszt alakját nyerte. 
Ezenkivül a hosszhajó a kereszthajón tul is meghosszabbít-
tatott egy negyeddel, és igy ez a szentély folytatását képezi 
és félkörű apsissal záródik. Igy jött létre lassankint a tem-
plomoknak egy, u j neme az úgynevezett román izlés, a mely 
izlés azon értelemben románnak neveztetik, a melyben a la-
tin nyelvből és a római néptől származott nyelvek és népek, 
minők az olasz, franczia, oláh, román nyelveknek, román né-
peknek neveztetnek, miután a román izlés is csak a római 
ó-keresztény Ízlésnek további fejlődése. A román stylnek is-
mertető jelei : a félkörív, a mely az épület minden külső és 
belső nyilását u. m. ablakokat, ajtókat, fülkéket stb. fedi ; 
az oszlop használata ; a sajátságos boltozat, t. i. a kora ro-
mán építészetben (XI . században) használták az úgynevezett 
dongaboltot, mely egy üres hengerféléhez hasonlit és a 
négyoldalú tér két átellenben levő falát köti össze. Később 
a fejlett román korszakban ( X I I és X I I I . században) a don-
gaboltozat helyébe egyszerű keresztbolt lépett, mely két 
egymást keresztül metsző dongaboltból támadt. 

A X I I I . század képezi az átmeneti korszakot a román 
építészeti styltől a csúcsívesbe. E két ízlésnek összhangzó-
lag vegyitett elemeiből keletkezett az úgynevezett átmeneti 
izlés (transennal styl). 

A csucsives styl a keresztény egyházi építészetnek 
nevezetesen a románnak következetes további fejlesztése 
volt. I t t a csucsives Ízlésben elérte az egyházi építészet a 
fejlődés határát , i t t jelképezve lett az egyháznak azon föl-
felé való törekvése, amelyre az Apostol szavaival mindnyá-
jan buzdittatunk : „Quae sursum sunt quaerite, ubi Christus 
est in dextera Dei sedens ; quae sursum sunt sapite, non quae 
super terram. (Coloss. I I I 1—2)", itt maga az aesthetikai 
izlés is nem csekély táplálékot nyert. A csucsives izlés jel-
lemző vonásai : a) a csucsivnek általános használata nem 
csak az egészben, hanem az egyes részletekben is : ablako-
kon, ajtókon, stb. ß) a boltozat nem többé donga boltozat, ha 
egyszerű keresztboltozat is volt használatban, mégis a X I V . 
században általános használatba lépett a hevederboltozat és 
pedig : vagy csillagbolt vagy sugárbolt, vagy dülénybolt, 
vagy hálóbolt. y) a külső támak használata : mert a csucsiv 
a mellett, hogy a felfelé menő irányt leginkább kifejezi av-
val az előnynyel is bir a félkörív fölött, hogy kisebb oldal-
nyomást gyakorol, és igy nincs szüksége erős oly oldalfa-
lakra, hanem csak erős támakra azon pontokon, melyekről a 
hevederek és gerinczek kiindulnak. S) a szentély nem többé 
félkörű, hanem többszögüleg van képezve. 

Előadva volt még a csucsives templomok különösen a 
szentélynek és a középhajójának a belseje nem különben a 
csucsives templomoknak a külseje t. i. a támrendszer, kü-
lönféle párkányzat, tornyok, kapuzatok, tympanon, fülkék, 
ablakok és az ablakokon látható mérmű. 

Ezek után befejeztük az ezideí archaeologiai előadá-
sainkat, és az itt röviden elősorolt anyagból nyilvános vizs-
gát is tettünk egyházi és világi műkedvelők jelenlétében. 
Hálá t adunk a jó Istennek ezért is ámbár, hogyha lehetséges 
lett volna Ipolyi Arnold kegyelmes püspökünk ő excellenti-
ájával, mint főszakértővel vagy más e szakbeli tudóssal még 
gyakrabban érintkeznünk, a ki felmerülő nehézségeinket 
i t t-ott eloszlatta volna, még jobb sikerrel működtünk 
volna. Jövőben pedig még tetemesen nagyobb sikert remél-
hetnénk, ha azokat a magasztos architektonikus műveket 
személyesen is láthatnók és megvizsgálhatnék ; akkor elő-
adásainkban felhasználhatnék nem csak a könyvekből merí-
tett tudományt, hanem tapasztalatainkat is. 

Előadásainkban vezérkönyvül szolgált : Czobor Béla 
„a középkori egyházi művészet kézikönyve"; segédköny-
vekül pedig: Ipolyi Arnold : „Kisebb munkái"; Kallen-
bach „Chronologie der deutsch-mittelalterlichen Baukunst". 
Ipolyi Arnold : „A deákmonostori X I I I századi román 
basiiika". J a k o b : „Die Kunst im Dienste der Ki rche" ; 
Zöllner et soc. „Die Geschichte der Erfindungen"; Blümel-
huber : „Egyházi művészet" ; Schematismus historicus 
Dioec. Neos. 1876. Ipolyi Arnold : „Beszterczebányai egy-
házi műemlékek." 

Jövő esztendőben előadásaink tárgyát fogjákképezni 
a templom ékitményei, különös figyelemmel az egyházi fes-
tészetre, szobrászatra és szövészetre. Szvacsina. 

l y i l t l e v é l . 
Nt. Galambos Kálmán, eddig naszvadi plébánosnak 

ezután lazarista atyának. 
Magának tulajdonítsa, kedves nt. ur, ha a nyilvános-

ság előtt meghurczolom. Fájdalom és lelki öröm váltakozó 
érzelmeivel olvasott leveléből, melyet ereklye gyanánt fo-
gok tisztelni mindenha, megtudtam ugyan, hogy távozik, 
még azt is megtudtam, — aug. 2-án — hogy aug. 1-én tá-
vozik, oda, hova évek óta vágyódott szive, paulai sz. Vincze 
szerzetébe. Csak egyet hallgatott, el ; s ezáltal, ön, a ki éle-
tében soha malitiát nem követett el, most elkövette velem, 
mert kijátszott. Nem adta tudtomra, hogy hol ta lá lhat ja 
fél levelem. Elbuj t a ,Keligio' hálás köszönete elől, melynek 
annyi éven át oly lelkes munkatársa volt. Mind hiába, fe-
ledhetetlen pályatárs ! Tiszteletem s hálám nyilatkozása, 
még ha Chinába szökött is volna előle, még a más világon 
is, felkeresné. Éljen boldogan s imádkozzék érettünk, kiket 
az élet zajosabb tengerén künn hagyott. A szerkesztő. 

V E G Y E S E K . 
— Midőn e sorokat írjuk, a lourdesi magyar zarándo-

kok, számra nézve kétszázan, már az apparitiók hazájában 
vannak, és a szent atya már elmondta azt az allocutiót, 
melyről az ,Univers' római levelezője előre jelezte, hogy az 
igen fontos (très importante) lesz. Várva várjuk ezt; a lour-
desi zarándokoknak pedig szerencsés megérkezést és a lour-
desi kegyelmek teljét kivánjuk. 

— Rómából irják a ,Courrier de Bruxelles-nek, hogy 
ő szentsége mgr Lavigerie algiri érseket, ki Afrika christi-
anisatiója körül már eddig is halhatatlan érdemeket szer-
zett, bíbornoki méltóságra szándékozik emelni. 

— A római ,Aurora1 nevű kath. politikai lap, melyet 
sokan X I I I . Leo pápa legkedvesebb lapjának tartot tak, 
mint a ,Germania'-nak irják, jul . hó végével pártolás hiányá-
ban meg szűnt. Előbb azt hiresztelték róla, hogy rész-
vény-társulat veszi át. Denique élelmesség és kitartás nem 
tartoznak a kath. jurnalistika fényoldalai közé. Ámde ennek 
nem épen a kath. publicisták és a lapok okai. Mutat ja az 
,Aurora' , mely jól volt szerkesztve. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



"2Q./0 
^Megjelenik e lap heten-v 

kint kétszer : 
szerdán es szombaton. 

: Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
; Szerkesztői lakás-. Buda- ; 
i pest, VIII., Stáczió-utcza : 
I 55., hova a lap szellemi ! 
részét illető minden kül- ; 

a demeny czimzendö. ^ 

Vse/- \SSű 

R E L I G I O . 
K Ä T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

f/-^iSlő 

Budapesten, augustus 6. 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 

1 1 

'S 
Előfizethetni minden kir.> 

postahivatalnál ; ; 
Budapesten a szerkesztő- i 

nél, és Kocsi Sándor i 
nyomdaiirodájában.Mu- i 
zeum-körut 10. sz. alatt, i 
hova a netaláni réclama- ; 

i tiókis, bérmentes nyitott ; 
J levélben, intézendők. Á 
gTSO- nSS'VS 

II. Félév, 1881. 

TARTALOM. A lourdesi zarándokok fogadalmi imája a szeplőtelen szent Szűzhöz. — Havi szemle. — Észrevételek Ph i -
lemonnak, Molnár L . Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri-
t ikájára. — Egyházi tudósitások : Budapest, aug. 3. Tisztázzuk a helyzetet. — A rozsnyói egyházmegyéből. Tiltakozás.^— 
tízatmár. Adalék Kempis T. magyar fordításához. — Irodalom : A kereszténység és korunk. I r t a Bougaud Emil. — 

— Vegyesek. 
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Magyarország imája. 
L o u r d e s , 

A lourdesi zarándokok 
f o g a d a l m i i m á j a 

a szeplőtelen szent Szűzhöz. 
„Egek ékessége, földnek dicsőssége, magyarok nagy 

asszonya, szeplőtelen szent Szűz, ime köteles tisztelettel s 
lelkünk teljes bizodalmával hozzád folyamodunk. I t t állunk 
s dicső eleinktől örökölt kegyelettel leborulunk szent szined 
előtt, szent fiad igaz hiveinek ezreivel és százezreivel, mind-
nyája képviseletében, egy ország, szent István és szent László 
hazája áll előtted Magyarország zászlójával és szivével, zász-
lója ékességeivel és szivéliek legszentebb vágyai- s remé-
nyeivel. 

„Örülünk s örvendünk páratlan méltóságodnak, melyre 
a teljes Szentháromság-egy-Isten fölmagasztalt ; örvendünk 
dicsőséged- s boldogságodnak az angyalok és szentek sere-
geinek élén ; magunk is áldunk és magasztalunk, örök tisz-
teletet és hűséget fogadunk. 

„Szivünk bői-lelkűnkből hálát mondunk ő szent felsé-
gének azon méltóságért, melylyel téged égen-földön megdi-
csőített, és mindazon tisztelet- s szeretetért, melyet a hi t 
kegyelmével a keresztény hivek szivéből hozzád nemzedék-
ről nemzedékre megörökitett ; és hálát mondunk fogyhatat-
lan jóságodért, melyet édes hazánkkal századokról száza-
dokra s velünk mindnyájunkkal külön-külön éreztettél. 

„Megkövetjük szent szined előtt és Istennél mindenkor 
kedves szószólásod mellett, töredelmes szivvel megkövetjük 
Urunkat Istenünket, megkövetjük számtalan vétkeinkért 
melyekkel ő szentségét bántalmaztuk, nevezetesen azon fer-

telmes káromkodásokért, melyekkel hitetlen és háládatlan 
emberek egyetlen Üdvözítőnk imádandó szent nevét meg-
bec8teleniteni s a te méltóságodat illetni nem iszonyodnak ; 
bánatos szivvel megkövetjük a te kegyes és irgalmas szivedet 
minden tisztetetlenség- és liáládatlanságért, melylyel ellened 
vétettünk. Va jha szivvérünkkel törleszthetnénk ebbeli vét-
keinket, mind életünkkel helyrehozhatnék a mi jót elmu-
lasztottunk ; fogadd kegyesen bánatunk könnyeit, melyekkel 
bocsánatért esedezünk hozzád. Magunk részéről igaz lel-
künkre megfogadjuk, hogy a mi csak raj tunk áll, megte-
szünk mindent, hogy elfordítsuk hazánkról az isteni igazság 
büntető ostorát ; valahol csak szerét tehetjük, megszüntet-
jük azt az éktelen káromkodást, az egy igaz hitet szóval és 
tettel valljuk és megvédjük mindenáron, és tiszta szivvel 
raj ta leszünk, hogy megadjuk neked azt a tiszteletet és sze-
retetet, melylyel tartozunk ugy is mint keresztények, ugy is 
mint magyarok. 

„Esedezve esedezünk hozzád minden szükségeinkben. 
Emlékezzél a te országodról, mi édes hazánkról, a te orszá-
god ez, nevednek szentelték, a te oltalmadba ajánlották azt 
szent királyaink, és vérükkel tiszteletedre avatták föl azt 
dicső őseink ; tekints e szegény, ősi szent hitében megsza-
kadozott és erényeiben annyira megfogyatkozott, annyi 
vésztől dult, annyi veszedelmektől zaklatott szegény ha-
zánkra ; te szeretted atyáinkat, szeretted és hatalmaddal 
megoltalmaztad őket ; ne fogyatkozzék meg irgalmad és 
szereteted unokáikhoz. Emlékezzél meg szent fiad mi egyet-
len Megváltónk és Üdvözitőnk egyházáról ; isteni szeretet 
alapitotta azt a földön, hogy legyen Isten országa e siralom 
völgyében ama magasságbeli országa hasonlatosságára, hogy 
egy hit éltesse, egy remény vigasztalja, egy szeretet egye-
sítse mindnyáját, kikért ő „egy" fiának vére hullott a ke-
resztfán ; tekintsd szorongattatásit, a titkos áskálódásokat, 
nyilt támadásokat, véres üldözéseket, melyekkel a pokol ka-
pui vesztére törnek, az untalan ostromokat, melyet ellenségei 
ellene intéznek, a fájdalmas sebeket, melyeket pártütő fiai 
ra j ta ejtenek ; téged ismer az egyház védasszonyának, a 
vész meg vész-hányta tenger csillagának ; ezért — keresz-
tények segítsége, keseredettek vigasztalója, apostolok király-
néja ! könyörögj érettünk. Emlékezzél édes mindnyájunkról, 
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kik hozzád menekszünk. És emlékezvén örömedről, íuelylyel 
isteni fiadat a jászolban imádtad s mellette virasztottál, 
anyai szived édes örömeire kérünk, őrizd s oltalmazd gyer-
mekeink ártatlanságát, if jaink virágát, szüzeink erényét, 
mindnyájunk istenességét ; kedves szószólásod mellett hadd 
növekedjék fel nemzedék, melyben Istennek kedve teljék, 
mely a hit kegyelmének méltó gyümölcseit hozza. S emlé-
kezvén fájdalmadról, melytől szent fiad kínszenvedésének s 
halálának láttára a kereszt alatt szived vérzett, anyai szived 
e keserű fájdalmára kérünk, őrizd s oltalmazd híveidet az 
az élet más-más ínségében, a kísértések, támadások küzdel-
meiben, a betegségek szenvedéseiben, a halál gyötrelmeiben ; 
kedves szószólásod hadd nyerjen Üdvözítőnk drága szent 
vére tekintetéből s véghetetlen érdemeiből malasztot szá-
munkra, hogy keresztény lelki erővel és érdemmel viseljük 
az élet keresztjét, érdemmel az örökéletre. 

„Otalmad alá folyamodunk, Istennek szent szülője ; te-
kints kegyes és irgalmas szemmel mindnyájunkra, a te hí-
veidre. Mi a tieid vagyunk; szent fiad isteni szeretetének 
örök zálogába a keresztről a te anyai szivednek ajánlott 
minket. íme te a mi anyánk, anyrai szived szerelmében bi-
zuuk ; íme mi a te fiaid, a fiúi sziv szerelmét fogadjuk. 
Otalmadba ajánljuk ezt a zászlót, Magyarország zászlóját és 
lezzel édes magyar hazánk dicsőségét és boldogságát. Te azt 
országodnak fogadtad szent István kérelmére, te zászlóit a 
csaták mezején győzedelemre vezetted ; hadd lobogjon sza-
badon, lobogjon dicsőén eme zászló a te örökös oltalmad 
alatt, szent eleink közbenjárása mellett, a keresztény val-
lás védelmére, a mi üdvözítő Istenünk dicsőségére, halha-
tat lan lelkünk örök üdvösségére. Felajánljuk ezt a szivet ; 
ezzel ótalmadba ajánljuk Magyarország szivét, mely érted 
ver, a te tiszteletedre gerjed, dicsőségedért lángol, — Ma-
gyarország szivét, mely hozzád kiált, hogy érdemes szószó-
lásodra szűnjenek meg szent Fiad isteni tekintélye ellen 
törni, a tévedők felhagyván balitéleteikkel az ő igaz egy-
házába visszatérjenek, az igaz hivek szent hitükért lelke-
sebben buzgólkodjanak, s mindnyájan a hitbeli egység ál-
dásaiban részesüljünk. Kegyes és irgalmas szived ótalmába 
ajánljuk minden testi lelki nyavalyáinkat, szükségeinket, 
vágyainkat, reményeinket, oltalmadba ajánljuk urunk kirá-
lyunkat, egyházi s világi elüljáróinkat, szüleinket s gyer-
mekeinket, tűzhelyeink és családainkat, szentélyeink s intéz-
ményeinket, az élőket s holtakat. Jézus éljen uralkodjék el-
ménkben és szivünben ; éljen s uralkodjék törvényeink s er-
kölcseinkben ; az ő malasztjai és áldásai szenteljék meg tel-
jes életünket s érdemesítsék az örök élette. Imádkozzál éret-
tünk most és halálunk óráján, oh irgalmas, oh kegyes, oh 
édes szeplőtelen szent Szűz. Amen." 

A ,Religio' csatlakozása. 

Nemcsak lélekben, hanem külsőleg, ünnepé 
lyes nyilatkozat által is csatlakoztunk, a lourdesi 
magyar zárandoklat méltóságos és főtisztelendő 
vezérének indítványa értelmében, a zarándokok 
eme fenséges lourdesi imájához, hogy igy részünk-
ről is megtörténjék minden ama történeti neveze-
tességű napon, melyen Magyarország katholikusai 

hazánk hatalmas Védasszonyának lábai előtt lebo-
rulva egy szívvel s lélekkel esedeztek irgalom és 
oltalomért. 

Lapunk és t. olvasóink nevében következő 
táviratot küldtünk Lourdesba : 

Budapest, 4. Août. 1881. 

Monseigneur Vêvêque Nogáll, Lourdes, Hautes-
Pyrénées : Concordia vota ! Breznay, le directeur, et 
tous les associés du journal ,Religio1. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

II. 

Óhajtott nyughelyükön pihennek már IX. Pius-
nak áldott emlékű hamvai. Szent Lőrincz baziliká-
jának kryptájában aranyos betűk, ragyogó halálfő 
alatt, hirdetik, ki az és mivé lett, kit a hideg már-
ványkö az élőktől elzár. Ossa et cineres PU P. IX. 
Sum. Pont. Vixit annos 92, in pontificatu annos 32. 
Orate pro eo ! Alul : „Raphael Monaco La Valletta, 
Ioannes Simeoni, Theodulphus Mertei Cardinales 
Haeredes posuerunt ex testamento." *) 

Defunctus adhuc loquitur. Még sírjából is csu-
pa életet, csupa eszmét terjeszt. Önkészitette sírirata 
a mily alázatosan egyszerű ép oly fenségesen nagy-
szerű. Néhány szerény szó mondja meg a világnak, 
hogy itt a kath. egyháznak azon feje nyugszik, ki-
hez hasonló 19 század alatt nem volt. Annos Petri 
superavit solus. S mintha csak prófétái szellem lengte 
volna körül a nagy pápát, midőn epitaphiumát 
megírta, siriratában a halál után mindenki által 
igényelhető békének külsőleg semmi jele sem ész-
lelhető. A nyugalmas Requiescat in pace helyét egy 
egész hatalmas paraenesist magában foglaló perora-
tio foglalja el. Orata pro eo. Mily keresztény phi" 
losophia, mily mély alázatosság! Ö, kinek imája az 
égben bizonyára hatalmasabb, mint bárkié e földön, 
ö kéri a sirja körül járó bűnös embereket, hogy 
imádkozzanak érte. . . . Tehát mig a tuba mirum 
spargens sonum per sepulchra regionum meg nem 
fog szólalni, IX. Pius hamvai, végrendelet szerint, 
ott fognak nyugodni, a hol most pihennek. Lesz-e 
aztán békéjök lesz-e igazán nyugalmok, ki tudná 
megmondani. A mik jul . 13-án történtek, azok után 
ítélve, mindennemű profanatióra lehet a kath. világ 
elkészülve. Azért készíttet XIII. Leó rácsozatot, hogy 
védje dicső elődjének sir ját. A 19. században nem 

') Osservatore Romano, 1881. jul. 14. 
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szégyenletes, nem vérlázitó barbarságra mutat ez? 
Tehát a garantia-törvény, mely a pápának fe-

jedelmi tiszteletet s pápai jogai gyakorlásának biz-
tonságot köt ki, nem ér semmit. Bebizonyult az 
egész világ szeme láttára, hogy a kath. egyház feje 
Rómában sem élve sem halva nemcsak fejedelmi, 
de még oly tiszteletben sem részesül, milyen a leg-
utolsó koldust is megillet. Sőt olasz lapok, az olasz 
kormány tudtával s biinös hallgatásával, vérszemet, 
kapva s mondhatni jul. 13 án vért szagolván, már 
olyanokra hivják fel a csőcselék ingerét, mik az egész 
kath. világot félelemmel töltik el. A Vatikán erő-
szakos elfoglalását és a mi ezután következnék oly 
dicső ( ? ) nemzeti tettnek hirdetik a lázitók, milyen 
a franczia gyilkos forradalmárok szemében a Bas-
tille ostroma és bevétele. 

A római pápa nem szabad, a római pápa fo-
goly, a római pápa élete veszélyben, — ez a hely-
zet, mely a katholikusok millióinak lelkét éjjel-nap-
pal nyugtalanságban tart ja. Az európai diplomaczia, 
miután páratlan lelketlenséggel beleegyezett, hogy 
a pápa világi fejedelemségétől megfosztassák, azt 
hitte, hogy mindent rendbehozott s a római kérdést 
eltemette, midőn az olasz kormányt az u. n. garan-
tia-törvény megalkotására kényteté. Csalódott min-
denki, a ki ezen törvények életrevalóságában hitt, 
a ki hitte, hogy a pápa e törvény következtében 
mindazon tiszteletben fog részesülni, mind azon jo-
gokat fogja gyakorolhatni, melyeket e törvény 
számára biztositott. A garantia-törvényt ketté 
tépték á j u l . 13-iki események és a római kérdés 
a pápa biztonságának és szabadságának kérdése 
ismét előtérbe került. Nemcsak a kikötött fejedelmi 
tisztelet lábbal van tiporva, nemcsak a garantiro 
zott fejedelmi szabadság nem bizonyult be való-
ságnak, nemcsak az egész müveit világnak a pápa 
biztosága iránt adott ünnepélyes szavát szegte meg 
az olasz kormány ; hanem a mi fö, — és ezt külö-
nösen kérjük figyelembe venni, — a pápa a közön-
séges polgári jogoktól is meg van fosztva s igy 
helyzete rosszabb az olasz királyság legutolsó alatt-
valójáénál, holott a garantia törvények szerint a 
pápa nem olasz alattvaló, hanem szent sérthetetlen-
séggel felruházott souverain. A pápa tényleg egy 
rangban van azon bűnös polgárokkal, kiket a tör-
vény kényszerű házi fogsággal büntet. Mert ha az 
olasz kormány Isten és az emberek előtt képtelen-
nek bizonyult be arra, hogy IX. Pius holt tetemé-
nek a barbár népek által is gyakorolt tiszteletet 
biztosítsa: nem képtelennek mutat ta e magát ez ál-

tal arra is, hogy XIII. Leó pápa életét biztosítsa, ha 
az egyház feje a Vatikánt netalán elhagyná? Az 
olasz kormány oly aljas érzelmű, hogy nem akarta 
biztosítani IX. Piusnak végtisztességét : vájjon az ily 
embertelen lelkületből nem e természetszerűleg arra 
kell következtetni, hogy ha a kiengesztelhetlen, halá-
los gyűlöletet hagyta működni egy holt pápa iránt, 
mennyiveldü hösebben nyilvánulna ez s mennyivel 
képtelenebbnek bizonyulna be egy élő pápával 
szemben ? 

Azt mondták olasz hivatalos és más szabadelvű 
lapok, hogy mindannak, mi jul. 13-án történt, kle-
rikális provocatiók az okai. Hogyan? Hát 6000 ró-
mainak csakugyan nem lett volna szabad az egyház 
elhunyt fejének testét végleges nyugalma helyére 
követni ? No már ki merné ezt a jogot kétségbe 
vonni? Es lám, a rómaiak ennél is loyalisabban jár-
tak el. Tekintélyes polgárok küldöttségileg mentek 
Róma rendőri hivatalába, bejelentették, hogy ők 
toinegesesen óhajtanak jelen lenni IX. Pius ham-
vainak eltakarításán, és azt a kérdést intézték a 
rendőrfőnökhöz, hogy biztonságban tehetik-e, a mit 
szándékoznak. Teljes biztonság volt a válasz.2)Lehet e 
a fennálló kormány iránt tiszteletteljesebb, loyali-
sabb magatartást képzelni is ? Mi által provocáltak 
tehát a rómaiak ? Hogy tömegesen megjelentek ? 
Hiszen ezt bejelentették s megengedtetett nekik. 
Ha már ez is provocatiónak vétetik : akkor még 
megérhetjük, hogy provocationak fog tekintetni, ha 
katholikusok tömegesen fognak felvonulni a Vati-
kánba tisztelni az élő pápát. 

Mennyi illusiót temetett el, mennyi aggodalmat 
keltett a jul . 13 iki brutális esemény! 

Mi katholikusok nagyobb aggodalommal mint 
valaha követeljük, hogy a pápa személye és ma-
gasztos hivatásának gyakorlása szabad legyen. Ed-
dig sem nyugodtunk ; ezután még kevésbbé fogunk 
megnyugodni, mind addig, mig a római kérdés, az 
isteni gondviselés szándékai szerint, a pápaság biz-
tonyságára meg nem lesz oldva. 

Barbárság Rómában, pogányság Párisban. Ez 
is a lefolyt hó vivmánya. A franczia képviselő 
kamra kimondta, hogy sz. Genovéva temploma a 
kath. istentisztelettől megvonassák és hires embe-
rek, nagy hazafiak temetkezési helye, Pantheon 
legyen. Ezzel Páris védszentjének, sz. Genovévának^ 
megszűnt temploma lenni Párisban. Ezzel a pogány-

2) Courrier de Bruxelles, jul . 24-iki római levél, 1881. 
jul. 28-án. V. ö. az Osservatore Romano ,1 Confessioni' ezimű 
ezikkét, 1881. jul . 24. 

1 1 * 
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ság, az emberek apotheosise, a humanismus cultusa 
nyilt sisakkal vonult be Párisba. Még nem tudni, 
mit fog mondani e határozathoz a senatus ; annyi 
azonban már bizonyos, hogy megnemtörténtt-e a 
megtörténtet tenni nem foghatja. Megakadályoz-
hatja, fenntartóztathatja a profanatiót, de a mostani 
képviselő kamra lelkéből a pogány érzületet ki nem 
irthatja, annak homlokáról a szégyenfoltot le nem 
moshatja. 

A keresztény civilisatiót, a tulajdon sérthetet-
lenségét, az alapítvány szentségét, Páris város véd 
szentjének érdemeit Freppel, angersi püspök, az 
ékesszólástan sorbonnei volt tanárához méltó emel-
kedettséggel képviselte és védte. „Bármilyenek 
legyenek az események, igy kezdé beszédét,3) me 
lyek ezeket vagy azokat a közhatalomra emelik 
valamely mélyen felzaklatot országban, a mult 
tiszteletét mindig mindenkinek változatlanul sza-
bályul kellene tartani. Bosszút épületeken állni, 
megváltoztatva jellegöket és megmásítva hivatásu-
kat, előttem mindenkor a legkönnyelmiibb vissza-
élésnek látszott, melyet valamely állam elkövethet. 
Es midőn ez emlékek a nemzeti élet legmeghatóbb 
eseményeire emlékeztetnek, melyeket a vállás, ösz-
hangban a hazával, pecsétjével szentesitett, az ily 
emlékeket nem lehet bántani a nélkül, hogy az il-
lem megsértését szentségtörés és profanatio ne fo-
kozná. — Eme gondolatok támadtak lelkemben 
tekintve a törvényjavaslatot, mely fölött önök hi-
vatva vannak határozni. A mit önöktől kívánnak, 
az, hogy minden komoly ok nélkül támadást inté-
zenek az ország történetének egyik emléke ellen ; 
az, hogy sz. Genovéváé templomát megfosszák ere-
deti jellegétől ; az, hogy letöröljék a kövekről, — 
mert egyebünnen nem képesek, — nemzeti történe-
tünk legnagyobb lapját ; az, hogy sérelmet intézze-
zenek a vallásos és nemzeti érzület ellen ; és mind-
ezt, ismétlem, minden komoly ok nélkül, egyedül 
csak azért, hogy eleget tegyenek az önök előtt ural-
mon volt hatalom iránti hiu ellenszenvnek." Azu-
tán bebizonyította, hogy ott, hol a kérdéses temp-
lom áll, 506 óta, tehát Francziország keletkezése 
óta, sz. Genovéva, mint Páris megmentője tisztele-
tére állt templom ; hogy XV. Lajos, fogadásból, 
ugyanezen helyen, tehát a régi templom helyén, 
ezt leszedetvén, korának megfelelő fényes templomot 
kezdett 1764-ben épitetni. Felhozta, arra nézve, 
hogy mit köszönhet Páris sz. Genovévának, Thierry 
Amédée vallomását, ki L'histoire cT Attila czimü 

3) Courrier de Bruxelles, jul. 25. 

müvében igy ir : „Paris városa fenmaradását egy 
szegény egyszerű leány állhatatosságának köszön-
heti. Ha lakói akkor szétszóratnak, sok ok miatt 
akadályozva lettek volna visszatérni, és minden 
valószinüség szerint a kis Lutetia városa, mely oly 
magas hivatásra volt fenntartva, mint sok más gallus 
nála sokkal fontosabb város pusztává vált volna> 
melynek füvei és vizei fednék most romjait, hol a 
régiségbuvár talán Attilla pusztításainak nyomait 
keresné." Felhozta még Voltaire nyilatkozatát is, 
arra nézve, mily mélyen gyökerezik a franczia 
nemzeti szellemben, a párisi népben, sz. Genovéva 
tisztelete. „Én, ezt irta Voltaire Crequi marquisnak, 
gyermeki ajtatosságot érzek, mihelyt sz. Genové-
váról van szó/-' Felhozta, hogy hiszen sz. Genovéva 
templomának vallásos jellege koránsem zárja ki azt, 
hogy egyúttal a haza körül halhatatlan érdemeket 
szerzett egyének temetője legyen. Felhozta Guizot 
magasztos nyilatkozatát, mely megérdemli, hogy 
egész terjedelmében mi is közöljük. ..Hogy egy nem-
zet, igy szól a nagynevű protestáns államférfiú, 
fényes tisztelettel környezni nagy férfiait, kik reá 
dicsőséget hoztak, az igazságos cselekedet és nemes 
érzületre mutat ; azonban nem lehet méltóan tisztelni 
a holtakat ha nincs ott a vallás, lioqy egybegyűjtse és 
és megszentelje a hódolatot, melyet irántok polgártársaik 
tanúsítanak A vallás hivatása megörökíteni az emlé-
keket s oltalma alá venni a sirokat. A leghíresebb 
halottak is rászorulnak, hogy templomban pihenje-
nek, hol a halhatatlanság minden nap ki van ki-
ál tva; és az ö tiszteletök hideg és mulandó, ha el-

választatik az Isten iránti tisztelettől." 4) 

A megdönthetetlen érvek, a ragyogó ékesszólás 
daczára, a képviselő kamra nagy szótöbbséggel ki-
mondta a keresztény templom elpogányositását. Ámde 
homo proponit Deus disponit. A franczia katholi-
kusok mindezen szomorú jelenségek daczára sem 
vesztik el reményöket a jövőbe. Freppel püspök e 
remény hirdetésével fejezte be szónoklatát. „Oh, 
quant a nous, nous sommes sans inquiétude pour 
l 'avenir. A szent kereszt, úgymond, ha azt önök 
leütik sz. Genovéva templomáról, követve az 1871-
iki Commune példáját, mely e keresztet ketté törte, 
ismét diadalmasan fog helyére visszatérni." 

4) „On n' honore pas diguement les mortes, si la religion 
n' est pas là pour recueillir et consacrer les hommages qu' 
on leur rend . . . Les morts les plus illustres ont besoin de 
reposer dans les temples ou l ' immortali té est proclamée tous 
les jours ; et leur culte est bien froid et bien précaire quand 
ou le sépare du culte de Dieu." Mémoires. 
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É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára-

14) Ad I I . 5. P : „Egyebekben akármely aprólékot 
megfeddünk, magunkban nagyobb dolgot is siketségre ve-
szünk. M. szerint: Egyebekben az apró hibákat megfeddjük, 
magunknál nagyobb hibán is átsurranunk. Melyik magya-
rosabb ?" 

Magam is jobbnak mondottam kritikámban e helyütt 
P . fordítását ; de tartok tőle, hogy sok olvasó P.-t nem igen 
érti . . . s az utóbbit helyesebbnek tartja. M. fordítása leg-
alább is ép oly magyaros ; de azért, ha Phil, kedveért jónak 
tar t ja helyezze vissza az eredetit — én nem neheztelek meg 
rá, ámde azt mondom, hogy nem kénytelen vele. 

15) Ad II . 6. „De laetitia bonae conscientiae, P . sze-
rint : a jó lelkiismeret vigaságáról M. szerint : . . . örömé-
ről (? !) Más a laetitia : vigaság, örvendetesség." 

Magam mondtam (Ad I. 21.) hogy más a laetus, lae-
tatur, laetitia, vig, vigad, vigság, örül, örvend, öröm, mint a 
gaudere, gaudium ; amaz külsőképen, emez belsőképen je-
lentkezik leginkább ; de azt is mondtam, hogy azok mégis 
gyakran használatosak egymás helyett. 

I t t is azt mondom tehát 1) hogy a laetitia és gaudium 
szavakat — bár némileg mást jelentenek — sokszor egyre-
másra használják a latinban. Halja csak, mit mond Forcel-
lini Fornasari ,Totius latinitatis lexicon' II-ik kötetében : 
Laetus, qui hilaritatem, quam intus habet, vultu et aliis 
signis ostendit. Laetor differt a gaudeo, quia gaudere est 
interno animi motu exultare ; laetari est extrinsecus signa 
gaudii proferre et effundi exultatione liberius. Quamquam 
promiscue saepissime usurpatur. 2) A kezem ügyében lévő 
mind a négy német forditó a Freude szót használja, ami in-
kább megfelel a M.-féle . . . ,öröméről'-nek, mint a P.-féle 
,vigaságáról'-nak s jól is tette M. hogy habár a latinban 
laetitia van, azt mégis nem vigaságnak, hanem örömnek 
vette ; mert 3) a ,vigaság' elavult szó, vigsága pedig nincs a 
lelkiismeretnek, hanem csak öröme s ez az oka annak, hogy 
a németek is ,Freude'-t használnak ; annál is inkább, mert 
igaz hogy, mint Fornasari szótárában előbb láttuk, a laeti-
tia és gaudium ,saepissime promiscue usurpatur' , de tud-
ván a külömbséget és a lelkiismeretről lévén a szó, sokkal 
jobban tette volna maga Kempis is, lia a laetitia helyett 
gaudiumot használ vala. Nem hiába mondtam éu kritikám-
ban, hogy Kempisben a latinság irgalmatlan rosz. A hol 
tehát nyilvánság í'osszul irt, jól teszik a német fordítók s 
jól teszi Molnár, hogy segit ra j ta még akkor is, ha P . szo-
rosan ragaszkodik az eredeti latin szöveghez, mint itt a lae-
titiához — vigaság. 4) Nogáll : A tiszta lelkiismeret örven-
detességéről. (Freude, Frohlocken, gaudium, exultatio.) In-
tay: A jó lelkiismeret vigasztalásáról. (Trost, consolatio) Su-
jánszky : A jó lelkiismeret vidámságáról (Heiterkeit, Fröh-
lichkeit, hilaritas). Très bien ! Nincs kifogásom egyik ellen 
sem. Sed : Ilanc veniam petimusque damusque vicissim. 

16) Ad II . 8. „P. szerint: tél. után nyár következik, 
az éj után felkél a nap, s fergeteg után feltisztul. M. szerint 
tél után nyár köszönt be, az éj után felkel a nap, a fergeteg 

után nagy derű áll be (!) Ez is jobb volna?" Ez is jobb vol-
na ?' és egy felkiáltó jel ! ez az egész argumentum. Ez még 
csak nem is nagy hűhó semmiért. Phil , itt is kákán csomót 
keres, de vigasztalására legyen mondva, itt sem talál. Nem 
tetszik a ,köszönt be'? íme Czuczor: köszönt átv. ért. bekö-
szönni annyit is tesz, mint megérkezni, megjönni, pl. bekö-
szön a tél ; lia a szükség beköszön az ajtón. Mit mondjak 
még ? 

Talán alább a ,beáll a derű' nincs Ínyére ? . . . A ma-
gyar igy beszél : Beáll a hideg, beáll az est, beáll az éj, be-
áll az ősz, beáll a Duna, tehát ,beáll'-hat a derű is. Kár te-
hát bolygatni ! Ne quid nimis ! Vagy a ,derii' szó bántja 
Philemont ? Nem hozok ezer érvet, hogy a derű, derül, de-
rültség jó magyar szavak, csak argumento ad hominem 
utar : idézem Nogállt : a telet nyár váltja fel, az éj multával 
megint nappalodik és borura derii következik. Intav : Majd 
a tél után nyár is következik, az éj után visszatér a nap, a 
zivatar után nagy derültség leszen. Sujánszky : a telet nyár, 
az éjt nappal és a borút fényes derű szokta felváltani. 

S mekkora változatosság ! Quod uni aequum, alter1  

iustum ! s viszont. Omne, quod est nimium, vertitur in Vi-
tium ! 

17) Ad I I . 10. „Az isteni kegyelemről van szó. P . sze-
rint : mindenkor ujabb ajándékot érdemel, a ki méltán há-
lálja az elvett ajándékot; és elvétetik a kevélytől, a mi 
adatni szokott az alázatosnak. Auferetur ab elato, quod dari 
sólet humili. M. kerüli a passivumokat, ezt jól is teszi : de 
i t t? „A kevélytől elveszik, a mit az alázatosnak szoktak 
adni." E mondszerkezet kérdést támaszt, azt, hogy kik ve-
szik el ? kik szoktak adni ? ,Isten' adja, ,Isten' veszi el — 
nem ezek v. amazok. I t t tehát jobb lett (t. i. volna) meg-
hagyni a passivumot, vagy középigével megkerülni a szir-
tet." — Igy okoskodik nagy bölcsen Philemon. 

„Molnár kerüli a passivumokat s ezt jól is teszi." Köszö-
net szegény Molnár nevében a dicséretmorzsaért. Ez az egyet-
len helyeslő s biztató szó Phil, kritikájában! De jaj! Mintha 
megbánta volna Phil, ur e félrelépését, tüstént hozzá teszi : 
„De i t t? E mondatszerkezet . . . amazok." Pedig dehogy tá-
maszt kérdést. 1) már csak azért sem, mert minden kath. 
ember, a ki el nem felejtette, a mit hajdanában a kátéból 
tanult, tudja, hogy a malasztot csak ,Isten' adja, sem ,ezek', 
sem ,amazok'. 2) ez a szakasz : Mert (ezt mellőzte Phil.) 
mindenkor ujabb ajándékot érdemel . . . átalános okadato-
lása az előbbi szakasznak. Kempis igy okoskodik: Azért 
nem kap az ember bőséges malasztot, mert hálátlan ; s jog-
gal, mert mindenkor (semper, nemcsak a szóban forgó eset-
ben, hanem egyébkor is) ujabb ajándékot (mint Phil , ur 
tudja a gratia, a /áotq donum, SiÖqov, ajándék is) érdemel, 
(debetur, dukál neki,) általában, Istentől is, mert Isten sza-
bad jóvoltából megigérte : omnis qui petit accipit ; a grati-
arum actio pedig mintegy hathatós petitio {az emberek-
től is, mert a hála sziveket hódit) meghálálja a vett aján-
dékot, (bárkitől jött) és a kevélytől (hálátlan, mindent 
magának tulajdonitó embertől) elveszik, (t. i. az a ki adta : 
Isten és ember) a mit az alázatosnak (hálás embernek) szok-
tak (Isten és ember) adni. Megütközik azon Phil, hogy M. a 
többes 3-ik személyt használja : ,elveszik', habár csak egy 
az a ki ,elvesz', a ki ,szokott' adni : Isten ? Nem hallotta 



még, hogy midőn a falu pandúrja dobolva v é g i g j á r j a az 
utczákat, habár csak egymaga dobol, mégis azt kérdik az 
emberek egymástól, hogy ,mit dobolnak' ? Há t mikor azt 
kérdi az anya a templomból hazatérő fiától : mit prédikál-
tak ma édes fiam ; azt kell-e következtetni, hogy két pap 
is prédikált a fiu fülébe ? Ha talán szokott Phi l , tarokkozni 
vagy vvhist-ezni, azt is halhatta már, midőn egyik játszó 
kérdezte, hogy ki a kihivó, a másik rámutatva a harma-
dikra, feleié: „Itt adnak ki !" — 3) azért sem támaszt kér-
dést e mondatszerkezet, hogy kik ,veszik' el, kik ,szoktak, 
adni, mert maga Phil , is előre tudta bocsátani, hogy ,az is-
teni kegyelemről van szó; az isteni kegyelmet pedig ki venné 
el, ki adná más, mint Isten. 

Tehát helyesen kerülte M. itt is a passivumot s nem 
igaz az mit Phil , mond, hogy jobb lett volna meghagyni a pas-
sivumot, annál kevésbé középigével (!) megkerülni a szirtet ; 
hisz' épen ez utóbbi esetben incidisset in Scyllam vitare 
volens Charybdim ! Mit is tesz ,adódik'? A . m . a mi mint-
egy önmagát adja, (adódik - a malaszt adja magát), magától 
jő pl. IIa alkalom adódik. Czuczor-Fogarasy hozzá teszi : 
„Bitkán használható szó, akkor is csak a harmadik személy-
ben. Egészen különbözik tőle a külszenvedő" (adatik.) S ha 
M. Phil , kivánsága szerint középigével iparkodott volna is 
megkerülni a szirtet, e mondatszerkezet kevésbé támasztot 
volna kérdést, hogy kitől adódik a malaszt ? Tehát nagy 
hűhó semmiért ! 

13) Ad I I . 12. Legvégül fogok felelni. 
dr. Kanyurszky Gy. 

(Folyt, köv ) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 3. Tisztázzuk a helyzetet. — Ámbár a 

,Eeligio' jelezte már álláspontját, melyet az ,országos' ta-
nitó gyűléssel szemben elfoglal, nem ta r t juk feleslegesnek 
még sem, még egyszer visszatérni e tárgyra, azon fontos-
ságnál fogva, melyet az kétségbevonhatlsnul bir, nem tar t -
juk feleslegesnek, mert ebben a kérdésben visszatükröződik 
képe összes állami viszonyainknak, mert e kérdésnek alap-
jaban rejlenek mindazon zavarok, mindazon már eddig is 
eléggé szemlélhető, sőt kézzelfogható bajok, melyek előbb-
utóbb, de egykor bizonyára oly óriás nagyságúvá növeked-
nek fel, ha még jókor elejük nem vétetik, hogy nem lesz 
semmiféle állami hatalom, mely azokat leküzdje. 

De térjünk a tárgyra magára. ,Országos' tanitó gyű-
lés hivatott egybe. A czél tehát az volt, hogy e tanitó gyű-
lésen felekezeti és felekezet nélküli tanitók is megjelenjenek; 
erről tanúskodik a meghivó, mely felszólítja a felekezeti 
tanitókat is, hogy a gyűlésben részt vegyenek. E terv lenne 
mozgalom indult meg, oly természetű, mely a jelenlegi, 
állam és egyház közti viszonynak teljesen megfelel ; mely 
mozgalom oda irányul, és hisszük, teljes sikerrel, hogy az 
,országos' tanitó gyűlésen a felekezeti, illetőleg katholikus 
tanitók ne vegyenek részt, minek következménye az ellen, 
hogy e gyűlés ,országos' jellegét elveszítené és tisztán csak 
felekezetnélküli tanitók összejövetele lenne. Nem tehetjük, 
hogy e mozgalom inditóinak és mind azoknak köszönetünket 
ne fejezzük ki e helyen, kik bármi módon, lapokban, vagy 
magánúton közreműködtek, hogy a katholikus tanitók el-

vonassanak e gyűlésben való részvéttől, valamint nem tud-
juk a 12-ik órában is elég nyomatékkal hangsúlyozni, hogy 
katholikus tanitók, tekintettel állásukra, melyet az egy-
házban elfoglalnak, tartózkodjanak a részvétéitől e gyű-
lésben. 

Azon álláspnnt ugyanis, melyet a kath. lapok, szem-
ben e gyűléssel elfoglaltak, nagyon indokolt, ugy, hogy az 
ellen alapos kifogást épen az állam, épen a felekezetnélküli 
tanitók nem tehetnek. Az állam t. i. elválvált az egyháztól, 
ő önmagának, a maga képére, a maga szelleme szerint isko-
lákat alapított, szervezett ; tetteivel kimutatta, hogy neki 
csak a közös iskolák kedvencz iskolái ; nem kell a vallás 
egyszerű 1—2 órás tanításán kivül semmi vallási, semmi 
egyházi befolyás az ő iskoláiba, nem kellenek tehát oly ta-
nitók sem, kik a vallási befolyást tanítványaikra érvényesí-
teni akarják: vagyis az állam szakítva az egyházzal, szakí-
tott a vallásos neveléssel is. Ugyan kérdjük, mikép vehetne 
tehát részt kath. tanitó oly testület gyűlésében, honnan in 
principio ki van zárva, hiszen közös iskola és kath. iskola, 
közös iskolai tanitó és kath. iskolai tanitó, oly két ellentétes 
elem, mint a tűz és viz ; hogy vegyen részt kath. tanitó, ki 
meg vau győződve arról, hogy csak az egyház bir, missióval 
a tanításra, mert neki mondatott : euntes docete, — oly 
gyűlésen, melyet az állam hiv össze, az az állam, mely saját 
felekezetnélküliségét hirdeti, mely állami, községi iskolák 
felállításával tettleg bizonyítja, hogy tagadja az egyház ta-
nítói missióját ? Nagyon jogos, nagyon természetes, követ-
kezetes és kötelességszerű tehát, hogy kath. tanitó hagyja a 
felekezeti tanitókat magukra, mert neki ezekkel semmi köze, 
őket az állam egymástól elválasztotta; a kath. tanitók pedig 
meg nem jelenésükkel csak az állam által előidézett Sepa-
ratismus következményeit vonják le. 

A következetességen kivül azonban van még egy más 
indok is, mely a tartózkodást követeli. A felekezetnélküli 
tanitók köréből, mióta az ,országos' tanitó gyűlés összehi-
vatott, sajátságos, de bennünket semmiképen meg nem lepő 
hangok kezdenek emelkedni az oktatásügyi miniszter ellen, 
ugy is lehetne azt mondani, hogy bizonyos lázadási vagy 
ellenszegülési szellem kezd e tanitók köréből emelkedni, 
melynek részesévé kath. tanítóinkat tétetni nem szeret-
nők, már pedig részesei lennének, ha az országos tanitó gyű-
lésbe belépnének. A kath. tanitót, a lázadástól elt i l t ja az elv 
melyet szolgál, melyet hirdet, felekezetnélküliség mellett 
azonban ez megfejthető és inkább az volna felfoghatatlan, 
ha be nem következnék. A felekezetnélküli iskola emanci-
pálva Istentől, emancipálva van a keresztény elvektől, me-
lyek a tekintély tiszteletét, az iránta való hódolatot köve-
telik : ha ezt az állam megteheti, miért ne okoskodnék ugy 
a tanitó, hogy ő is emancipálja magát fellebbvalójától ? Az 
egyiknek épen olyan joga van hozzá, mint a másiknak. 
Csakugyan már ki is mondta, hogy, ha a miniszter nem hiv 
össze olyan országos tanitó gyűlést, mint minőt ők akarnak, 
akkor majd összehívnak ők, ha lehet, mondja egy felekezet-
nélküli tanitó, a miniszterrel, akkor vele, ha pedig kell, ugy 
ellene. íme ide vezette a felekezetnélküliség a tanitók ide 
tartozó részét; szabaddá tette őket az állam egy szerencsét-
len pillanatban, egy rosz szellem sugallata következtében az 
egyháztól : felszabadította őket eddigi kötelékeitől azon re-
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menyben, bogy hozzá annál szilárdabban ragaszkodni fog-
nak, és most tapasztalhatja keserű gyümölcsét, sőt majd 
keserűbbet is fog tapasztalni. A kath. tanitónak e szellem-
hez semmi köze és épen ezért e szellem is t i l t ja a részvételt; 
távoliétök talán gondolkozási anyagot is fog nyújtani a 
felett, hogy tulajdonképen fenntartandó-e még a felekezet-
lenség elve, vagy nem volna-e ideje az ilyen elemektől meg-
szabadulni. 

Tegyen azonban a kormány bármikép, szüntesse be a 
felekezetlen iskolákat, vagy ne, az az egy bizonyos, hogy 
mig az állami separatisticus irány fennállni fog, addig ne 
várja, hogy a kath. tanitók részt vegyenek a mostanihoz 
hasonló természetű gyűlésekben. Amint a most kivetett há-
lót felismerték a katholikusok, ugy és még jobban fogják 
azt felismerni a jövőben, mert a liberális taktikák felisme-
résében, hazánk katliolikusai is naponkint nagyobb és na-
gyobb gyakorlatra tesznek szert. Ellenben kisértse meg az 
állam félretenni separatisticus hajlamait, bizonyítsa be, tény-
leg, hogy ő úgyis rövid felekezetnélküli múlt jával szakítani 
akar, hogy vissza akarja állítani a viszonyt, mely egykor 
közte és az egyház közt az iskolára nézve is létezett : akkor 
bizonyára a bizalom felébredtével más eljárást fog tapasz-
talni a katholikusok részéről. A kezdeményezésnek termé-
szetesen olyannak mely nem hagy fenn semmi kétséget az 
iránt, hogy az állam a régi irányhoz tér vissza, a kezdemé-
nyezésnek, mint mondjuk, azonban onnan kell kiindulni, hon 
nan a szakitás kiindult, mert különben maradunk amint 
vagyunk. Q 

A rozsnyói egyházmegyéből. A „Religio" főtiszt, 
szerkesztőségének Budapesten. A rozsnyói egyházmegye kis-
honthi kerülete tavaszi gyűlésének tagjai szemben a vallá-
sos érzületet ép ugy, mint a lelkiismeret szabadságát mé-
lyen sértő modern állami üzelmekkel, melyTek az embernek 
Istentől nyert jogai megsemmisítésével kapcsolatosan maj-
dan az egész tásadalom boldogságának aláásásával fenyeget-
nek, ezennel tiltakoznak : 

1) a polgári egybekelésnek, mint a római katholikusok 
hitelvi meggyőződése ellen irányzott merényletnek, a mái-
különben is eléggé meglazult erkölcsöket még inkább fékte-
lenitő szabadosságnak a valódi házasság eme rut, törpe pa-
ródiájának bármiféle alakban való behozatala ellen. 

2) a kath. egyháznak Isten által a szentségek kiszol-
gáltatására biztosított joga, a lion polgárainak lelkiismereti 
szabadsága a szülőknek gyermekeik vallásos nevelését illető 
természeti joga ellen az 1879. évi X L . t . cz. 53. §-ában 
irányult elkobzás, vagy korlátozása ellen. 

3) a katholikusok bevitatott, kizárólagos tulajdonát 
képező vallási, egyetemi s tanulmányi alapítványoknak 
bármi módoni elidegenítése beolvasztása, vagy más feleke-
zetek czéljaira való fordíttatása ellen. 

a kis-honthi kerület nevében : 
Divald Gusztáv. 

esp. plébános. 

Szatiliár, jul. 29. — Etiam pro temporis congruentia 
diversa piacent exercitia. Kempis I . 19. Lásd. Eel. 7. sz. 
„Észrevételek" 6) alatt. Ezt Pázmány igy fordit ja : Az 
időnek alkalmatossága szerint ; Molnár : időkörönkint. 

P . fordítása : „az időnek alkalmatossága szerint" jól 

hangzik ugyan a fülnek, de szerény véleményem szerint na-
gyon tág e kifejezés. Az időnek alkalmatossága alatt sok 
mindent lehet gondolni, föltételezni . . . „Időkörönkint, — 
a mi dr. Kanyurszky Gy. szerint annyi, mint : időszak sze-
r in t ,— ellenben, nézetemnél fogva, szükkörü kifejezés, csu-
pán a pliysicai időkörre, vagy időszakra vonatkozván az ; s 
nem foglalja magában azon eszmét, melynél fogva a lelki-
gyakorlatnak időszerűnek is kell Kempis T. szerint lennie. 
Kempis T. ugyapis I. 19. 5. alatt az exercitiumok változa-
tosságáról beszél. „Non possunt omnes habere unum exer-
citium sed aliud isti, aliud illi magis deservit. Etiam pro 
temporis congruentia diversa piacent exercitia, quia alia in 
festis, alia in feriatis magis sapiuut diebus ; aliis indigemus 
tempore tentationis, et aliis tempore pacis et quietis ; alia, 
cum tristamur, übet cogitare ; et alia, cum laeti in Domino 
fuerimus." Kempis T. itt nem csupán az időt, a mint közön-
ségesen venni szoktuk, szoros értelemben, jelzi. O a lelki 
gyakorlatot, exercitiumot ajánlja, nem : az időnek csupán 
alkalmatossága szerint, vagyis : hogy, lia arra alkalmatos-
nak talál juk az időt, tehát tartsunk exercitiumot ; lia nem 
alkalmatos, ne tartsunk. Nem is időkörönkint (a mi nem 
annyi, mint időszak szerint), — például : naponkint, heten-
kint, havonkint, évnegyedenkint, évenkint, vagy adventben, 
vagy a quadragesima alkalmával óhaj t ja és helyesli a kü-
lönféle privat exercitiumok tartását. Nem pro temporis 
oportunitate, vagy curriculo, hanem : pro temporis congru-
entia : az időhöz alkalmazottan, hozzá szabva, illesztve, az 
időnek megfelelőleg, az idővel egyezőleg. S ez idő alatt nem 
közönséges időt ért Kempis T., hanem az egyházi, szent időt 
érti : alia in festis, alia in feriatis magis sapiunt diebus. 
Továbbá azon időt érti, mely lelki állapotunktól, kedély-
hangulatunktól nyeri különös minőségét, sajátságát ; minő 
a kisértet ideje, a béke, a nyugalom, az öröm boldog napjai, 
a szomorúság órái. Ekkép Kempis T. nagy psychologusnak 
bizonyul, ki — expletis integre et fideliter debitis et injun-
ctis : — privát diligeutiából, az individualitással, kedélyhan-
gulattal, vagy a nap egyházi jelentőségével egyező gyakor-
latokat látja természeteseknek, kedveseknek, gyümölcsözők-
nek, s nem azokat, melyek kedélyhangulatunkkal s a szent 
idő jelentőségével netalán ellentétben vannak, vagy attól 
eltérnek. Qui nescit orare, pergat ad mare . . . O Domine, 
quam bonum est, quia humiliasti me . . . Haec dies, quam 
fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluja ! . . . 

Azért én a fentebbi mondatot : Etiam pro temporis 
congruentia diversa piacent exercitia, ha azt paraphrastice 
akarnám adni, igy fordítanám : A szent időnek s a lelki 
állapotnak (vagy, lia ugy tetszik: kedély hangulatnak) meg-
felelőleg is másmás gyakorlatok kedvesek. Az eredetihez 
hiven, — a magyar nyelv sajátságának szemmel-tartása mel-
lett azonban — s rövidebben igy adnám : A körülményekhez 
képest szintén más-más gyakorlatok kedvesek. A körülmények 
különfélesége felkarolja az egyházi időnek szintúgy, mint 
az individualitásnak s a kedélyhangulatnak változatosságát. 
A „képest" pedig az exercitiumnak a körülményekhez kellő 
szabását elég határozottan jelezi. Irsik Ferencz. 

IRODAIM. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 



8 8 

orléansi püspöki helynök. Fordították : Dobos Lajos és Spett 
tí-ijula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Azt mondám, hogy ez sok időbe fog kerülni ; legalább 
félek tőle ; azonban nem esküszöm meg reá. Válságban va-
gyunk ; s a betegek gyakran néhány óra alatt lábolnak ki a 
válságból. Mi kell a mi megmentésünkre? A hitnek élénk <D O 
és hatályos föllángolása, vallási s erkölcsi ébredés az irány-
adó osztályokban. Ezt a kegyelmet mért na adná meg Isten 
nekünk ? Hisz legalább is különös, mit mindenütt észlelhe-
tünk, a legmagasabb értelmiség vizsgálódásában ugy, mint 
a tömeg látnoki előérzetében, hogy t. i. ilyesmi készülődik. 

„Honnét tudjuk — mondja de Maistre — hogy meg-
nem kezdődöttt a nagy erkölcsi forradalom ? Hisz Európá-
ban nincs talán egyetlen igazán vallásos ember, ki e pilla-
natban valami rendkívülit nem v á r . . . E nagy dolgokat hir-
dető általános fölkiáltás semmi ? Most inkább mint valaha, 
készeknek kell lennünk egy, az isteni rendben óriás hord-
erejű eseményre, mely felé minden szemlélőt bámulatba 
ejtő rohamos sebességgel haladunk." 

S a látnokszerü író e jövő állapotnak ellesi egyik jel-
legét : „Minden bizonyos nagyszerű egységet hirdet, mely 
felé gyors lépésben közeledünk." 

És ő hatvan év előtt beszélt igy, midőn még nem is 
sejthetőg, hogy földünket mozdony és villanyosság fogják 
egyesíteni. Lá t j a az eszközt is : a vallási ébredést és meg-
újulást. „A legnagyszerűbb vallási korszakhoz közeledünk 
— úgymond. S azt hiszem, minden igazi bölcsésznek e két 
föltevés közöl kell választani: vagy uj vallás keletkezik, 
vagy bizonyos rendkívüli módon a kereszténység i f ju l 
meg." 

E vallási ébredést, a hitnek és vallásnak e közel dia-
dalát nagy emlék s mi csudálatos, a tömegek titkos szava 
hirdeti. Nemsokára meglátjuk — írja egy tudós történetíró 
— a kereszténységnek egy u j magyarázatát mely ismét 
egyesitni fog minden keresztényt, megtéríti magukat a hi-
tetleneket is. 2) (Folyt, köv.) 

= Beküldetett : Lourdesi Emlény a magyar zászló-
ünnepély megörökitésére 1881. aug. 5-én. Pécsett, 1881. 29. 
lap. Tar ta lma : A lourdesi magyar zászló története, (Ennek 
végén az a kis anachronismus esett meg a lelkes irón, hogy 
dr. Nogáll Jánös püspök beszédét, még mielőtt azt hallotta 
volna, ,lelkes és elragadó szónoklat'-nak nevezte el. Bizo-
nyára lelkes is, elragadó is lesz a lourdesi magyar sz. beszéd 
a mint főt. Nogáll püspök máskép nem is szokott beszélni ; 
csak hogy azt másfél héttel előre mint igy vagy ugy meg-
történtet még sem volt helyén fait accomplivé tenni. Nincs is 
több hibája e füzetnek s igazán becses emlék lesz a lourdesi 
magyar zarándoklatról s adja Isten, hogy népünk ország-
szerte viszhangoztassa a benne foglalt szent énekeket.) Kö-
vetkezik ezután csupa ének következő czimek a la t t : A ma-
gyarok nagyasszonyának megkérlelése. A magyar diszlo-

') De Maistre, Soirées de S. Pótersbourg, X. soirée. 
2) Schlegel. 

bogó felajánlása a lourdesi sz. Szűznek. A kegybarlang 
előtt szűz Máriához. Más ének szűz Máriához a kegybarlang 
előtt. Én vagyok a szeplőtelen Fogantatás. Szűz Mária 
szeplőtelen szivéről. Angyali üdvözlet. Szűz Mária a tenger 
csillaga. Bűnbánó ének sz. Máriához. Magyar népének a 
lourdesi sz. Máriáról. Hymnus a magyarok nagyasszonyá-
hoz. Ave Mater Jesu Christi. Oh tisztaság sz. edénye. Fo-
hász sz. Máriához. Bucsuhangok a lourdesi sz. Szűzhöz. 

Ismételve ajánljuk a nt. lelkészek figyelmébe e füzete^ 
azzal a foró óhajjal, vajha egész Magyarország visszhan-
goztassa e lourdesi Mária-énekeket ! 

— Beküldetett : Beköszöntő beszéd. Tar tot ta Hegedűs 
István, üllői plébános, 1881. évi ápril 2-4-én. A püspöki ha-
tóság jóváhagyásával. Bpest, 1881. 10 lap. 

Ritka bensőséggel concipiált, szívből lélekből fakadó 
zsenge beszéde egy u j plébánosnak, kiről elmondhatni, hogy 
ékesszólóvá tette őt szive. Pectus est quod disertos facit. A 
lelkes üllői p l é b á n o s urnák, kiben egykori iskolatársunkat 
van szerencsénk szerethetni, sok szerencsét és áldást kívá-
nunk u j pályáján ! 

V E G Y E S E K . 
— Moreno bibornok, toledói érsek a legkeményebb 

szavakkal ostorozta főpásztori levelében a I X . Pius ellen el-
követett vérlázító piszkolódásokat. Az illetők barbárabbak 
a zuluknál, kik megölték ugyan I I I . Napoleon fiát, de holt 
tetemét, s i r já t s a ra j ta levő keresztet, habár pogányok, tisz-
teletben tartották és tart ják. E főpásztori körlevél miatt a 
bibornok ministeri rosszalást vont magára. 

— A lourdesi zarándokok, értesülésünk szerint, a zászló 
felajánlás nagy napján hódoló táviratot ő szentségének, ő 
felségének s Magyarország biboros prímásának fognak 
küldeni, illetőleg küldöttek. 

— Isteni büntetés valóban azon körülmény, hogy Curci 
volt Jezsuitának La nuova Italia e i vecclii zelanti czimü 
nemrég megjelent s azonnal Indexbe tett müve szítólag ha-
tott a b. e. I X . Pius elleni gyűlöletre. Ju l . 13-ika előtti napo-
kon több vallásellenes lap tüntetőleg közölte e műnek az 
elhunyt pápára vonatkozó rágalmait. Mondják, hogy az a 
18 részből álló czikksorozat, mely Curci műve ellen az ,Os-
servatore Romano'-ban megjelent, a Vaticanban íratott s 
maga a szent atya javította ki azt. 

— Nt. Bádi Valér, a Szűz Máriáról czimzett Ferencz-
rendiek budapesti házának kedves veteránja, ki egy negyed 
századon tul működik a fővárosban, az ez évi reudgyülésen 
tiszteletbeli kormánytanácsosnak választatott. Az érdemek-
ben megőszült, de mindig i f jú lelkű, Istenszive szerinti férfi-
únak őszinte szivvel kívánják nagyszámú tisztelői, köztük 
mi is : Ad multos annos ! 

— ít. Majer István választott püspök és esztergomi 
kanonok ur ő méltóságának a kürthi r. kath. iskola javára 
általa tett 1000 frtnyi alapítványért a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter köszönetét nyilvánította. 

4 - Örmény kath. patriarchává Azarián István nicosiai 
érseket választotta az örmény kath. nemzeti zsinat. 

— Sajtóhiba. Az előző szám ,Havi sz.' cz. czikkének 
végén ,cantur' helyett ,canantu)'-t kell olvasni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



; -^iß 
^Megjelenik e lap he ten-^ 

kint kétszer : 
; szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : 
! félévre helyben s posta- . 

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztői lakás-. Buda- j 
i pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
; 55.. hova a lap szellemi i 
j részét illető minden kül- ; 

^ demény czimzendő. ^ 

nSŜ S 
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Budapesten, augustus 10. 12. II. Félév, 1881. 
TARTALOM. Lourdesi fogadalmaink. — Az emberi nyelvről. •— Észrevételek Philemonnak, Molnár L . Kempis-Pázmány 
átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kri t ikájára. — Egyházi tudósítások: Budapest. 
aug. 6. Az olasz garantia-törvény. — Eger. A I X . Pius végtisztességekor elkövetett merénylet alkalmából főpásztori szó-
zat a papsághoz és felirat X I I I . Leo pápához. -— Gyöngyös. Sebők L. -j- — Irodalom : A kereszténység és korunk. I r t a 

Vegyesek. Bougaud Emil. 

Lourdesi fogadalmaink. 
„Vota mea Domino reddam." 

Az országban alig lesz hitélö katholikus, kinek 
tudomása nem volna a lourdesi magyar zarándoklat-
ról s arról, hogy ott zarándoktestvéreink Isten és a 
világ előtt az itthon maradottak nevében is foga-
dalmakat tettek. E magasztos ünnepélyről szóltak 
már napi lapjaink, nem mulaszthatjuk el szólni mi 
sem ; hangsúlyozva azon kötelességet, hogy a foga-
dott hitet, hűséget és buzgóságot meg kell tartani, 
nehogy a lourdesi ünnepély üres formalitássá sü-
lyedjen s az égiek örömére, a földiek épülésére, oly 
gyönyörűen fellángolt magyar kath. hitélet ismét a 
régi apatliiába essen vissza. Sursum corda! 

F. h. 5 én volt a felajánlás 6-án fogadalmak 
napja. Reggeli 8 órakor ft. Nogáll János püspök 
ur nagy misét mondott. Mise közben evangelium 
után a pontilicans püspök elöimádkozásával zarán-
doktestvéreink inegujitották a keresztségi fogadalmat 
a keresztény élet alapját és első nyilatkozását. Ezu-
tán ünnepélyes actussal felszólitotta a zarándoklat 
főpapi vezére a jelen volt magyar zarándokokat, 
akarnak-e hitet es hűséget fogadni az apostoli sz. szék 
legfőbb s térmentes tanszéke iránt, hűséget a fensé-
ges uralkodó háznak, tiszteletet és engedelmességet fő 
pásztoraink iránt, és kivánják e, hogy erről illető 
helyen ö távirati jelentést tegyen: mire külön-kü-
lön egyhangú akarjuk és kérj ük-kel válaszolt a 
buzgó zarándoksereg. 

A szent mise további ünnepélyes mozzanata 
volt az általános áldozás és végül a pápai áldás, 
melyet a zarándoklat vezére szolgáltatott ki. 

Hogy a legkésőbbi utókor is tudja, mit fogad-
tak zarándok testvéreink a lourdesi sz. helyen, im 

itt közöljük a fogadalmakat tartalmazó három táv-
iratot és a mise alapitó okmány szövegét. 

I. XIII . Leo pápa ő szentségéhez következő hódoló 
távirat intéztetett : 

„Avita in Immaculatam, Virginem eandemque Magnóm 
Hungarorum Dominam et Patronam pietate persolutá, preci-
bus pro una sancta, catholica et apostolica fide in patria no-
stra restauranda prolusis, foedere baptismali rgnovato, ani-
mis apostolica benedictione in fide et pietate roboratis, omnige-
nam eamque frangi nesciam erga supremum et infallibile Se-
dis Apostolicae magisterium fülem et fidelitatem jurisjurandi 
rcligione profitemur. 

Dr. Joannes Bapt. Nogáll, 
Eppus i. p. i., 

ceu praeses peregrinationis 
suo omniunique nomine peregrinantium. 

II. Király ö felségéhez következő távirat küldetett : 
„Incolume impérium, fidem et fidelitatem populorum, 

perennem augustissimae prosapiae glóriám et immarcescibilem 
beatae retributionis coronam propitik votis nostris Immacu-
lata Virgine eademque Magna Hungarorum Domina et Pa-
trona clementissimo imperátori et Regi nostro apostolico devo-
tissimo corde apprecamur. 

Dr. Joannes Bapt. Nogáll, 
Eppus i. p. i., 

ceu praeses peregrinationis 
suo omnium que nomine peregrinantium. 

III. Fm. Sinior János bibornok s herczeg-primás ő 
eminentiájához a következő távirat menesztetett : 

„Sacrato precibus et lacrymis Eminentiae Vestrae ve-
xillo patrio Immaculatae Virgini ei denique Magnae Hunga-
rorum Dominae et Patronae consignato, votis pro unitate et 
integritate fidei catholicae in patria nostra restauranda de-
promptis, nec non sub symbolo argentei cordis Sancto suo et 
immaculato Cordi oblatis : omnigenam Eminentiae Vestrae 
cunctisque praesulibus nostris prosperitatem ac pacem adpre-
cati, fidem, reverentiam vovemus. 

Dr. Joannes Bapt. Nogáll, 
Eppus i. p. i., 

ceu praeses peregrinationis 
suo omniumque nomine peregrinantium. 

12 
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A mise-alapitó okmány. 

In perennem memóriám. 

Quod iu perenne inconcussae erga Clementis9Ímum 
Imperatorum ac Regem nostrum Apostolicum nec non erga 
oinnem, quam immortalem speramus et oramus, Augustis-
simam Dynastiam fidei et fidelitatis monumentum . . . quod 
in Supremam Dei Omnipotentis glóriám, in majorem Irama-
culatae DeiG enitricis Mariae santorumque Patronorum nost-
rorum laudem. . . quod in Patr ie salutem totiusque Eccle-
siae sanctae catholicae utilitatem cedat . . . votiva nationis 
hungarae peregrinatio, ad Lapurdensem Immaculatae Vir-
ginia aram profecta, anno et die infrasiguato, consignato 
Basilicae de Immaculata Conceptione auro tercentarum 
francarum, pro omnigena Augustissimae Dynastiae nostrae 
incolumitate et salute in omnem posteritatem singulis annis 
die 18-a augusti ceu faustissima Clementissimi Imperatoris 
et Regis Apostoliéi Francisci Iosephi natali celebrandum 
votivum sacrum fundatum vult et annuente Reverendissima 
Dioecesis Trabiensis Ordinario, Caesare Victore Angelo 
Ioanne Babtista Jourdan, fundatum decernit. Lapurdi , die 
5-ta augusti, 1881. 

Praeside sacrae peregrinationis 
Dr. J o a n n e B a p t. N o g á 11 m. p. 

episcopo pergainensi i. p. L 
Catli. Ecclessiae Magno-Varadineiisis Canonico-Lectoro, abbate B. M. V. 

de Valle Suae S. Caes. Eeg Majestatis capellauo aulico, 
Testibus consignantibus 

Comité Georgio Apponyi de Magy-Appony, m. p. 
Insignis Ordinis Leopoldi austriaci Magnae Crucis Equité, S. Caes. 
Kegiae Apostolicae Majestatis Imp. Aus. et Eeg. Hung, a Cubiculis et 

Consilii intimis 
Comité Joanne Cziráky de Czirák et Dénesfalva m. p. 

aurei velleris, et S. Stephani Regis Hungáriáé magnae, Coronae ferreae 
secundae Classis et Pontificii S. Gregorii Magni Equité, S. Caes. Regiae 
Apostolicce Majestatis Imp. Aust. et Reg. Hung, a Oubiculis et Consiliis 
Intimis, per Inclytum Regnum Hungáriáé Tavernicorum Regalium 

Magistro. 

Az emberi nyelvről. 
(Vége.) 

III. 
Azokból, — miket a rythmusról és képekről 

mondottunk, kitűnik, hogy a költészetben az iró 
lelkiállapotának valamint a dolognak és a termé-
szet tárgyainak nagy szerepe van. A költészetet te-
hát keressük nem csak a műben, de ezenkiviil az 
emberi lélekben, valamint a dolgokban és tár-
gyakban. 

Mi két egymástól különböző világ lételét vall-
juk : a természetit és érzékfelettit a láthatatlant, a 
végest és végtelent. Az ember, e kis világ partici-
pál az egyikben mint a másikban, a látható termé-
szetben, mint az eszméi világban, a végesben mint 
a végtelenben. Az igy két világ közé helyezett em-
berben a lelkiállapot is kétféle lesz, a szerint a 
mint az a végessel vagy végtelennel érintkezik, a 
szerint a mint a valósághoz tapad, vagy az esz 

ményhez emelkedik. Már most e két különböző lel-
ki állapot más és más tehetségeket vesz igénybe. 
Az egyik az érzékeket és értelmi tehetségeket, a 
másik a szivet és észt. És ez a kettősség szolgál 
alapul az emberi nyelv két formájának, a költészet-
nek és prózának. 

Az embernek a végeshez, anyagi világhoz való 
viszonya, az élet. az önfentartás ösztöne, a hasznos 
ismeretek,mint a dolgok okainak és törvényeinek tud-
vágya és kutatása közvetlenül nem a szivet, de az ér-
telmet hozza működésbe. Az értelem működése a sziv 
életétől teljesen külön álló világot alkot. Ennek a 
világnak a nyelve csak a világosságot és szabatos-
ságot keresi ; ez nem fest, nem szinez, nem keresi 
az összhangot ; megelégszik a tiszta értelemhez 
szóló abstrakt jegyekkel. És ez a sem szivhez, sem 
képzelemhez, csak egyedül a tiszta értelemhez szóló 
nyelv lesz a prózának typusa ; ebben vannak meg a 
próza fogalmának el nem enyésző jegyei. 

De mikor az emberi lélek nem a végessel és ennek 
viszonyaival, hanem a végtelennel csatlakozik : ak-
kor mint emiitettük, első sorban a sziv segélyét 
veszi igénybe. A sziv a leghathatósabb emeltyűje a 
magasba emelkedésnek. Az értelmi tehetségek hiába 
fáradnak a sziv nélkül, az ember csak a földön ma-
rad. Csatlakozása lelkünknek a végtelennel mindig 
először érzelem és azután eszme. A sziv és érzés 
azonban nem okoskodik. Ennek a nyelve tehát nem 
abstrakt jegyekből áll, miután a legtisztább és leg-
nemesebb indulatok is a képzelemtől függetlenül 
nem existálnak. Az indulat mindig működésbe 
hozza a képzelmet. A képzelem pedig az elvont esz-
mét képpel ruházza fel, szemlélhetővé teszi, meg-
eleveniti. Mellesleg azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy az indulat bármily foka a képzelmet, a költői 
alkotás ez okvetlen kellékét alapjában meg nem 
változtatja, a kisszabásuból nagyszabásút nem csi-
nál, hanem csak a meglevőt felkölti, és megtermé-
kenyíti. És igy társulnak a költői nyelvben értelmi 
és érzéki elem, abstrakt jegyek és figurák, gondo-
latok és képek ; igy lesz a költői nyelv a nagy ter-
mészet utánzása, melyben nincsen ezme kép nélkül 
sem pedig kép eszme nélkül. 

De a csupa abstrakt jegyekből, vagy csupa 
képekből álló kifejezések csak typusok. Ezek a ty-
pusok, vagy is próza és költészet absulot állapot-
ban, — mint fent említettük — ritkán találhatók. 
Próza és költészet az emberi elme minden rendű 
müveiben többé, kevésbbé összevegyülnek. 
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IV. 
Költészet és próza meg van, mint mondottuk, 

a dolgokban és természet tárgyaiban is. Költö vagy 
prózairó alkotásának elemeit kivülröl veszi. Ha-
landó embernek ugyanis nincs hatalmában nem lé-
tezőből alkotni, és igy valami egészen u ja t terem-
teni, ha még egyszer oly kiváló művész vagy költö 
volna is. Egy műdarab tehát csak a létezőnek, a va-
lóság tárgyainak előadása, hü, valóságos előadása 
a prózában, de nem az a költészetben. „A remekmű 
feladata valamely lényeges vagy feltűnő jellemvo-
nást világosabban és tökéletesebben visszatükröz-
tetni, mint azt a tárgyak a valóságban teszik. E 
végett a művész ezen jellemvonás eszméjét alkotja 
magának és ezen eszméje szerint változtatja át a 
válóság tárgyait. Ezen tárgy igy átváltoztatva az 
eszmének megfelelő lesz, más kifejezéssel eszmény." ') 
Remekmű nem létezhet eszmény nélkül. 

„Eszményesités ad müvünkbe lelket" mondja 
a költö, „az önt rá szellemet.u 

A természettel, mely egyenjoguvá 
Teszi s teremtett lénnyé érleli, 
Mi a nélkül csupán halott csinálmány, 
Attól ne tarts, hogy mig eszményesitsz, 
K i fogsz az élő nagy természeten.2) 

De a mi az eszményt és definitioját illeti : meg 
kell jegyeznünk, hogy az eszmény lényegében isteni 
levén, annak csak részeit, töredékeit foglalhatja be 
a halandó ember egy müdarabba. A költö, a művész 
érzi, lelki szemeivel lát ja az eszményt, üldözi azt 
lázasan, a nélkül, hogy egészen utóiérné. Az esz-
mény a szépség minden rendében jelenkezik vala-
hogy, de ez a valahogy nem határozható meg kifo-
gástalanul ; az a szigorú értelmezés elöl elillan. Ama 
fent idézett definitio is csak annyit mond : hogy a 
művészetnek alkotásaiban felül kell múlni a termé-
szetet. De azért „természet maga is. Azaz magából 
a természetből fejlődik, mint Gregus mondja."3) 

De a tárgyak nem mind alkalmasak, hogy ré 
szeik természetes viszonyának megváltoztatásával 
a költö eszméje szerint módosíttassanak, vagyis 
egyszóval, nem mind költőiek. I t t is megvan, mint 
mindenütt a világon, a kéttaguság. A költészet, mint 
a próza, a dolgokban, a természet tárgyaiban töredé-
kesen, szétszórva hever. Es pedig a költészet azon 
tágyakban, melyekben bizonyos erő rejlik a szépet 
és igazat kellő fényben rragyogtatni ; mig a próza 

!) Taine. Az eszmény a művészetben. Előszó, ford. 
Harrach. 

2) Madách. Az ember trag. X . szin. 
3) Greguss. Schakespeare Pályája . 86. 1. 

mindenütt a hasznos, gyakorlati, positiv elemet 
tartalmazó dolgokban és tárgyakban. „Az a mi 
hasznos, nem mindig szép, az a mi szép, nem min-
dig hasznos, és az a mi szép és hasznos egyszerre, 
más oldalánál, nem a hasznosságnál fogva szép."1) 

A tárgy lehet egy oldalánál fogva költöi a 
másiknál prózai. De minden tárgy, mely nem alkal-
mas, hogy bennünk a szép tudatát vagy érzetét 
felébreszsze, ki van zárva a költöi compositio köréből-
Mindaz, a mi csak hasznos és gyakorlati, a nélkül 
hogy szép is lenne, a próza világába tartozik. Igy 
levén a dolog, a költö hivatása lesz felismerni, fel-
lelni a t á rgya iban a szép és igaz kitüntetésére, ra-
gyogtatására és igy megkedveltetésére alkalmas 
oldalt. Es a prózairó gondja lesz fellelni azokban a 
gyakorlati, hasznos positiv elemet. 

De ezek után kérdhetjük, hogy mit akarnak 
azok a verselök, kik hasznos, gyakorlati, positiv 
elemeket tartalmazó gondolataikat költöi formába 
öntve találják a közönség elé. A munka, melyet 
végeznek, csak a természet rendjének megzavarása. 
A siker, melyet elérnek, csak a közönség Ízlésének 
megrontása. „Polgárisul t nemzetnél, a hol a költé-
szet a beszédnek nem közvetlen s természetes alakja 
hanem igen nehéz és igen tanult egyezményes mes-
terség, az iró, a ki eszméi kifejezésére a verses for-
mát választja, csak oly gondolatokra alkalmazhatja 
azt helyesen, a melyek a lelket kivételes magas 
hangulatba emelik, a melyben valami kiváló tá r -
gyat szokatlan nyelven képes megérteni s élvezni. 
Szükség, hogy bizonyos komoly és ünnepélyes hang 
éreztesse velünk hogy annak, a kiben ez eszmék 
fogamzottak, az emberinél valami magasabb nyelvre 
volt szüksége, hogy azokat kifejezhesse. Ha a költö 
fáradságos munkáját azért veszi magára, hogy e 
szinvonalon aluli tárgyakat mondjon ékesen el, a 
költészetet ahoz a mesterséghez teszi hasonlóvá, 
mely silány anyagokat arany csillámmal von be, 
vagy mely a foglalvány gazdagsága által hitvány 
üvegdarabokkal gyémántot mímel",2) vagyis Nisard 
gondolatát a képekből kibontva, ez az eljárás nem 
egyéb mint látszat és hazugság. Azért van ennek 
korunkban annyi követője. 

A költészet tehát megvan a műben, meg a tár-
gyakban, mint az emberi lélekben az emberi lélek ama 
szenves állapotában, t. i. melyben egy magasztos 

') Ce qui est utile, n'est pas toujours beau, ce qui et beau, 
n'est pas toujours utile, et ce qui est a la fois utile et beau, 
est beau par un autre endroit, que son utilité. Cous., L. V I I . 

2) Nisard. Irodalom tört. II , köt. 322. lap. 
1 2 * 
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eszme vagy érzés azt a köznapiság légkörén tul-
emeli; mikor a hit, a religio, a szeretet, a köteles-
ségtudat szava minden más érzelmeket tulkiált stb. 
A lélek ezen állapotában gyökerezik az emberi dol-
goknak, mint a természet tárgyainak oly felfogása 
és nézletmódja, mely, hogy Taine definitiqjának 
szavaival éljünk, a lényeges vagy feltűnő jellem-
vonást világosabban és tökéletesebben visszatük-
rözteti, mint azt a tárgyak a valóságban teszik. 

Költészet és próza az emberi elme minden 
müveiben többé kevésbbé összevegyülvén, és a köl~ 
tészettan által, — mely megtanitja az embereket 
prózai gondolataikat verses formába önteni — ösz-
szezavartatván, kerestünk biztos ismertetöjelt, és 
ezt költészetre nézve az eszményitésben, prózára 
nézve pedig a positivitásban, a hü valóságban ta-
láltuk. Valóban az igazi költöi müvek csak azok, 
melyek bennünk az ideál érzetét felkölteni képesek. 
Költöt tehát az eszményités, prózaii'ót pedig a való 
helyes érzéke fogja megkiilönböztetn. 

A való helyes érzéke oly tehetség, melynél-
fogva az ember a dolgot olyannak látja, a milyen. 
De hogy olyannak láthassa, egészen kell azt látnia. 
Ámde az élet azt mutatja, hogy a legtöbb ember 
képtelen a dolgok velejét belátni, ós igy nem olya-
noknak látja, mint a milyenek. A való helyes ér-
zéke ! Hisz ez nem egyéb, mint a rendithetlen jó-
zanész. Ez pedig Istennek ép oly dicső és ritka 
adománya, mint a leggazdagabb költöi képzelem. 

V. 

It t most felmerül a kérdés, hogy az emberi 
nyelv ama két formájához, költészethez és prózá-
hoz mily viszonyban áll az ékesszólás ? Próza és 
ékesszólás közt határvonalat húzni legfölebb önké-
ny üleg lehetne. Hisz mikor a prózairót meg akarjuk 
dicsérni, azt mondjuk, hogy irataiban ékesszólás 
vsn. Ugy látszik tehát, hogy az ékesszólás nem 
egyéb mint a legmagasabb szinvonalra emelt 
próza. 

De az irás és beszéd ékesszólása között kti-
lömbség yan. Az irás vagy Írásban kidolgozott be-
széd, — feltéve, hogy jó — olvasva hat meg, elre-
citálva alig. A természetes, Írásban nem dolgozott 
beszéd pedig, mely tán a hallgatóságot exaltatioba 
hozza, hü lenyomatban, vagy másolatban a legtöbb-
ször nem egyéb unalmas olvasmánynál. Ez a min-
dennapi tapasztalás, melyből egyenesen csak az 
következik, hogy a szónok a hallgatósághoz ne 
írjon, de beszéljen. Irás és beszéd az emberi szel-

lem két különböző mivelete. Olvasót, az hallgatót ez 
elégit ki. Felcserélni őket egymással annyi, mint a 
dolgok természetét felforgatni. Az irás és beszéd 
közötti különbséget bővebben kifej t jük más helyen. 

Az irás ékesszólása nem egyéb levén, mint a 
prózának legnagyobb ereje, az a költészettel semmi 
rokonságban nincs. Költészet és ékesszólás két el-
lentétes sarkok. A költészet a tiszta eszmék világa, 
mely a gyakorlatiságot egyáltalán nem ismeri. Az 
ékesszólás pedig épen gyakorlati, positiv, határozott 
czélt tűz maga elé. Ez nem vesztegeti idejét specu-
latiókkal, az eszmény feletti álmodozással, a formai 
tökély apró részleteivel. Az igazságot és szépséget 
nem önmagáért de a morális eredmény elérése vé-
gett vizsgálja és kutatja. Neki egyedüli czélja, hogy 
az érvek, mint indulatok segélyével az emberi lé-
lekben positiv meggyőződést teremtsen, meggyő-
dést, mely kész, hajlandó legyen a cselekvésre. „Az 
ö direkt czélja, melyet semmi másnak alá nem 
rendedet : a meggyőzés, a rábeszélés. Az ékesszó-
lásnak meg van cliense, kit mindenek előtt védeni, 
vagy győzelemre ju t ta tn i köteles. Legyen ez a cliens 
egy ember, egy nép, egy eszme : az mindegyre megy-
Boldog a szónok, ha beszédére azt mondhatták : ez 
igen szép. Ez az ö talentumának hozott hódolat. 
Boldogtalan, ha az ítélet ugy hangzott, hogy czél-
já t elhibázta. A politikai és vallásos ékesszólás két 
typusa, Demosthen és Bossuet, csupán alángeszökre 
bizott ügy érdekére gondolnak. ') 

Költészet és ékesszólás közt tehát gyökeres a 
különbség. Annak forrása a végtelenben, ezé pedig 
a végesben, vagyis az emberben van. Annak czélja 
— legalább közvetlen czélja — minden gyakor-
latiságtól idegen. Ezé pedig egészen gyakorlati, 
positiv. 

Költészetre, prózára a nemzetek szelleme és 
nyelve nem egyformán alkalmas. Csak egy nemzet 
volt a világon, melynél a költészet és próza napja 
egyenlő fényben ragyogott. Ma a dicsőség megosz-
tatik a nemzek között. A melyiknek Goetheje van> 
annak nincs nagy prózairója. És a hol a nagy pro-
zaikusok világot láttak, ott meg alig lelünk igazi 
nagy költöt. A francziának nincs sem Dantéja, sem 
Schakespeareje, de kárpótlásul van annyi elsőrangú 
prózairója, mennyi a többi nemzeteknek együtt 
véve nincs. It t a próza és ékesszólás oly magas fej-
lettségre, oly tökélyre ju tot t a XVII. században, 
hogy avval csupáncsak a görögöké'a V—IV. század-

V. Cousin. Du Vrai, du Beau, du Bien I X . Leçon. 
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ban mérkőzhet. Pascalnak, Bossuetnek, Plató és 
Demosthen a versenytársaik. 

Nálunk, mint Gyulay Pál Vörösmarty életraj-
zában mondja, a próza elmaradt a költészet megett. 
Miért? Ki lesz bátor e jelenség okainak kutatását 
megkisérleni ? A külső kerülményekben, vagy fa-
junk és nyelvünk szellemében rejlik-e az ok? De 
bizonyos, hogy a milyen valamely nemzetnek a 
prózája, olyan az ékesszólása. 

Egy kassa egyházmegyei áldozár. 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-iszámában közlött 
kritikájára. 

19) Ad u. o. P . szerint : „Mindazonáltal il ki ily 
sokképen gyötrődik, vigasztalás könnyebbsége nélkül nin-
csen. (Non est sine levamine consolationis.) M. szerint : a vi-
gasztalás balzsamirja (!) nélkül. 

Hát ,balzsamir' — kérdem — nem jó magyar illetve 
magyarrá lett szó, nem szép kifejezés ? Nézzük 

1) Bebalzsamoz már P . prédikáczióiban is előfordul. 2) 
használják: balzsamfa balzsamfű, balzsamolaj, . . . m i é r t 
rosz balzsamir ? 3) Czuczor szerint : ,balzsam, átv. ét. eny-
hülést, vigasztalást jelent. A jó barát vigasztaló szava a 
szivnek balzsama. 4) Az ír se bántsa Phil.-t, mert az gyó-
gyító kenőcsöt, .flastrom'-ot jelent. Használja első magyar 
népies költőnk Arany : Toldi Est. I I . Én. Seböket kimossák 
tiszta forrásvízzel, bekötötték szépen drága balzsamirral. 
Tehát csak maradjon ! Licuit semperque licebit signatum 
praesente nota producere nomen. Horatius. 

20) Ad u. o. „Ha magadra tekintesz, semmit effélét 
nem cselekedhetek (Nihil huiusmodi ex te poteris.) M. sze-
r in t : ilyenre nincs termettséged. Ehhez tán még több szó is 
férne," — mond kihivólag Phil . 

De mennyi ! Először is az, hogy itt vetette el Phil , 
leginkább a sulykot, midőn e kifejezést : ,ilyenre nincs ter-
mettséged', és épen e szakaszban, megrója, vagy magyar-
nak vagy helyesnek nem tart ja ! Elemezzük : 

Kreznerics „Terem = ereseit, nascitur. Terem az em-
ber. Reá termett — aptus, accomodatus, genium liabens." 
Tehát képes, arra való, alkalmas ; tehát ,termettség' = ké-
pesség, alkalmatosság. Előfordul a régieknél még ezen érte-
ményben : ubertas, feracitas (Kreznerics), tehát termékeny-
ség. Czuczor (3) „Termett = Atv. bizonyos czélra alkal-
matosnak fejlődött, vagy képességgel bír valamire. Nagyra 
termett if ju." II. o. (Czuczor.) „Termettség = ügyesség, 
képesség, melyet valaki mintegy természeténél fogva bír. 
Nagyra termettség." 

Tehát magadtól ilyenre nincs képességed, termettsé-
ged — magadtól ilyenre nincs képességed, természetedből 
erre képtelen vagy. Ugyan igaz-e? 

Mire nincs magadtól vagy magadból képességed, azaz 
mire nem birsz magadtól, természetednél fogva, természeti 
erőddel képességet? Arra, a miről egy pár szóval előbb azt 
jnondja Kempis : Non est istud hominis virtus, sed gratia 

Xt i . (Nem emberi erő ez, hanem Krisztus malasztja) és egy 
pár sorral később : Non est secundum hominem (nem telik ki 
embertől.) Ugyan mi ez ? Czuczor : portare, crucem amare, 
corpus castigare . . .contu melias libenter sustinere, seipsum 
despicere et despici optare, adversa quaeque cum damais 
perpeti. Már pedig szent igaz az, hogy nemcsak ily 
nehéz s az örökké való életre czélzó, Krisztust oly töké-
letesen utánzó cselekedetekre, hanem még a legparányibb 
természetfölötti cselekményre nézve is olyanok vagyunk 
magunktól, mintha meg se születtünk volna. Vagy mint 
Perronne (Vol. I I . de gratia et sacramentis 16. Ip. Viennae) 
mondja: Nos in ordine ad aeternam salutem comparari rebus 
non existentibus, quae scilicet ex nihilo educuntar, ut sint, 
subsistant et agant. V. ö. Cone. Arausicanum II . (an 529 c. 
VII.) Si quis per naturae vigorem bonum aliquid, cpiod ad 
salutem pertinet vitae aeternae, cogitare, ut expedit, aut eli-
gere . . . posse confirmât absque illuminatione et inspiratione 
Spiritus Sancti, . . . haeretico fallitur spiritu. 

Tehát termettség = természet, természeti erő. Tehát 
,termettség', ,nincs rá magadtól termettséged' éles theologiai 
érzékre mutató kifejezés, melynél Kempis e helyének szaba-
tos lefordítására Phil, ha velem együtt megszakad, szebbet, 
jobbat, magyarabbat ki nem talál. — Vivat Molnár ! 

dr. Kanyurszky Gy. 
(Folyt, köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 6. Az olasz garantia-'örvény. — Alig 

mult néhány éve, hogy a piemonti hadsereg Rómát elfog-
lalta, alig telt el néhány éve, hogy a magát ,olasz'-nak ne-
vezett kormány az egyház fejének függetlenségét ünnepé-
lyesen biztositotta a világ szine előtt az úgynevezett garan-
tia-törvények által, és már is fokonkint azon ocsmány és un-
dort keltő eseménynek volt a világ tanuja, melyet I X . Pius 
temetésén Róma utczáin a felbérelt nem római eredetű tömeg 
a kormány elnézése mellett elkövetett. Már maga e tény is, 
hogy előbbiekről ne szóljunk, kézzelfoghatólag bizonyítja, 
hogy mily értéktelen, mily erőtlen az a garantiatörvény a pápa 
szabadságának és függetlenségének biztositásáta, mint azt 
I X . Pius és X I I I . Leo nem egy izben ünnepélyen kifejezték, 
De hogy még kézzelfoghatóbb legyen, hogy ez a garantia-
Iörvény semmit sem garantiroz, hogy a garantiának még ár-
nyéka se zavarja a ,jó' olaszokat a pápa függetlensége és sza-
badsága ellen intézett törekvéseikben, és igy még azok is, kik 
eddig hittek az olasz kormány biztosításában, meggyőződ-
jenek, hogy a pápa függetlenségének biztosítása nem egyéb 
mint a modern szédelgések egyike, igen mondjuk e meggyő-
ződés megszerezhetésére most már megindult a mozgalom a 
garantia-törvény eltörlésére. 

Bennünket ez a mozgalom sem meg nem lep, sem meg 
nem zavar. Ugy tekintjük mi azt. mint oly eseményt, mely-
nek a modern uralkodó nézetek mellett bekövetkeznie kel-
lett, és hogy bekövetkezett, abban csak a helyzet tisztázását 
látjuk. Mig a garantia-törvényeket az ,olasz1 kormány 
legalább látszatra tisztelni látszott a világ előtt; mig nem 
indult meg mozgalom e törvény eltörlésére : addig, bár 
a pápák bebizonyították hazug voltát e törvénynek, a kor-
mány legalább kiilsziuré mégis utalhatott e törvény létezé-



9 4 

sere, hivatkozhatott arra, hogy az országban nem létezik 
párt , mely e törvényt tiszteletben nem tartaná, mely annak 
eltörlését követelné, és e hivatkozással, a római sz. szék füg-
getlensége iránt érdeklődő hatalmakat, mint az napjaink-
ban történni szokott, ha a pápa helyzetéről van szó, meg-
nyugtat ta . Ez az állapot azonban mai nap már megválto-
zott. Az olasz kormánynak már e menedéke sem létezik, ma 
már nem mondhatja hogy a pápa nyugodtan végezheti és 
szabadon magasztos hivatását, mert a garantia-törvény biz-
tosítja ; nem mondhatja, mert immár, e törvény is megtá 
madtatott és követelik annak eltörlését. 

Az eddig szemfényvesztősködött szabadkőművesek 
álarcza e követeléssel lehullott és nem csak azt tár ták fel 
a világ előtt, hogy mi a czéljuk a pápasággal szemben jövőre, 
hanem azt is, hogy mikép értelmezték és igy mikép gyako-
rolták a garanti a-tör vényből kifolyó kötelességeiket a 
múltban-, kitűnik e követelésből, hogy mindazon állitások, 
melyekkel az olasz kormányok a pápa függetlenségét biz-
tosítottnak hirdették, nem egyebek voltak hazugságnál. Na-
gyon felfogható tehát, hogy a pápa államtitkára, már köz-
vetlenül a I X . P ius testének áttétele után, a nuntiusokhoz 
intézett jelentésben a garantia-törvényre is hivatkozván ki-
mutatta, hogy e garantia-törvény épen semmi biztositékot 
nem nyújt a pápának, mely, a tényekből kifolyó állítást, 
ugyancsak tényekkel, t. i. a garantia-törvény eltörlésének 
követelésével, nyomban igazoltak az olasz pártlapok, hogy 
azok, kik a pápa államtitkárának hiszemében ne talán két-
kednének, higyjenek az ellenfél bizonyika miatt. 

Ugy is látszik, hogy a mi kormányunk bizonyos fél-
hivatalos figyelmet tanúsít a Rómában történt események 
és a pápa államtitkárának jelentése iránt, figyelmezteti t. i-
fél hivatalos lapja által az olaszokat a szerződés, a garantia-
törvény tiszteletben tartására; hanem és ezt sajnáljuk, oly 
módon teszi, hogy avval ugyan a katholikusok megelégedve 
nem lehetnek; nem lehetnek megelégedve azért, mert a ga-
rantia-törvény ez ideig is meg volt és mégis a pápa nem 
gyakorolhatta függetlenül hatalmát; ily utálásnak a garan-
tia-törvény tiszteletben tartására nincsen más értelme mint 
az, hogy hagyjatok békét annak a törvénynek állított sem-
minek, ne bolygassátok annak eltörlését, különben pedig ezen-
tül is ugy járhat tok el a pápával mint eddig eljártatok. A fél_ 
hivatalos figyelmeztetés elég ujmutatással szolgál e tekin-
tetben, midőn mondja, hogy „a fennálló és érvényben levő 
szerződések biztosítják Olaszországban a két külön souve-
rain egyidejű létezését, 1) a pápáét a mint létezik de jure és 
amint gyakoroltatik ,de facto', azon arányra leszállítva 
mint az ma van és 2) az olasz király sonveraimitását." U g y 
biztositják a pápa souverainitását e szerződések amint az 
de facto gyakoroltatik, azon arányra leszállitva amint az 
ma van. Mit jelentenek e szavak ? Azt amit fennebb mond-
tunk. Ami külügyi kormányunk, a kath. Ausztr ia-Magyar-
ország külügyi kormánya a dolgok jelenlegi állapotával, a 
mint az a garantia-törvény mellett kifejlett, nagyon meg 
van elégedve : ő tehát a pápát szabadnak és függetlennek 
ta r t ja a jelenlegi állapotban is és azért az olasz politikusok-
tól sem kiván egyebet, mint azt, hogy ők becsüljék meg a 
pápa souverainitását, ugy a mint az ma van a garantia tör-
vények mellett ; nem kiván egyebet, ámbár a csak most 

Rómában lefolyt események is eléggé bizonyítják, hogy a 
pápa helyzete a garantia-törvény mellett, az ő souveraini-
tása ugy, amint de facto létezik, továbbra is tarthatat lan. 

Az ilyen figyelmeztetésre kétszeresen meg kell döb-
bennünk, ha elménkbe visszaidézzük a pápának legközelebb 
kiadott köriratát , melyben oly meggyőzőleg adja elő az ösz-
szefüggést, mely az egyház isteni tekintélye és a fejedelmek 
hatalma, illetőleg tekintélye közt létezik. Nekünk ugy lát-
szik, hogy a pápa köriratára, bár az mindenhol sulylyal bir 
ha valahol, ugy monarchicus országokban kellene nagy 
súlyt fektetni ; azonban mind ez ideig ily magasra államfér-
fiaink még nem emelkedtek, még mindig azon meggyőző-
désben látszanak élni, hogy a pápa tekintélyének lejárása 
mellett is képesek ők a tekintélyt az államokban fenntar-
tani. Azt hiszik, hogy ugyanazon szabadkőműves liberalis-
mus, mely minden garantia-törvény mellett is a pápa és vele 
az egyház tekintélyének aláásásán törekszik, az állami, ille-
tőleg monarchicus tekintélyt garantirozza ; nem látják, ami 
felfoghatatlan, hogy mivé sülyedt alá minden tekintély 
már csak azóta is, hogy a pápa függetlenségét garautirozó 
(?) törvény őt fogolyá tette ; nem látják be, hogy mily szük-
ségszerű. logikai következménynek kell annak lenni, ha a jelen 
helyzet Rómában még továbbra is fenntartatik. Mi az ál la-
mok érdekében is nem azt követeljük, hogy az olasz kormány a 
garantia-törvény megtartására szorittassék, hanem azt, hogy 
a pápa függetlensége, a jelenlegi módnál másféleképen biz-
tosittassék, mely mód lehetetlenné tegye a I X . Pius teme-
tésén történt esemény ismétlését. 

Eger . A IX. Pius végtisztességekor elkövetett merénylet 
alkalmából főpásztori szózat a papsághoz és felirat X I I I . 
Leo pápához. — Cognovisse vos, reor, igy szól az érsek, e 
publicis actis, quam nefanda spectacula édita fuerint Romae 
in translatione cinerum Pii I X Pontificis Maximi e Vat ica-
na basilica ad s. Laurentium extra muros. Capitales videlicet 
et nefarii homines inaudita crudelitatis rabié in commeatum 
funebrem clamantes et frendentes per vim irruebant, probris 
et maledictis insectabantur, saxis impetebant, Pontificis ca-
daveri illudebant, parati idem in fluvium abiicere ; — neque 
in tempore cohibiti, vel dispersi in pompám funeris identi-
dem incurrebant. Feri tas haec atque agrestis immanitas uni-
versum civit orbem omniumque bonorum vituperationem in 
se conflavit. Indignationis huius, nomine etiam curae meae 
creditae Archi-Dioecesis interpretem egi in Uteris meis ad B. 
Patrem die 25. m. 1. datis, ad quem eo promptiores nos advo-
lare oportet, quo acerbiori nisu inimici S. Sedem adgrediun-
tur, effusis abundanter precibus ad Deum, ut Eum contra 
conatum hostium suorum defendat ac gloriosa victoria or-
net et augeat. En argumentum literarum : 

„Beatissime Pater ! De rebus, quae Romae nuper, dum 
iusta funeri P i i I X . Summi Pontificis solenni solverentur 
ritu, acciderunt, in universo orbe atroces voces percrebue-
runt. E t merito. Quis enim tota mente non cohorrescat, au-
diens, scelestam hominum catervam tanti odii acerbitate, 
vel etiam ferocitate effervescere, ut non vereatur per vim 
pompám funebrem invadere, saxis adoriri, insultando Ponti-
fici, cui saltim mortuo parcere, pietatis erat officium. Pene 
acerbus et luctuosus populo Romano dies, ex quo eruperunt 
homines Gothis et Yandalis ipsis immanitate crudeliores, 
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quorum praesente saltim Pontifice fracta concidit ferocitas 
et effera barbaries. Spectata iam hac audacia, quae et sce-
lus anhelat, et, opportune non superata, etiam perpetrat, in-
fidae apparent promissiones de obsequio et honore Summo 
Pontifici reddendo. Hinc luctus noster acerbes, liinc cor no-
strum anxie pavens, atque iugis nostra oratio, ut mittat 
Dominus Augelum suum, qui Te Beatissime Pater, salvum 
faciat et soletur. Suscipe Beatissime Pater, haec animi 
sensa, quae tota Dioecesis curae meae crédita una mecum in 
signum pignusque intemeratae fidei, inconcussae fidelitatis, 
amoris et obedientiae Tibi devotissime defert. Quod reli-
quum est, Tuis affusus genibus apostolicam benedictionem 
enixe oro. Agriae, die 25. mensis Jul i i 1881. etc." 

Datum Agriae, die 25. Jul i i 1881. 
Gyöngyös. Ei tka derék papot s lelkipásztort veszitett 

az egri megye és városunk Sebők László esperes plébános-
ban. Erdemeit legilletékesebben méltányolta kegyelmes fő-
pásztorunk, midőn az elhunytról legutóbbi főp. körlevelében 
imigy emlékezett meg : „Luctuoso moerens perfungor officio 
annun'tiandi mortem Ladislai Sebők V.-A.-Diaconi Distri-
ctus Pataensis Medii et parohi Super. Gyöngyösiensis, olim 
mihi chari discipuli, qui sacramentis munitus acerba et im-
matura morte die 20. mensis curr. raptus est. Yixit annos 
41., in sacerdotio 19. Quodnam fuerit erga illum fidelium 
suorum S t u d i u m , quaeve voluntas, apertissime cognosceba-
tur in funere eius, quod ornatissimum et amplissimum duce-
batur, quove cives et pietatis in illum, et doloris, quem iis 
dem mors ipsius obiecit, maxime luculentas significationes 
dederunt. Oremus, Deum, ut concédât ei requiem aeternam 
et resurrectionem cum iustis." 

Sebők László született 1840. jan. 25. Gyöngyösön. 
1856-ban lépett a növendékpapok sorába ; theologiai tanul-
mányait 1859-től kezdve a budapesti papnevelő intézetben, 
illetve az egyetemen végezte. 1862. szept. 6-án bold. Barta-
kovics érsek az egri papnevelő intézet tanulmányi felügyelő-
jévé nevezte ki s ugyan azon év okt. 28-án pappá szentelte. 
1864. dec. 30-án főegyházi helyettes hitszónok,- 1866. aug. 
11. képezdei tanár, elemi isk. hitoktató s főegyházi rendes 
hitszónok lett ; 1868. jul . 4. a theologiai tanfolyamon a 
szentírási értelmezéstan s a héber nyelv-, a bölcsészeti osz-
tályokban pedig a görög nyelv tanításával bízatott meg. 
1873. julius 6-án synodalis vizsgálóvá neveztetett ki. 1875 ju-
nius 22-én szülővárosa óhajára a f. gyöngyösi lelkészséget fo-
gadta el s ugyazon évi aug. 14-től az ottani gymnasiumban 
mint érseki biztos működött. A főpásztori elismerés folytán 
1877 okt. 30-án közpatai alesperessé neveztett s ugyanazon 
év nov. 16-án kapta meg a plébániai investiturát. Sok ol-
dalú műveltség ékesité az elhunytat, ki több irányú, fárad-
hatatlan, hasznos tevékenysége mellett egyházi-, i f júsági- s 
különösen népirodalmunknak is buzgó munkása volt. Az 
egri Népújságba 11 és fél év óta Nótarus Levelei czimen 
kitűnően sikerült népszerű leveleket irt. Magyarra fordí-
totta ,Jézus életét' Veuilot L. után és ,Madeleine' irány -
regényt Sandeau után. Gyermekek részére ,Ivis világ' *%zim 
alatt verses könyvet adott ki. I r t egy értekezést a ,polgári 
házasságról'. Utósó nagyobb dolgozata ,Gyöngyös város és 
vidéke története' volt. Hogy mily érzékeny a veszteség, 
mely halálával az egyházmegyét érte, í r ja az ,E. E. K.', 

kitűnik az megilletődött kegyelmes főpásztorunk szavaiból, 
melyekkel elhunytát legközelebbi körlevelében tudat ja . A 
szeretet s ragaszkodás nagyságát pedig, melylyel hivei s egész 
Gyöngyös városa iránta viseltetett, mutat ta az imposans me-
net, s ebben paptársai közül 29 vettek részt, — mely a 
szeretett s megsiratott pásztor hűlt tetemeit a nyugalom 
helyére kisérte. Az u j sir fölött Taposi Márton ur által 
mondott beszédből a „Gyöngyös" után a következőket kö-
zöljük : „Mélyen tisztelt gyászoló közönség ! Meghatottan 
állunk mindannyian itt, — meghatottan, mert egy nagy 
lélek költözött el közülünk, egy nemes, minden szép, min-
den jó és magasztosért példányként feldobogni tudott sziv 
megszűnt dobogni. Nagy halottunk van, nagy halottja a 
nemzet szellemi munkásainak, nagy halottja különösen e 
sokat sújtott város szegényeinek, nagy halott ja a méltán szo-
morkodó és siró katholikus hiveknek. Sebők László, az if jú, 
munkás, szenvedélyment, mindig és mindenkinek jó példával 
előljáró szeretett plébánosunk nincs többé, . . . meghalt, hogy 
emlékünkben, e város emlékében örökké éljen. A balkéz nála 
sohasem tudta, hogy mit tesz a jobb, — de városunk szegé-
nyei, nyomorultjai, betegei sirva mutat ják nekünk nagy-
veszteségüket. Eletének azon idejét, melyet fáradalmai ki-
pihenésére fordíthatott volna, a kisdedek között az iskolá-
ban töltötte el, fáradva, hatva, cselekedve itt is minden 
irányban ; — ki ne ismerte volna őt az utczán, kedves, meg-
nyerő modorával, hol a vele találkozó mindenike részére volt 
nyájas, szükség esetében vigasztaló szava. Es e nagy lélek, 
e csupa szivjóság, — a földi tökély e kerete itt fekszik e 
koporsóba zártan, if jan, letarolva, csupán emléket hagyva 
hátra. Sokat, nagyon sokat vesztettünk ! — De vigasztaljon 
á tudat, hogy ez a Mindenható akarata volt ! Legyen az 
áldva s kérjük, hogy adjon kedves halottunknak örök nyu-
godalmat. Béke porainak." 

IE0DAL0I. 
-{- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Fordítot ták : Dobos Lajos és Spett 
Cryula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

„E győzelmes magyarázat, az melyről egy mély be-
látásu bölcsész beszél s melyet Isten nem emberi kéz, hanem 
az események elutasithatatlan keze által fog megírni." Né-
melyek (a jelen viszonyokban) a csudálatos politikai fejle-
ményeket nézik annak ; mások a társadalmi roppant vajúdá-
sokból várják ; én egy igen egyszerű hittani következmény-
ben látom : A tények az ember bukásának bebizonyításához 
készülnek. A többi jöhet azután. 

Meglátjuk majd, hogy az emberi természetben van a 
baj. Pedig inkább az a kérdés: honnét származik. Ez átala-
kulás teljesen végrehajtja majd, mire valamennyi bölcsész, 
valamennyi törvényhozó és tudós sem lett volna képes soha; 
a kereszténység bevezetését a közéletbe. Lelki átalakulás-
hoz közeledünk, milyen nem volt a kereszténység óta.1) 

Es ez átalakulás „ez újra egyesülés a tudományban és 
hitben (az ébredés másik jellege) szellemi eredményeiben 
sokkal hatályosabb lesz — mondja egy történetbölcsész —-

l) S'.únt-Bounet. Les Tempsprésents, XXV. 
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mint háromszáz év előtt egy u j féltekének, vagy a valódi 
világrendszernek fölfedezése, vagy bármely más valaha tör-
tént fölfedezés lehetett volna."2) 

„A kereszténység — irja Chateaubriand — sirba 
dőltnek látszék : lesz föltámadása, s egy vagy két század 
múlva a most bomladozó vén társadalom a kereszténység 
alapján fog újra épülni." s) 

Bizonyára, ha valaha erkölcsi, értelmi vallási és tár-
sadalmi válságot megjósoltak, előre láttak, ezt igen. De ki 
mondhatja meg, meg mikép fog lefolyni ? Talán élesebb 
fájdalom, élénkebb följajdulás behatása alatt magától fog 
ú j ra éledni a hit. Talán az egyháznak és társadalomnak 
ugyanazon áldozatban kell egyesüiniök s ugyanazon gyalázat 
szenvedésében egymást elismerniök. Az előitéletek talán 
nem enyésznek el előbb, mint midőn az egyház megszen-
ved a társadalomért, testével fódözve azt ; vagy midőn a 
haldokló társadalom kényszerülve lesz az egyház karjaiba 
menekülni. Lehet az is, hogy Isten meg akarván menteni a 
társadalmat, hirtelen ragyogó fénybe helyezi a vallást. O, 
ki a katakombák három fájdalmas sötét századára fólvi-
rasztá a I V . századot, az Athanázok, Chrysostomok és 
Ágostonok ragyogó századát; ő, ki a hitujitás véres vitái 
után, romlása szélén állitá meg Európát, összegyűjtve a tri-
denti zsinatot, s annak előkészítésére és megtartására Bor-
romei Károlyokat, Ignáczokat, Teréziákat, Salesi Feren-
czeket támasztott ; ő, ki — különös irgalmába vévén a fran-
czia nemzetet, ezáltal adta meg a világnak legdicsőbb val-
lási és irodalmi századát, a Bossuet-k, Pascal-ok, Male-
branche-ok, Fénélon-ok, Corneille-k líacine-ok, Condé-k, 
Paula i Vinczék századát, minden dicsőséget egyesítve 
ugyanazon hitben : mért ne készítene számunkra, iszonyú 
bajainknak megfelelő gyógyszert ? A franczia szellem any-
nyira kihalt már, hogy föl sem támadhat ? szive nem dobog 
többé ? Isten mért ne gyújtaná megint lángra, ismét ragyo-
góvá tevén egyházát, kebléből embereket támasztva, kikre 
a társadalomnak szüksége van s kik egyedül menthetik 
meg az t? (Folyt, köv.) 

= Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe a legii jabb magya r 
imakönyvet , melyről a nt. szerkesztő ur következő értesítést 
és kérelmet küldött be lapunknak t. olvasóinkkal való közlés 
végett ; mit ezennel szives örömest teszünk, nagy elterjedést 
kívánva a dicséretes ügybuzgalommal szerkesztett műnek : 
Főtisztelendő ur ! Habár magyar katholikus irodalmunk 
imakönyvekben nem szegény, én mégis egy imakönyv kia-
dására vállalkoztam. 

Könyvem létjogát annak szerkezete és berendezésére 
alapítottam s arra, hogy benne a lélek minden szükségeinek 
kielégítését szem előtt tartottam. Kiváltkép a férfiközönség-
nek igényeit vettem figyelembe. 

Négy részre van osztva a könyv. Az I. rész (1—100. 
magában foglalja az otthoni ájtatosságot : a reggeli s esti, 
több napközben mondható imákat, Ivempisből elmélkedése-
ket, litániákat. Mária tiszteletét, az élet különböző körül -
ményei és szükségeire vonatkozó imákat, élőkérti imákat, 
betegek imáit, betegekért s holtakért való imákat. E rész-
ben van a virasztási ájtatosság is. 

A I I . rész czime : „Templomi ájtatosság" (101—182.) 
I t t vannak a miseimák, gyászmisére való imák, az oltári 
szentség látogatása, gyónás, áldozás s a teljes bucsu alkal-
mával végzendő ájtatosság. Az oltári szentség látogatásánál 
lélekemelő, két, francziából fordított elmélkedés ily czim 
a la t t : Elmélkedés a szeretet titkáról. A bizalom szózata. A 
gyónási, áldozási s bucsuájtatosságnál bevezető értelmezések 
és intelmek. 

') Ranke. 
2) Mémoires d'outre-tombe. 

A II I . rész (183—298. 1.) a kath. egyház ünnepeivel 
foglalkozik ; az egyes ünnepeknek rövid magyarázatát adja, 
az ünnepek értelmezéseit lelki épüléssel köti össze ; az ün-
nepekhez csatolja azok egyházi imáit. Gyertyaszentelő, Vi-
rágvasárnap, Buzaszentelésnél stb., ezen napiszertartások 
kivonatos egyházi imáit. 

Az év végére és Halottak napjára pedig azon imákat 
közli, melyek a közájtatosságokon országszerte mondatni 
szoktak. 

A IV. rész (299—390) a magyar egyházi énekekből 
85-öt közöl, s befejeztetik a könyv a felnőttek temetésénél 
énekeltetni szokott két latin énekkel, melyeknek forditása 
— Tárkányi szerint — van adva. 

íme ezek képezik röviden tartalmát a könyvek, me-
lyet mielőtt sajtó alá adtam volna, a szatmári egyházmegyei 
hatóság által megbiráltattam. 

Különben az imák és elmélkedések szerkesztésében 
használtam: Burquard: Le Palmier Celeste-jét; Sz.-Alfonzt, 
Gerzen-Kempist. Schneider latin imakönyveit, Leonhardot. 
Az énekeket Tárkányi vezérkönyveiből állitottam össze ; az 
ünnepek és szertartások magyarázatában Lonovics Egyh. 
Archeológiáját tartottam szem előtt. 

Hogy tettem-e könyvemmel szolgálatot a hivek lelki 
ügyének — mit a birálat kegyesen elismer — leginkább 
annak használhatóságából fog kitűnni ; de hogy a könyv ki-
adására nem nyereségvágy birt, azt mondhatom ; azért is 
már a lehető legmérsékeltebbre szabtam a könyv árát, s ha 
még igy is lenne valami haszon a könyv elárusitásából, azt 
jótékony czélra, egy kath. templom belső diszitésére fogom 
felajánlani. 

A könyv ára fűzve 60 kr. papirkötésben 77 kr. csinos 
vászonkötésben 1 fr t . bőrben aranymetszés, tokkal 1 f r t őOkr . 

Egyes példányok megrendelésénél legczélszerübb árát, 
és 10 kr. posta-dijt utalványon beküldeni, mely esetben a 
könyv bérmentve küldetik meg. 

A könyv kapható Szatmáron : Lővy Miksa könyvke-
reskedőnél. 

Végül szabad legyen Főtisztelendőséged szives pár t -
fogásáért s azért is esedeznem, hogy a könyvet hiveinél ter-
jeszteni kegyeskedjék. 

Szatmártt , 1881. jul. 3. Ragány Károly, 
áldozár. 

V E G Y E S E K . 
•— Búcsújárás Esztergomba. Augusztus 14-én külön 

gőzhajóval bucsumenet indul Esztergomba a Bold. Szűz 
menybemenetelét megünneplendő. Az oda- és visszautazás 
I. helyen 2 f r t 50 krba. I I . helyen 1 f r t 80 krba kerül -r 
gyermekek a felét fizetik. Jegyek a belvárosi plébánia sek-
restyési hivatalában aug. 1-től 10-ig kaphatók. A visszauta-
zás aug. 15-én délután 4 órakor történik. 

— Mily hatalmas tömegekben zarándokoltak a németek 
és a szomszéd népek Aachenbe, hol üdvözítőnk, édes Anyja 
és ker. sz. János ruha-ereklyéi voltak ez évben köztiszteletre 
kitéve, mutat ja azon körülmény, hogy az expositio utolsó 
vasárnapján 59,000 ember érkezett gyalog és 90,000 ember 
vasúton az ős császári városba. Hajdan Magyarország igen 
élénk részt vett e zarándoklatokban. Muta t ja ezt az u. n. 
magyar kápolna, hol ez évben a sz. ereklyék kitéve voltak. 

— Az aug. 1-jére kitűzve volt consistorium ő szentsége 
gyengélkedése miatt későbbre halasztatott. A szent atya 
egészségére károsan a jul . 13-iki események s az olasz kor-
mánynak ez alkalomból tanusitott jellemezhetlen magatar-
tása hatottak. Oremus pro pontifice nostro Leone ! Dominus 
conservet eum, et vivificet eum et beatum faciat eum in 
terra et non tradat eum in animant inimi corum eius ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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^"Megjelenik e lap heten-'? 

kint kétszer : 
szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta- . 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda- ; 
pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
55., hova a lap szellemi : 
részét illető minden kül- ; 

^ demény czimzeudő. ^ 
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K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
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vElőfizethetni minden kir.<i. 

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő- ; 

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdaiirodajában.Mu- ' 
zeum-körut 10. sz. alatt. : 
hova a netaláni reclama- : 

i tiókis, bérmentes nyitott ; 
levélben, intézendôk. i. 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. sStTls 

Budapesten, augustus 13. 13. II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina providentia Papae XI I I . Allocutio.— Észrevételek Philemonnak, 
Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kritikájára. — 
E eyházi tudósítások: Budapest. Az ,országos' tanitó-gyülés furcsaságai. — Szatmár. Adalék Kempis T. fordításához. — 

Vegyesek. 

SANCTISSIMI KOMIM NOSTßl 

L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

A P A E X I I I . 

A L L O C U T I O 
HABITA 

DIE IV AUGUSTI MDCCCLXXXI 
AD S. E. E. CARDINALES 

IN AED1BUS VATICANIS 

VENKEAB1LES FKATRES 

Convocare acl Nos maturavimus amplissimura 
Collegium Vestrum, ut de creandis Episcopis a-
cturi oblata opportunitate uteremur ad significan-
dum Vobis animum Nostrum doloremque imper-
tiendum baud multis ante diebus susceptum ob 
res atrociter nefarieque in Urbe actas, cum Pii IX. 
f. r. Decessoris Nostri cineres efferrentur. De quo 
quidem facto inopinato et indigno dilectum Fil ium 
Nostrum Cardinalem a negotiis publicis ad Euró-
páé principes referre iinperavimus, re recenti. Ni-
hilominus allata magno Decessori Nostro iniuria et 
pontificia violata dignitas Nos hodierna die vocem 
promere omnino iubent, ut animi Nostri sensa a 
Nobismetipsis publice confirmentur, intelligantque 
catholicae gentes omni, qua possumus, ratione et 
memóriám viri sanctissimi vindicatam, et maiesta-
tem Pontificis maximi per Nos esse defensam. 

Pius IX. ut probe nostis, Venerabiles Fratres, 
corpus suum in Basilica Laurentiana extra pome-
rium condi iussit. Itaque cum supremam eius vo-
luntatem hac in re perfici oporteret, monitis iis 
qui securitafem publicam tueri debent, constitutum 
fuerat, ut ex Basilica Vaticana corpus aveheretur 
silentio noctis, eoque tempore quod esse sólet ma-
xime quietum. Item ducendum funus esse piacúit 
non eo apparatu qui pontiticiae dignitati Eccle-
siaeque institutis conveniret, secl quem praesens ro-
manae urbis conditio silieret. Verum eius rei vulga-
tu ' repente fama Urbe tota : quare populus roma-
nus benefíciorum ac vir tutum tanti Pontificis me-
mor, sponte demonstrat, velle se parenti publico 
obsequium pietatemque supremam testificari. Quod 
quidem grati et amantis animi testimonium plane 
fu tu rum erat populi romani gravitate et religione 
dignum, cum nihil aliud esset proposituin quam 
aut funus clecenter prosequi, aut, qua incederet, 
fréquentes ac venerabundos adesse. 

Ad constitutam diem horamque pompa fune-
bris e templo Vaticano processif, ingenti mult i tudine 
ex omni civium ordine per coinpita perque vias 
circumfusa. Magnus piorum hominum numerus 
circa feretrum, maior pone comitabatur, incessu 
pacato et gravi. Ab bis quidem aptas tempori preces 
fundentibus nec vox nec significatio ulla extitit, 
quae lacessere quemquam, aut turbas quoquo modo 
eiere posse videretur. Sed ecce vel a prineipio non 
ignota flagitiosorum manus incompositis clamoribus 
lugubre officium perturbare. Mox aueto numero et 
audacia, ingeminare terrores ac tumultus, rebus 
sanetissimis maledicere, spectatissimos viros sibilis 
conviciisque aeeipere : vultuque et voce et ira mi-
naces circumvenire hostiliter lugubrem comitatum, 
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et verberibus saxisque certatim petere. Immo, quod 
nulla barbaries tenta vi sset, ne reliquiis quidem Pon-
tificis sanctissimi pepercerunt. Non modo enim no-
men Pii IX. contumeliose appellatum, sed in cur-
rum quadrigarum, quo reliquiae vehebantur, coniecti 
lapides, pluriesque inclamatum, proiiciendos inhu-
matos cineres. Continuatumque longo viarum trac tu, 
duarum horarum spatio, turpe spectaculum. Quod 
si non ad extrema ventum est, moderationi eorum 
tribuatur, qui quamvis omni vi petulantiaque laces-
siti iniurias patienter ferre maluerunt, quam ullo 
modo sinere ut inter illud pietatis officium fune-
stiora contingerent. 

Haec facta nota omnibus et publicis confirmata 
monumentis dissimulare aut denegare ii, quorum 
interest, nequicquam conantur: eadem, quocumque 
fama nuntiavit, non modo catholicarum gentium 
animos moerore compleverunt, sed liberrimam in-
dignationem cunctorum hominum moverunt, apud 
quos valet humanitatis nomen. TJndique commeant 
ad Nos quotidie litterae labem dedecoris et imma-
nitatem sceleris exsecrantium. 

Sed maximam sollicitudinem animique ango-
rem Nobis ante alios attuli t casus nefarius et gra-
vis. Quoniam autem officio impellimur, ut maiesta-
tem Pontificatus romani verendamque Decessorum 
Nostrorum memóriám tueamur, idcirco teterrimum 
facinus in conspectu Vestro, Venerabiles Fratres, 
conquerimur et deploramus, illatamque expostula-
mus iniuriam, cuius ad eos culpa pertinet, qui nec 
iura religionis nec civium libertatem adversus im-
piorum hominum furorein defenderunt. Atque ex 
hoc ipso perspiciat catholicus orbis quanta Nobis in 
Urbe securitas relinquatur. — Cognitum perspe-
ctumque erat, coactos Nos esse ad asperam multisque 
de causis non ferendam conditionem : banc tamen 
recens eventus, de quo loquimur, magis patefecitat-
que illustravit, simulque ostendit, si acerbus Nobis 
est rerum praesentium status, acerbiorem esse ex-
pectationein reliquarum. — Quod si evectos perUr-
bem Pii IX. cineres indignissimae perturbationes 
maximique tumultus consecuti sunt, quis pi'aestare 
queat, non eandem improborum futuram audaciam, 
si Nos incedere convenienter dignitati Nostrae per 
Ürbem spectarent? Praesertim si datain sibi caus 
sam putarent, quod officium coëgisset aut latas 
in Urbe leges non iustas damnare, aut quicquam 
aliud publice non iure gestum reprehendere. Qua-
propter magis magisque intelligitur, non alio modo 
Nos Romae nunc posse consistere quam in aedihus 

Vaticanis cap ti vos. Immo si quis attente certa indi-
cia consideret, quae passim erumpunt, simulque 
cogitet, aperte coniuravisse sectas in excidium ca-
tholici nominis, non sine caussa affirmari potest, 
adversus Ecclesiam Christi et Pontificem maximum, 
fidemque avitam Italorum perniciosiora consilia 
maturari. 

Nos quidem ad istos ingravescentis certaminis 
gradus diligenter, ut i debemus, attendimus : eodem 
que tempore quid Nobis ad defensionem maxime 
expediat ponderamus. Spe omni in Deo posita, di-
micare summa contentione certum est pro incolu-
mitate Ecclesiae, pro libertate Pontifiicis, pro iuri-
bus et maiestate Sedis Apostolicae : in eoque certa-
mine nec labores fugere. nec difficultates reformi-
dare. Neque propugnaturi soli sumus, quoniam vir-
tut i constantiaeque Vestrae, Venerabiles Fratres, 
plurimum in omnes partes confidimus. Ac non levi 
etiam vel solatio vel adiumento est voluntas et re-
ligio Romanorum, qui multis insidiis circumventi 
atque omnibus artibus solicitati, tamen in obsequio 
Ecclesiae, in fide Pontificis maximi singulari forti-
tudine persévérant, nullumque locum praetermit-
tunt demonstrandi quam alte eas virtutes inscul-
ptas animo retineant. 

De Hierarchia ecclesiastica 

instituta in Bosnia et Erzegovina. 

Interea vero, quamquam in summis iis, quas 
diximus, et temporum et rerum difficultatibus ver-
semur, tamen muneris Apostoliéi memores, operam 
Nostram in re catholica vigilanter adininistranda 
collocare, quantum licet, non praetermitt imus ; at-
que adiuvante studium Nostrum summa Dei benig-
nitate christianarum gentium ufili tati servire per-
gitnus. — Quam ad rem libentes commemoramus 
hoc loco collatas nuper in Bosniam et Erzegovi-
nam curas. Cum enim valde cuperemus rem sacram 
in iis regionibus melius ordinäre firmiusque sta-
bilire, communicatis cum carissimo in Christo Filio 
Nostro Francisco Iosepho Austriae Imperatore et 
Hungáriáé rege apostolico consiliis, hierarehiam ec-
clesiasticam in iis provinciis constituendam curavi-
mus. Huius rei caussa sedem urbis Seraiensis, quae 
Bosniensium urbium princeps habetur, Archiepi-
scopali et Metropolitana dignitate auximus, ac 
Verhbosnensem appellari iussimus : eidemque sedes 
episcopales très, nemqe Banialucensem, Mandetrien-
sem seu Dumniensem, Mercanensem et Tribunien-
sem Ragusini Episcopi administrationiconcreditam, 
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tamquam provinciales adsignavimus et addiximus, earum-
que sedium Episcopos Archiepiscopi Verhbosnensis suffra-
ganeos futuros decrevimus. — Mandavimus porro, Venera-
biles Fratres, ut exemplaria Apostolicarum Litterarum, 
quas de ecclesiastica hierarchia in memoratis regionibus 
constituta in lucera edi iussimus, Yobis tradantur, ut ex iis 
varias rerum sacrarum in iis locis vices, et totam rei a 
Nobis gestae rationem intelligatis. 

Ilanc providentiae rationem a Nobis initam eo certe 
valituram confidimus, ut inter Slavorum populos, qui lucem 
diligunt, gloriosis eorum Apostolis et Patrouis caelestibus 
suffragantibus, Christi religio ampliora incrementasuscipiat, 
ac tamquam ex fecundo semine laeta salutis seges, Dei gra-
tia fovente, succrescat ac fioreat. 

Confirmatio electionis Patriarchae 
Ciliciensis Armeniorum. 

Nunc pergratum est referre ad Yos, Venerabiles F ra -
tres, de recenti cooptatione Patriarchae Ciliciensis Armenio-
rum. Etenim luctuoso illo, quod nostis, fere sublato dissidio, 
patriarchali se dignitate sponte abdicavit Venerabili s Frater 
Antonius Hassun, cui ob laborum ac virtutum mérita ro-
manae purpurae honorem deferendum censuimus. Quamo-
brem providimus, ut Yenerabiles Fratres Episcopi Armenii 
in Synodum congregati novum Patriarcham eligerent seu 
postularent. Coortis ex inopinato difficultatibus, rem di-
stulerunt ; sed tandem synodali conventu liabito in aede ho-
nori saucti Nominis Deijtarae sacra, die sexta superioris 
mensis, Venerabilem Fratrem Stephanum Azarian, Archi-
episcopum Nicosiensem in partibus infidelium, Patriarcham 
Ciliciensem, Petr i X . nomine appellantes, maiore suffragio-
rum parte renunciarunt. Iidem deinde Episcopi litteris die 
octava superioris mensis ad Nos datis, suae observantiae 
testibus, omnia a se in hac electione gesta Nobis significa-
runt ; atque intelligentes Patriarchalem dignitatem, omnem 
vim et firmitatem suam a beato Petro Apostolorum Principe 
accipere, qui divina ordinatione agnis et ovibus praepositus 
claves regni caelorum communicandas ceteris solus accepit1), 
a Nobis, ut par erat, per preces postularunt, Synodalem 
electionem Apostolica Nostra auctoritate confirmare velle-
mus. Id pariter suppliciter Nos rogavit Yenerabilis Frater 
Stephanus Azarian Patr iarcha electus seu postulatus, qui 
epistola ad Nos missa die octava superioris mensis, una cum 
formula professionis fidei a se subscripta, quam ad form am 
ab Urbano VII I . propositam coram Synodo edidit, obsequii 
et devotionis sensus erga hanc Apostolicam Sedem luculen-
ter exposuit, et in eius fide et auctoritate se perpetuo futu-
rum declaravit. Firma itaque fiducia est Nobis, Venerabiles 
Fratres, eumdem Patriarcham electum seu postulatum, qui 
in varietate munerum quae gessit, observantiae erga Koma-
nam Ecclesiam, peritiae in rebus agendis, constantiae in 
catholica unitate tuenda perspicua argumenta semper exhi-
buit, omnem operam daturum, ut in eo amplissimo gradu 
quem obtinet, omnibus boni Pastoris partibus tum verbo, 
tum exemplo, tum studio in animarum salute quaerenda, 
fideliter satisfaciat. I lac fiducia erecti, de consilio Nostrae 
Congregationis Fidei Propagandae Orinentalium Ecclesia-

V ö. Optat. Milev. I. VIII. 

rum negotiis prapositae, precibus eiusdem electi seu postu-
lati Patriarchae et Coëpiscoporum eius annuendum censui-
mus, et eumdem Stephanum Azarian in Patriarcham Cili-
ciae Armeniorum Apostolica Nostra auctoritate confirman-
dum et canonice instituendum decrevimus. 

Itaque auctoritate Omnipotentis, Dei sanctorum Apo-
stolorum Petri et Pauli ac Nostra confirmamus et approba-
mus electionem seu postulationem a Venerabiiibus Fratr i -
bus Episcopis Armeniis Ciliciae factam de persona praedicti 
Archiepiscopi Stephani Azarian, quem absolvimus a vinculo 
quo tenebatur Ecclesiae Nicosiensi in partibus infidelium, 
ac transferimus ad Patriarchalem Ecclesiam Ciliciae Arme-
niorum, praeficientes eum Patriarcham et Pastorem eidem 
Patriarchali Ecclesiae, prout in Decreto et Schedula con-
sistorialibus exprimetur, contrariis quibuscumque non ob-
stantibus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. 

É s z r e v é t e l e k 
Philemoimak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az Irodalmi Száiiilö" április 1-i szamában közlött 
kritikájára. 

21) I I I . könyv 1. „Omnibus ergo abdicatis Creatori 
tuo te redde placitum ac fidelem, ut veram valeas apprehen-
dere beatitudinem. P . szerint : Azért mindeneket megvet-
vén, kedvessé, hivvé tedd magadat a te Teremtődnél, hogy 
részes lehess az igaz boldogságban. Elég gyarló biz' ez. M. 
szerint : Szakadj el tehát mindentől és add meg magadat 
Teremtődnek örömest és hűen, hogy . . . De hát jobb ez ?" 
— kérdi Phil, és ,fertig' ! ,Mehet' ! — Arra, hogy Pázmányé 
,elég gyarló', kitűzött czélomhoz képest nem tartozom reflek-
tálni. De hogy M. forditása nem gyarló, hanem jó és jobb 
mint Philemon képzeli, azt merem állítani. 1) P . F . U. igy 
fordítja : Darum sage dich von Allem los und gib dich freu-
dig u. treu deinem Schöpfer hin. Müller : Darum mache 
dich los von Allem, u. gib dich hin an deinen Schöpfer 
freudig u. treu. Sailer: So reiss dich denn los von Allem, 
was vergänglich ist, u. ergib dich wieder an deinen Schö-
pfer, um Ihm zu gefallen. Amde sich los sagen, los machen, 
los reissen a. m. valakitől elszakadni, megválni. Az értelem 
tehát világos. 2) Phil , urnák a ,szakadj el mindentől' nem 
tetszik. Nem tar t ja tán magyarnak, sőt nyilván rosszabbnak 
mondja a ,mindeneket megvetvén'-nél. Pedig Nogáll pár-
já t használja. (Mit szólna Phil, hozzá, ha igy irnék : párját 
használ ?) „Annakokáért mindennel, a mi mulandó, szakít-
ván." I Ia M. igy irt volna : ,mindennel szakítván' Phil, al-
kalmasint o-ermanismust foo-ott volna r á : mit Jemandem 

o o 
brechen ; pedig dehogy germanismus ! Szakit ugy viszony-
lik a szakadhoz, mint beállít a beállhoz. Szakit és beállít, 
mindkettő cselekvő átható ige ; de a nyelvszokás benható-
kép is használja ; igy mondjuk : ,Egyszer csak beállít hoz-
zánk.' 

IIa ,szakit valakivel, valamivel', jó, a mint nem két-
kedem: jó, sőt határozottan jobb az ,elszakad valakitől, vala-
mitől'. Elszakad t. i. távolitó raggal a. m. másoktól elmegy, 
elpártol, eltávozik, elválik, másokat elhagy akár gyűlölet-
ből, akár utálatból vagy megvetésből. 

Mily szép az a vers, a melyet gyermek koromban tanul-
13* 
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tarn : „IIa tőlem elszakad minden barátom, s szerencsém 
csillagát enyészve látom vagy Verseghy vagdalózása : 

I logy vagy palócz, cserháti tartományodban 
Bitkul-e már az ostoba ? . . . 
Mióta nagysád tőlünk elszakadt, 
Előbbi számunk megf'ogyott. 

,Szakadj el' tehát talpraesett kifejezés, a mely véle-
ményem szerint leghelyesebben adja vissza az ,abdicatis 
omnibus' féle latin kitételt. Mit akar ugyanis Kempis ? Az 
egész fejezetben folyton-folyvást arra inti olvasóját, hogy 
hunyja be szemét a külső dolgok előtt, rázzon le minden vi-
lági akadékot, tegye be az érzékiség kapuját , hagyjon békét 
minden mulandónak, ideigvalónak, ami úgyis nem egyéb, 
mint csalárdság, haszontalanság. Mily találó tehát az epi-
phonema : ,Szakadj el tehát ' (mache dich los, sage dich los, 
reisse dich los, távozzál, hadd ott a kapufánál, ne csak vesd 
meg, hanem mondj le rólok) mindentől és add meg magad 
(redde te, ergib dieh, add vissza magad Teremtődnek, 
amúgy is teremtett voltodnál fogva az övé vagy, — szabad-
akaratból is) Teremtődnek örömest és hűen, hogy részes le-
hess az igaz boldogságban. Különben, mint tetszik tudni Phil , 
ur, Kenqjis szerzetes volt. Mint ilyen tudta a különbséget a 
,paupertas spirituális', a gazdagság és világi dolgok szívbeli 
megvetése, a mire minden ker. köteles, és a ,paupertas actu-
alis' a gazdagságtól való tettleges elszakadás között. Az 
előbbi megveti a gazdagságot ugy, hogy miatta semmi szín 
alatt sem követne el istenbántást, de azért nem hagyja el. 
A másik megveti és elszak ad is tőle, a mi tökéletesebb. 

Az ,örömest' féle kitételen se igen akadjon föl Phi l . 
Ez ugyanis a ,placeo', ,placitus'-bau rejlő tetszés, örülés,, 
öröm, megelégedés fogalmát a kitűzött czélra elég szabato-
san adja vissza, az eredetinek értelmét megőrzi és a fordí-
tásnak bizonvos kellemes kerekdedséget és rövidséget köl-, * C O 
csönöz. Erezték ezt a német fordítók is kik, mint láttuk, szin-
tén ,freudig'-gel adják vissza a ,placitum'-ot. 

Tehát ne bolygassuk M. fordítását, mely helyes, jó és 
jobb is ! 

22) Ad I I I . G. P . szerint : „Tudgyad, hogy a régi el-
lenség minden igyezettel akadékot szerez a te jó szándékid-
ban és ki akar forgatni minden ajtatos gyakorlásokból : 
tudniillik a szentek tiszteletéből . . . M. szerint : Tudd meg, 
hogy az agg (!) ellenség minden kitelhető módon meg-meg-
akarja akasztani jóravaló szándékodat és ki akar forgatni 
. . . Melyik jobb ? kérdi Phil , s hozzá teszi : Azon fatalis 
,agg' ellenség máskor is szerepel, ( III . 12) P.-nál ,régi kí-
gyó', M.-nál ,agg kígyó' nevezeten. Antiquus hostis, serpens 
antiquus, régi, ős ellenség jelképe az ,öreg kígyó' ; de ,lélek' 
létére nem lesz idő jár tában ,agg'. ,Öreg'-nek P . azért nem 
mondta, mert Kiss Ignácz szerint ,senex' értelemben soha 
sem használja." — Igy okoskodik Phi l . 

Arra a kérdésre, melyik jobb, mi a határozott felelet ? 
M.-é ' Az a fatalis ,agg, csak Phil.-ra nézve ,fatalis'. Phil , 
azon jóhiszemben van, hogy ,agg' csak a. m. éltes, őszbebo-
rult ,senex' s e jóhiszeműségére épité okoskodását. Indessen 
aber Kreznerics szerint „agg = vetus, veteranus, vetustus, 
senex, cascus, antiquus." (M. A. = Molnár Albertet.) 

,Agg' tehát = cascus, ősi = antiquus, régi. Mit 
mond erre Phil , u r? Akar-e példát reá? Szolgálok vele. 

Kreznerics nyomán: „Agg rege, fabula antiqua. Agg álnok-
ság. (Faludi F . Est. p. 145.) Agg szó, de igaz, veriverbium, 
vetus sed verax verbum." (M. A.) A Czuczor-Fogarasi-féle 
szótár pedig azt mondja : „Agg szó, de igaz, igy nevezi 
Pázmány a közmondást." —- Tudta Molnár mit i r ! Jó l for-
dította tehát az ,autiquus'-t igy : ,agg'. 

Furákat beszél Phil , az ,antiquus hostis', serpens an-
tiquus'-ról is, mondván : „Antiquus hostis, serpens antiquus 
,régi, ősi jelképe az ,öreg kígyó'. — Mit is tesz ,öreg' (ma-
gyarul) ? Hal l juk mit mond a nép : Öreg templom, öreg ol-
tár, öreg esküdt, öreg pap (plébános), öreg béres (első béres, 
öreg Isten (atyaisten, főisten) öreg apám, öreg szűr, (hosszú 
szűr), öreg kés (nagy kés), öreg ur, stb. jelenti-e ezekben az 
.öreg' melléknév az ,antiquus'-t ? nem-e iukább annyit, mint 
nagy, nagyobb, előbbrevaló, másokhoz képest vénebb, ko-
rosabb. 

Hal l juk, mit mondanak a tudósok. Ivreznerics „öreg = 
grandis, magnus. Oreg anva, avia. Ük, nagv anya, szép 
anya. Oreg bél, végbél, intestinum crassum. Öreg; biró, iu-
dex primarius pagensis. Öreg ezizma, ocreae. Öreg egér. 
Mus maior domesticus, patkány. Öreg füge, ficus grandior." 

Hozzá teszem : öreg fogás (Faludi Udvari ember 170. 
lp. Pozsony 1771.) Mit mond erre Czuczor szótára : „Öreg 
1) tulajd. ért. mint M. A. értelmezi és közdivatu népszokás 
szerint ma is a. m. a maga nemében a többinél nagyobb, 
(grandis, magnus.) Eltentéte : kis, apró. (Következik egy 
rakás példa). 2) mondják emberről, ki társadalmi, tiszti, ál-
lapoti tekintetben nagyobb fokon áll : öreg biró (ellentéte kis 
biró) ; öreg pap, ki a káplánnál fölebb áll stb. 3) másokhoz 
képest nagyobbkoru, vénebb, korosabb t . i. a természet ren-
des menete szerint az illető lénynek teljes nagysága bizo-
nyos korossággal jár . Öreg fa, mely kellő nagyságát elérte 
. . . öreg ember stb. — Öreg tehát sem a nép, sem Krezne-
rics sem Czuczor szerint nem jelent annyit mint régi, anti-
quus, cascus ; miként ezt Pliil. gondolja. Vájjon tehát Phi l . 
,öreg kigyója' annyit jelent-e, mint ,régi kigyó (P.-nál I I I . 
12.) megfelel-e a Kempis-féle (u. o.) ,serpens antiquus'-nak 
s nem jelent-e inkább annyit, mint ,nagyobb, korosabb 
kigyó'. 

És kérem oly zűrzavar van e szakasznál is Pliil. kriti-
kájában, oly össze-vissza beszél itt is s ellentmond magának, 
hogy az ember valóban óriásilag kell, hogy csodálkozzék, 
miként adhatott helyet a körültekintő szerkesztő jelesen szer-
kesztett lapjában, az Irodalmi szemlében, — ily kritikának 
vagy jobban mondva a kritika ily paródiájának. Hogy az 
olvasó is gondolkozzék s szemlélhessen, mégegyszer leirom 
Phil , tohu-va bohu féle szavait : „Azon fatalis ,agg ellen-
ség' máskor is szerepel ( I I I . 12.) P.-nál ,régi kigyó' M.-nál 
,agg kigyó' nevezeten. Antiquus hostis, serpens antiquus, 
régi, ősi ellenség jelképe az öreg kigyó ; de ,lélek' létére, 
nem lesz időjártában ,agg\ ,Öreg'-nek P . azért nem mondta, 
mert Kiss Ignácz szerint P . a ,senex' értelemben soha sem 
használja." Pliil. azt akarja tulajdonképen kihozni (ámde 
borzasztó félelmes homályba rejti még azt is, a mit állit, a 
mit bebizonyitni akar, hát még okokodásait. Isten a meg-
mondhatója mennyi időt kell veszítenem, hogy bizonyos lo-
gikus rendbe, systemába hozzam s minden olvasó előtt ért-
hetőkké tegyem mondatait . A pogány jós ibis redibis-e ju t 
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eszébe. Delphi, Ephesus, Dodona ! Féltek, hogy megértik), 
hogy a latin szöveg, antiquus hostis, serpens antiquus' leg-
jobban adható vissza e jelzővel: ,öreg', jobban, mint a P . féle 
.régi'-vel, semmiképen sem a M. féle fatalis ,agg'-al. Ezen 
állitásának, hogy t. i. az .antiquus'-nak legjobban megfelel 
az ,öreg' bebizonyítására először azt hozza fel, hogy a kí-
gyó az ellenség, t. i. a sátán .lélek' létére idő jár tával nem 
lesz ,agg' : másodszor, hogy P . is az ,öreg' szót használta 
volna a ,régi' helyett s csak azért nem irta ,öreg' mert azt 
Kiss Ignácz szerint a ,senex' értelemben soha sem használja. 
No jól van. 

Eltekintve attól, hogy mint fönnebb kimutattam a nép 
szájából és a legjobb, legtekintélyesebb kútfőkből (Krezne-
rics, Czuczor-Fogarasi), az ,öreg' semmiképen sem felel meg 
ennek : antiquus, cascus, nem birván soha ily jelentéssel, 
hanem csak is az ,agg' (nem ugyan mintha az ,agg'-nak csak 
ez volna egyedüli jelentése, mert hisz' ép ugy mint ,öreg' 
annyit is jelent mint vén, koros, senex, hanem mivel azon je-
lentéssel is bír: antiquus, cascus): eltekineve tehát attól, hogy 
Phi l . — ,quod esset demonstrandum-jával tisztában va-
gyunk, csak érveire kivánok egy kis megjegyzést tenni. „A 
sátán lélek létére idő jártában nem lehet agg" (már t. i. 
vén, őszbeborult, senex.) Föltéve, hogy ,agg' csakis ennyit 
jelentene s nein jelentene annyit i s jn in t antiquus, cascus, 
nem mondhatnám én viszont Phil.-nak, hogy a sátán ,lélek' 
létére idő multával nem lehet ,öreg' sem mert .öreg' nem 
kevésbé jelenti azt, hogy vén, őszbeborult, senex, mint az 
,agg' sőt az .antiquus' a ,cascus' érteménvben nem is hasz-
nálatos ? 

És másodszor nem mond-e Phil , önmagának ellent, 
midőn egyrészről azt kivánja, hogy az ,antiquus' ne fordi-
tassék oly szóval, mely annyit jelent, mint vén, ősz, senex 
(s azért szerinte legjobb az ,öreg') ; másrészről pedig azt 
mondja, hogy P . csak azért nem fordította az antiquus-t 
,öreg'-gel, mert K . I. szerint e szót ,öreg' soha sem hasz-
nálja ez értelemben ,senex' (vén, ősz) : tehát Phil , bevallja 
itt, hogy öreg =r senex s azt mondja, hogy P . is használ-
hatta volna az ,öreg'-et ily érteményben s ha használta 
volna, akkor az ,antiquus'-t a régi' helyett ugy forditotta 
volna, mint Phil , kivánja : ,öreg'. 

Előbb tehát azért ajánlja Phil , e szót ,öreg', mert nem 
jelent annyit, mint senex, vén, ősz ; azután pedig azért 
ajánlja, mert annyi mint ,senex', vén, ősz. Hol itt a logika ? 
llisum . . . F ia t applicatio. Mit jelent tehát a latin szöveg 
,antiquus' hostis'-a e helyütt és az ,antiquus serpens' más 
helyüt t? (III . 12.) H a a P.-féle ,régi'-t nem akarjuk megtar-
tani, a mit Phi l , is elvet, bizonyjára nem annyi, mint ,öreg 
ellenség, öreg kígyó', azaz nagyobb kigyó, társadalmi tekin-
tetben nagyobb fokon álló s vénebb kigyó, hanem igenis 
,agg' ellenség, ,agg' kigyó, mint a hogy Molnár forditotta, 
a mi meg is felel az antiquus-nak, a cascusnak, mint lát tuk ; 
de még nagyon szépen magyaros is, és a sátánnal összekötve, 
ugy a régi magyar nyelvemlékekben, mint ma is a nép aj-
kán használatos. Tudta M. mit ir, mert még a gymnasista 
diák is olvashatja Toldy F . A magyar nemzeti i rodalomtör-
ténetének 218 lapján: I I I . Mutatványok a Margit legendá-
ból. „Mikoron mindezek és ezekhez (h)asonlók mielkedtet-
nének ez szent szűzben az isteni irgalmasság miá, látá az 

agg ellenség, pokolbeli erdög ez szent szűznek ő jó mielkö-
désit és megirillé." Ráadásul még Czuczor szótárja ezt 
mondja : ,Agg ellenség, a régieknél = Ördög. Van-e még 
szava, Phil , uram ! dr. Kanyurszky Gy. 

(Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, aug. 10. Az ,országos' tanitó-gyülés furcsa-

ságai. — Hogy miképen vélekedünk mi az ,országos'-nak 
nevezett tanitógyülésről, hogy mi a kath. tanitók köteles-
sége szemben evvel a gyűléssel, azt már elmondtuk általá-
nos elvi szempontból, most következik további teendőnk, 
hogy t. i. feljegyezzük az ,országos' tanitó gyűlést előkészítő 
bizottság viselt dolgait, azaz a bizottságban előfordult fur-
csaságokat, a mennyiben azok a »felekezeti', mi szerintünk 
a kath. tanitókra vonatkoznak, mert mindezek a furcsasá-
gok igen érdekes világosságot vetnek az ,országos', értsd fe-
lekezetnélküli, közös iskolás tanitó urakra, illetőleg azon 
szellemre és irányra, mely köztük otthonos. 

Lássuk tehát, mit is csinálnak ezek a tanitó urak ide 
fenn a fővárosban ? Há t bizony semmit mást, mint egész te-
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kintélyel országgyűlést játszanak. Kitűnik ez főleg a tanitó-
egyletek szervezetének tárgyalásából. E pontnál ugyanis a 
felekezetuélküliség hivei nagy vitát kezdtek, azt követelve, 
hogy a felekezetektől vétessék el a jog egyletek felállítására. 
E követelés azonban egy, mond egy szavazattöbbséggel elej-
tetett, de hír szerint a tanitógyülésen e követelés megujit-
tatik. Nézze az ember ezeket a t. tanitó urakat ! Mégis csak 
nagy hatalmat képviselnek ezek, ők kiviszik azt, vagy lega-
lább meg van bennök a hatalmi érzet kivinni, amit még az 
országgyűlés sem vitt ki. Ezerszer bocsánatot kérünk a t. 
felekezetnél kül i, különben nagytekintélyű tanitó uraktól, de 
mi ugy tudjuk, hogy midőn az országgyűlés a közös, feleke-
zetnél kiili törvényt megalkotta, a felekezeti iskolákat nem 
törölte el a földszínéről, hanem azok jogosultságát elis-
merte, a felség pedig e törvényt megerősítette, miből a mi 
logicánk szerint az következik, hogy meg van_ engedve 
a felekezeti tanítóknak is a külön tanitó-egvletek szervezése 
és igy a felekzetnélküli tanitók csak nevetségessé tették ma-
gukat, midőn elvenni akartak oly jogot, melyet a törvény 
nyújt; nevetségessé tették annál inkább, mert a felekezeti 
tanitók fumigálnák az ő határozatukat, még ha meghozták 
volna is. Vagy ki hatalmazta fél őket, hogy ők a felekezeti 
tanitók ügyei felett intézkedjenek ? Hogy hiszik kötelezhetni 
a kath. tanítókat az ő határozatuk végrehajtására ? Mily 
képtelenség, a felfuvalkodottság mily foka kívántatik ahhoz, 
hogy egy idegen testület, egy más idegen testületre rá akarja 
erőszakolni saját határozatait ? 

A kérdésnek ily irányú felvetéséből is lá that ják a kath. 
tanitók, hogy azok a felekezetnélküli nagyszavu tanitók mily 
jó ( ? ) indulattal viseltetnek irántok, láthat ják, hogy a fe-
lekezeti tanítókat elnyomni és felettük uralkodni akarnak. 
De hát a követelés, mondják, elejtetett. Az csakugyan igaz, 
de nem kevésbé igaz, hogy csak ,egy- szavazattöbbséggel 
ejtetett el, vala mint nem kevésbé érdekel az indok, mely 
miatt a követelés elejtetett. Az ,Egyetértés' ide vonatkozólag 
ezt mondja: „A bizottság, tekintettel arra, hogy két tekinté-
lyes felekezeti egylet képviselője, (vájjon kik ők ?) helyet 
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foglal a bizottságban és nem akarván már az első országos 
tanitógyülésen ily odiosus kérdések fölszinre hozásával a 
kedélyeket meghasonlásba hozni, az indítványt mellőzte." 
No nézze ismét az ember, mily magas politikai conceptióval, 
mily, habár ügyetlenül elárult takt ikával birnak ezek a 
a felekezetnélküli tanitó urak ! Ezek igazán az ország kor-
mányára születtek. Most még nem bántják a felekezeti taní-
tókat , majd csak akkor, ha közéjük mennek. Nem akar ják 
őket elidegeníteni, de ha majd a barátságos meghívásra meg-
jelennek, akkor csupa vendégszeretetből elverik raj tok a port. 
Az indok az elhalasztásra tehát ugyancsak alapos. A czél, no 
az meg épen kecsegtető kilátást nyúj tana a kath. tanítóknak, 
melynek előizét már érezhette az a jelenvolt két felekezeti 
képviselő. Eddig tehát ugy volnának a felekezeti tanítók, 
hogy a felekezetnélküliek kegyelméből ( ? ) ők is a laki tha t -
nak felekezeti tanitó-egyleteket, és ez nagy concessio a fé-
lekezetnélküliek részéről, mert tudvalevőleg minden hatalom 
az ő kezükben van, és mi csak a felett a vakmerőség fellett 
csodálkozunk, hogy azok a felekezeti tanitók, ily formidabi-
lis ha ta lmat figyelembe sem véve, eddig is, minden kikért en-
gedély nélkül, a lapi tot tak felekezeti egyleteket. Hogy azon-
ban a furcsaságnak i t t még nincsen vége, ezt bizonyosnak 
mondhat juk, mert az országos tanitó gyűlésen az a kérdés 
ismét elő fog kerülni, de mi meg vagyunk győződve, hogy 
Tréfor t ö excja fogja leginkább ki tüntetni e gyűlés furcsa-
ságait , a mennyiben a felekezetnélküli tanitó uraka t meg-
taní t ja a törvény ismeretére és őket a kaptafához vissza-
utas í t ja . 

De hát mit is beszéltünk mi arról, hogy a felekezet-
nélküli tanitó urak a felekezetieket elnyomni, felettük ural-
kodni akarnak ; azt megczáfolja a bizottság egy határozata, 
mely azonban nem kevésbé furcsább a fennebbieknél. A bi-
zottság egyik határozata ugyanis ugy szól, hogy „az egyhá-
zak fejei felekezetkiilönbség nélkül és ál talában a tanügy 
i ránt érdeklődők, meghívatnak a lapok ut ján." Igazán mj 
egészen elérzékenyültünk, midőn a bizottság e határozatát 
olvastuk, mert napnál fényesebben világos, hogy ez a tanitó-
gyülés nem ellensége a felekezeteknek, nem ellensége a ka-
tholikusoknak, hiszen akkor csak nem fogná meghíni az 
egyház fejeit. Mi mégis olyan formát látunk ebben a meg-
hivásban, mint a fából való vaskarika. Egy kis ügyetlenség, 
egy nagy tapintat lanság. Nagy tapintat lanság meghivni 
kath. papokat, püspököket ily gyűlésre, mely alapelvében 
ellenkezik az egyház szellemével, melynek már előkészítő 
bizottsága világosan kitüntet te, hogy milyen lélek lakik ben-
ne. Vagy hogy képesek azt a felekezetiiélkii litanitók feltenni, 
hogy az ,ő' gyülésöket kath. püspök megtisztelje látogatá-
sával, hol a szellem következtében minden pillanatban ké-
szen lehet az egyház elleni kifakadásokra? Azután meg egy 
kis ügyetlenség, hogy ne mondjuk cul tural hiány is van ab-
ban, hogy lapoli utján akar ják a püspököket is meghivni. 
Már miért nem akkor két krajczáros levelező lapon ? Lám 
csak ilyen furcsaságaik vannak azoknak a felekezetnélküli 
tanitó uraknak, de épen azért és több másért, csak marad-
janak ők maguknak, végezzék dolgaikat egyedül, mi katho-
likusok pedig csak a távolból figyelemmel kisérjük az ott 
végbemenő dolgokat. 

S z a t m á r , aug. 3. Nunc venio ad fortissimum . . . Er re 

vonatkozólag mondja Phi l . : ember legyen, a ki a következő 
négy—öt verset praecisióval lefordítsa. I ly előzmény után 
megvallom, félve lépek a porondra. De hát felkötöttem a 
kolompot : azért in nomine Domini, Dávidként par i t tyával , 
a Góliát ellen. Nem kecsegtetem magamat a győzelemmel. 
Legyen méltányolva a vállalkozó jóakara t . 

Ez öt vers a következő : (L. Kempis T. I . X X . 2.) 
Nemo secure apparet, nisi qui libenter latét. Nemo secure 
loquitur, nisi qui libenter tacet. Nemo secure praeest, nisi 
qui libenter subest. Nemo secure praecipit, nisi qui bene 
obedire didicit. Nemo secure gaudet, nisi bonae conscientiae 
in se testimonium habeat. Mindannyi mély ascetius, de egy-
szersmind tapasztalás igazolta való és szép mondat. Hason-
lóan való és szép alakjában adni nem csekély feladat. Ve-
gyük tehát sorban. 

Nemo secure apparet, nisi qui libenter latét. E verset 
P . igy fordi t ta : Senki szem előtt bátorságosan nem forog, 
hanem csak az, a ki örömest magát elrejti . M., P . - t követve: 
Senki szem előtt bátran nem forog, hanem csak az a ki örö-
mest elrejt i magát . (A hosszú ,bátorságosau'-t a rövidebb 
,bátran'-nal cserélte fél a jó hangzás kedveért, de az értelem 
rovására). In tay : Senki sem jelenik meg biztosan, hanem ki 
örömest van t i tokban. Csinos de kétér telmű s igy nem elég-
gé szabatos. N o g á l l : Senkinek sem bátorságos a világban 
megfordulni, mint a ki örömest megvonulva él. Szerintem a 
legjobb, mind a lak já t , mind ta r ta lmát tekintve. 

Elemezzük most a latin mondatot. Nemo secure appa-
ret. Ezen, mind az öt versben ismétlődő szócskát : secure há-
romféleképen adják a fenntisztelt fordítók. P . és N. bátorsá-
gosan, illetőleg : bátorságos, M. bátran, 1. biztosan. Nem 
akarok a fölött vitatkozni : vájjon ez epithetonok tökéletes 
synonimumok-e. Nyelvérzékemet, ha ugyan nem hibás, 
figyelembe véve, ugy sejtem hogy : ,bátorságosan' és ,bát-
ran' nem minden tekintetben egy és ugyanaz. A ,bátran' ér-
zékem szerint jobbára külső actiót, vagy belső elhatározást, 
a ,bátorságosan' inkább belső állapotot jellemez. Kempis T. 
pedig akkép vélem, ez utóbbit t a r tá szem előtt, midőn mon-
dd : nemo secure apparet, nisi qui libenter latét. Hisz a go-
nosztevő is bátran, sőt merészen léphet fel, beszélhet és cse-
lekedhetik, de korántsem bátorságosan, bizton, biztosan ; 
mert szüntelen kell attól félnie, aggódnia, rettegnie, hogy 
gonoszsága föl fedeztetik, napvilágra jő, megfenyit tet ik. 
Azért én P . és N. bár vontatot t ,bátorságos' és .bátorságo-
san' kifejezéseit, caeteris paribus, még legjobbaknak ta lá-
lom, habár az I. által használt ,biztosan' ellen sincs nagy 
kifogásom ; csak hogy a megnyugtató lelki állapotot jobban 
fejezi ki a .bátorságosan', mint a kétér te lmű ,biztosan'. — 
Minthogy azonban Molnárnak is, Phil . -nak is a P . és N. ál-
tal használt »bátorságos' illetve ,bátorságosan', mint vonta-
tott , hosszú s a mondatokat, ötszöri ismétlődés következtében 
kellemetlen hangzásúvá alakitó szó ellen nem egész a lapta-
lan a kifogása, de M. annak helyébe a kevésbé szabatos 
,bátran '- t a ján l ja : euphonia s szabatosság tekintetéből más 
szóról kell gondoskodnunk. Kutassuk e végre a ,secure' je-
lentményét. 

Secure (sine cura) = sicher, sorglos ; gond, aggodalom 
nélkül : sorgen = tartani , félni valamitől, aggódni valamin. 
Tehá t hogy a vontatott ,bátorságosan'-t s a rövidebb bár, de 
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kevésbé beillő ,bátran-t ' is mellőzhessük, mondjuk ,secure' 
helyében : aggály, veszély nélkül. Ekkép nemcsak a meg-
nyugtató lelki állapotot fejezzük ki helyesen, de egyszer-
smind kikerüljük a kellemetlenül hangzó hosszadalmasságot 
is. — Apparet, appareo : gesehen werden, erscheinen = 
megjelenni, láttatni. Lenne tehát a ,senki szem előtt bátor-
ságosan (vagy : bátran) nem forog", vagy: „senkinek sem 
bátorságos a világban megfordulni" hosszabb mondat, vagy 
végül csinos : „senki sem jelenik meg biztosan" helyett ez 
egyszerű, rövid, kerekded s ugy vélem eléggé hű és szabatos 
mondat : „Senki sem lát tat ja magát veszély nélkül." Nisi 
qui libenter latét. Latét, lateo = verborgen, versteckt lie-
gen, unbekannt sein ; elrejtett, eltitkolt, ismeretlen. Szerin-
tem lenne tehát az egész mondat : Nem lát tat ja magát ve-
szély nélkül senki sem ; vagy : Nem láttatik veszély nélkül 
senki sem ; csakis, a ki örömest van rejtekben. (Et pater 
tuus, qui videt in abscondito ; és atyád ki rejtekben lát . . . ) 
•— A szentéletüek ugyanis mind magányban rejtőzködve 
edzették meg leiköket a világ csábjai ellen. A kinek a sacra 
solitudo, a szerény magábavonulás, a cella, e szent rejtek-
hely szellemi éltető legévé, lelki életelemévé még nem vált 
s a ki a benső, természetfölötti élet terén még meg nem 
izmosodott, meg nem edződött, csakis tartózkodva, óva-
kodva, veszélytől remegve lá t ta t ta t ja magát a világban ; 
melynek befolyása szórakoztatja az elmét, izgatja a kedélyt, 
elvonja az elmét az égiek contemplatiójától, a kevésbbé 
óvatost pedig nagyobb veszélybe is sodorhatja. 

Nemo secure loquitur, nisi qui libenter tacet. — P . 
Senki sem szól bátorságosan, hanem csak az, aki örül. M. 
Senki sem szólt bátran, hanem csak az, ki hallgat. Intay : 
Es senki sem szól biztosan, hanem, ki örömest hallgat. 
Nogáll : Senkinek sem bátorságos beszélni, mint a ki örö-
mest hallo-at. — E két részből álló mondatnak első felére 
a ,bátorságosan', ,bátran' és ,biztosan' kifejezéseket illetőleg, 
észrevételeim, minden forditónál, ugyanazok, melyeket az 
első versnél tettem. A mi pedig a mondat második részét 
illeti : nem birom felfogni, mit akarhat P . az ,örül' igével 
,libenter tacet' helyett. M. kimaradt a ,libentur.' I. és N. 
mindketten azt mondják : „ki és a ki örömest hallgat." 

A beszéd ajándékával megáldott embereknek két osz-
tálya van, kikről azt lehetne mondani, hogy : libenter ta-
cent, örömest hallgatnak. Vannak emberek, kik örömest 
hallgatnak, mivel szólani vagy nem tudnak, vagy nem akar-
nak, vagy restellenek, vagy bármi oknál fogva félnek, még 
akkor is, midőn beszélniök kellene, Isten ügye, az igazság 
védelme, vagy a lelkek üdve követelvén azt, hogy szóljanak. 
Az ily fa j tá jú embereket az irás néma ebekhez hasonlítja : 
canes muti, non valentes latrare. De van egy másik, habár 
jóval kisebb osztálya is az embereknek, kik, bár szólani 
tudnának, bizonyos körülmények közt azonban mégis hall-
gatnak, örömes és bölcsen hallgatnak, mivel azt, hogy szól-
janak, semmiféle fensőbb ok, tekintet nem követeli. Igy 
hallgatott némán Jézus Heródes és a zsidó főpapok élőtt. — 
Hogy K. idézett helyen az embereknek ezen utóbbi osztá-
lyára reflectál, abban nincsen kétség. A ki igy hallgatni tud, 
az, ha szólnia kell, minden szavát latba vetni, mérlegelni 
fogja s bátorságosan, aggodalom nélkül fog mindig szólani. 
Ámde a hallgatásnak e nemét megtanulni nem oly könnyű ; 

nehezebb, mint magát a nyelvet megtanulni. Azért hason-
lít ják a bölcsek az ilyennemű hallgatást aranyhoz, de a szó-
lást csupán ezüsthöz. A ki ellenben a hallgatás e nemű mes-
terségéhez nem ért s miuden szükség nélkül, meggondolat-
lanul beszél, vajmi könnyen fog beszédében impingálni: 
vagy az igazságot és felebaráti szeretet mégsértve, vagy 
saját existimatióját lerontva, vagy bántalmazva Istenét: in 
multiloquio enim offenditur Deus. S az ilyenről nem lehet 
aztán mondani, hogy : secure loquitur. Euélfogva, miután 
e kifejezés : ,örömest hallgat/ az emiitettem mindkét osztá-
lyú emberekre reáillik : én a „qui libenter tacet"-et nem 
igy adnám : a ki örömest hallgat de különben sem szól soha-
sem, — hanem : „a ki hallgatni megtanult" — habár kü-
lönben szólani tudna is és annak idején, tnidőn azt fensőbb 
nézetek igénylik, szólani szokott is. — Lesz tehát az egész 
mondat: Nem szól aggodalom nélkül senki sem, lianem ha 
bölcsen hallgatni megtanult. 

Nemo secure praeest, nisi qui libenter subest. P . sze-
rint : Senki bátorságosan másnak feje és elüljárója nem le-
het, hanem csak az, ki örömest függ mástól. (Első része a 
mondatnak hosszadalmas, körüliratos ; másik része kifogás-
talan.) M. ,bátorságosan' helyett a felkarolt ,bátran'-t hasz-
nálja e helyen is ; többiben egy magánhangzó változtával 
P . fordítását ta r t ja meg. In t ay : Senki sem lehet bizvást 
igazgató, hanem ki örömest volna alattvaló. (A ,volna' fö-
lösleges, mert nincs olyan igazgató, a ki egyúttal nem alat t-
való. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. 
Minden lélek nemcsak eshetőleg, de tettleg, voltaképen is 
alattvaló. Nisi, qui libentor subest : monja K . föltétlenül.) 
Nogáll : Senkinek sem bátorságos előljáróskodni, mint a ki 
szeret alattvalóskodni. Ez még legjobb. 

Ez asceticus mondat igazságának bizonyítékaival tel-
ve van az ó és ujabbkori történelem. „Jesus Christus se ip-
sum exinanivit formám servi accepiens, in similitudinem 
hominum factus et habitu inventus ut homo . . . Subditus 
erat . . ." Ferencz József fejedelmünk, bátorságosan, aggo-
dalom nélkül, kormányozza népeit : mert példás uralkodó, 
l\ű alattvalója, buzgó fia az egyháznak. Szent atyánk bátor-
ságosan, bár fájdalommal, de aggály nélkül kormányozza 
politikai fogságában az anyaszentegyházat, mert hű szolgája 
Istennek. A felfuvalkodott, kevély zsarnokokat ellenben, kik 
maguk felett senkit sem ismernek, félelem és rettegés fogja 
körül. Nagyon is igaz tehát K . T. mondása : Nemo secure 
praeest, nisi qui libenter subest. — Praeesse — vorstehen, 
elüljárni. Subesse = unter etwas sein, valakinek alatta len-
ni. Lesz tehát e mondat a magyarban : Senki aggálytalanul 
elül nem jár, csakis, a ki örömmel alattvaló. Annak sem ag-
godalom nem fogja gyötörni szivét annak félelmétől, hogy 
elüljáróságának ideje lejárhat, sem a szomorúság érzete nem 
fogja betölteni keblét, ha az valóban teljesül. 

Nemo secure praecipit, nisi qui bene obedire didicit. 
P . Senki nem parancsol bátorságosan, hanem csak a ki jól 
megtanulta az engedelmességet. M. ,bátorságosau' helyett 
szokás szerint ,bátran'. Intay : Senki sem tud bátran paran-
csolni, hanem ki megtanult szót fogadni. Nogált : Senkinek 
sem bátorságos parancsolni, mint a ki jól megtanult enge-
delmeskedni. 

Ama parancsoló, ki maga engedni nem szokott, ki nem 
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tudja, mi az engedelmesség, — nem lesz képes megitélni : 
quid valeant humeri, quid ferre recusent s olyan terheket 
fog rakni alattvalóinak vállaira, melyeket azok el nem fog-
nak viselhetni, hasonlóan az Írástudók- és farizeusukhoz, 
kikről mondja az irás : Alligant onera gravia et impertabi-
lia et imponunt in humeros hominum : digito autem suo no-
lunt ea movere. (Máté X I I I . 4.) ; — vagy a másik szélső-
ségbe fog ütődni : az engedelmességet maga sem ismervén» 
alattvalóiban sem lesz képes azt fentartani. Egyik állapot 
sem bátorságos, aggály, veszély nélküli. Azért igaza van 
Kempisnek, midőn mondja : Nemo secure praecipit, nisi qui 
bene obedire didiéit. Szerintem: Aggály nélkül nem paran-
csol senki sem, ki engedelmeskedni meg nem tanult. 

Nemo secure gaudet, nisi bonae conscientiae in se te-
stimonium habeat. P . Senki sem örvendez bátorságosan, ha 
jó lelkiismeretnek bizonyságát magában nem érzi. M. ,bá-
torságosan' helyett végül következetesen ismét ,bátran'-1 
használ s fordítása, a szórend némi változtatásain kiviil, 
a Pázmányéval ugyanegy. In tay: Nem vigadhat az biztosan, 
ki a jó lelkiismeret bizonyságát magában nem hordozza. 
Nogáll : Senkinek sein bátorságos örvendeni, hacsak a tiszta 
lelkiismeret bizonyságával nem bir. Szerintem : Nem örven-
dez aggály nélkül senki sem, hacsak a jó lelkiismeret bizony-
ságával nem bir ; vagy : hanem ha jó lelkiismeret bizonysága 
mellett ; vagy : csakis a jó lelkiismeret tanúbizonysága 
mellett. 

Lássuk már most együtt mind az öt mondatot. 
Nem láttatik veszély nélkül senki sem, csakis, a k1 

örömest van rejtekben ; vagy : Veszély nélkül senki sem 
mutatkozik ; csakis, a ki örömest rejtőzködik. 

Nem szól aggodalom nélkül senki sem, hanem ha böl-öö ' 

Csen hallgatni megtanult. 
Senki aggálytalanul elül nem jár, csakis, a ki öröm-

mel alattvaló. 
Aggály nélkül nem parancsol senki sem, ki engedel-

meskedni meg nem tanult. 
Nem örvendez aggály nélkül senki sem; csakis a j ó 

lelkiismeret tanúbizonysága mellett. Irsik Ferencz. 

V E G Y E S E K . 
— A fehérgyarmati esperesi kerület hivei, (a szat-

mári egyházmegyében) nagy lelki örömben és vigasztalás-
ban részesültek e napokban. Dr. Schlauch Lörincz szatmári 
püspök ur ő excellentiája apostoli látogatását végzé itt, s 
az ifjúságot a bérmálás szentségében részesité. A főpásztor-
nak leereszkedő nyájassága, mindenre, de legfőképen az 
egyházi és iskolai ügyekre kiterjedő nagy érdeklődése u j 
erőt öntött a hi vekbe, kiknek a helvét vallásúak nagy szá-
mával szemben erős hitéletre vau sziikségök. A bérmálás 
kiosztását mindenütt a sz. mise után mondott apostoli buz-
galmu beszéddel kezdé meg. Ezekben a főpásztor a bérmá-
landóknak adott oktatást s intelmek mellett rámutatott a 
szülők kötelességeire és kifejté, hogy a gyermekek lelki neve-
lésére még sokkal nagyobb gondot kell fbrditaniok mint a test 
ápolására s kifejlesztésére. Leszállt a család szentélyébe és ki-
mutat ta , hogy a mai romlottság alapja részben a családoknál 
keresendő; mert a házasságot nem tekintik annak, a mi Isten 
akarata szerint; mert sok szülő a téves eszméknek hódolva ön-

maguk közömbösek, gyermekeiket pedig vallásos melegség 
nélkül vezetik, és ridegnek idomitják a szivet, mely oly fogé-
kony a jóra. Pedig az édes anya gyöngéd szavai nyitják meg a 
kisded szivét és készítik azt elő a Szentlélek adományai be-
fogadására. Az igy képezett lélek Krisztus szellemében él, 
a jóra buzdul, a jót teszi, megakadályozza a rosz szellem 
terjedését. Ez adja meg az igazi hitéletet, a vallásosságot, 
mely a szellemi életet fenyegető minden veszély között bi-
zalmat, megnyugvást, erőt kölcsönöz, mig annak hiányában 
nem létezhetik bizalom, szeretet s ragaszkodás. Az ily élet 
békességet hoz az egyeseknek, a családoknak ; békeséget, 
melyet isteni Üdvözítőnk adott nekünk, — békét Istennel, 
az emberekkel és önmagunkkal. Ez apostoli szavak termé-
keny földre találtak, mi a hivek áhítatában nyilatkozott, 
más részt pedig a jelen volt helvét vallásuakban tiszteletet 
gerjesztett. + 

— X I I I . Lco pápa a f. hó 4-én tartott titkos consis-
toriumban, melyben a lapunk élén olvasható allocutiót 
tartotta, 4 érseki, 4 püspöki széket töltött be, 2 érseki, 7 
püspöki széknek breve által történt betöltetését hirdette ki, 
az örmény patriarka, a cagliarii, bécsi és goai érsekek részére 
a pallium kiadatását rendelte el. 

— Rómában ismét szentségtörő merénylet történt. J u -
lius 31-én éjfél után valaki a piaza di Trevi-n levő Imma-
culata szobrot kövekkel megdobálta és tetemesen megcson-ö o 
kitotta. E miatt ő szentsége püspöki helynöke 9 napi en-
gesztelő ájtatosságot rendelt, melyet Nagyboldogasszony 
napja után triduum fog befejezni. 

— A németországi katholikusok e. i. nagygyűlése Bonn-
ban már előre igen ünnepélyesnek mutatkozik. Kölnből jöt t 
inditványra a rajnaparti nagyobb városok mind külön-külön 
hajón fogják képviselőiket Bonnba küldeni. E hajóraj ün-
nepélyes sz. mise után Kisasszony napján fog Kölnből meg-
indulni. 

— Hetvenháromszor hazudott az olasz külügyministe-
rium ; mert 73 táviratot küldött külföldi ágenseihez, hogy 
elhitesse a kormány-okkal, miszerint a jul. 13-iki botránynak 
a katholikusok voltak okai s előidézői. {Aurora.) 

— Felső-Ausztriából a kath. conservativ politikai 
egylet 30,000 aláirásu tiltakozást küldött Kómába a jul . 
13-iki eseméuyek alkalmából. Mind hiába, csak nincs párja 
az acnio- képesség fokozására az egyleti életnek és szervezett-
ségnek ! 

Vaticáni zarándoklatok 1871 óta. Érdekes ki-
mutatást olvashatni az „Unitá Cattolica"-ban a világ min-
den részéről a Vaticanba 1871 óta érkezett zarándoklatok fe-
lől. 1871-ben a Vaticanban megfordult összes zarándokok 
száma volt 13,893, 1872-ben pedig 17,477 ; a következő két 
évben tetemesen ajiadt e szám, ugyanis 1873-ban Kómában 
volt 8115, 1874-ben 9129; mig ellenben 1875-ben 15 673, 
1876-ban pedig 19,780 ; 1877-ben érkezett 34,508; 1878-ban 
csak 13,625 ; a következő 1879 évben még kevesebb: 10,177; 
1880-ban 10,827. 1875 ben I X . Pius magán- és együttes 
kihallgatáson fogadott 30,357 egyént ; 1876-ban 51,243-at'; 
1877-ben pedig már 68,221-et." 1878 X I I I . Leo pápa ő 
szentsége 33,065, 1879-ben 25.234; 1880-ban pedig 25,953-at 
fogadott. 

— Kitüntetés, ü csász. és ap. kir. felsége tudomány-
egyetemünket s benne különösen hittudományi karunkat ki-
tüntetni méltóztatott. F . hó 1-én kelt legk. kéziratával dr.-
Berger ev. János e. i. rektort s hittudománykari ny. r. ta-
nárt a vaskorona I I I . o. rendjelével diszité fel. Ugyanezen 
kitüntetésben részesültek ezúttal a kolozsvári tud. egyetem s 
a budapesti műegyetem e. i. rektorai s ez utóbbi intézet e. i. 
prorektora. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



vœ- -20. • 
er -F 
C'Megjelenik e lap heten-/ 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
Sterhesstői lakás: Buda- ; 

: pest, YIIL. Stáczió-utcza :
: 

: 55., hova a lap szellemi 
j részét illető minden kül- ; 

/ demény czimzendü 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Budap^ste^ augustus 17. 14. 

QßP <Tß\ß 
^Előfizethetni minden k i r .p 

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő- ; 

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdaiirodájában,Mu- : 
zeum-körut 10. sz. alatt. : 
hova a netaláni reclama- j 

: tiókis, bérmentes nyitott ; 
levélben, intézendôk. > % 

•nSSŰ 

II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Egy lap a pápaság fénykorából. I I I . Incze pápasága 1198—1216. — Észrevételek Philemonnak, Molnár L. 
Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kritikájára. — Egyházi 
tudósítások: Budapest. A régi nóta. -— Szatmár. Adalék Kempis T. fordításához. — Luczern. A svajczi kath. conservativ 

párt programmja. — Irodalom. A kereszténység és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Vegyesek. 

Egy lap a pápaság fénykorából. 
I I I . Incze pápasága (1198-1216) .* ) 

Innocentii III. Epistolar. libb. XIX. Baluze. 
Breqigny és Du Theil franczia tudósok ki-
adásai nyomán legteljesebben Mitjnenél, 
Curs. Patr. T. 214-217 . - Gesta Innoc. III . 
(egykorú életirás) Brequigny és du Theil ki-
adásában. Páris 1791. — Registrum de ne-
gotio Rom. imperii (leginkább Németor-
szágra vonatkozó okiratok gyűjteménye), 
Migne T. 21fj. 

Fr. Hurter, Geschichte Papst Innnozenz 
des Dritten u. seiner Zeitgenossen. Hamburg 
1834—1842. 4. köt. 

Az összegyűlt cardinalisok, jól látván az idők 
súlyos viszonyait, mindjárt más nap (jan. 9.), egy-
hangúlag a Segni gróf családból származó, még 
csak 37 éves, de a legritkább szellemi tulajdonok-
kal felruházott, erényben és tudományokban egy-
aránt kitűnő Lóthár kardinálist emelték a pápai 
székre, ki a magas méltóságot csak könyek közt s 
akarata ellenére fogadván el, III. Incze nevet vett föl. 

A pápaság ö alatta érte el hatalmának tető-
pontját. Az eszmény, mely VII. Gergely nagy lelke 
előtt lebegett, most megvalósulásra talált. A lelki 
hatalom függetlensége, minden földi uralmat túl-
szárnyaló tekintélye s az összes keresztény társa-
dalmat vezető, rendező és gondozó befolyása, rövid 
időre gyakorlatilag érvényesült. Bátran mondhatni, 
hogy III. Incze pápaságának története, korának tör-
ténete ; mert uralkodása alatt az egész politikai és 
erkölcsi rend súlypontja Rómában nyugodott. Nagy 
mint pápa és államférfiú, egyaránt nagy volt mint 
tudós, pap és ember, kit minden intézkedésében 

*) Mutatvány dr. Ripaics R. Egyháztörténelmének 
I I . kötetéből. E kötet f. é. szept. elején hagyja el a sajtót. 
Figyelmeztetjük rá t. olvasóinkat. 

Szerk. 

csupán a jog és erkölcs tisztelete s magasztos ál-
lásának tudata vezérlett. 

1. — Intézkedései Olaszországban. Az uj pápa 
mindenek előtt magában Rómában állította helyre 
a pápai tekintélyt. Itt 1192 óta a császár nevében 
egy praefectus, a nép nevében pedig egy senátor 
kormányozta a várost. Incze mindkettőt rákényszeri-
tette, hogy neki, mint fejedelemnek és fő urnák, 
meghó loljanak. — Azután a VI. Henrik által ked-
venczeinek kiosztogatott egyéb pápai birtokokat 
(Ravennát, Anconát, Spoletót s a Mathild-féle bir-
tokok egy részét) szerezte vissza és jóváhagyta 
azon szövetséget, melyet a toskáni városok, Piza ki-
vételével, saját szabadságuk s az egyház védelmére 
egymás közt kötöttek. — Hátra volt még a siciliai 
királyság, hol Konstanczia, az özvegy császárnő, 
maga uji totta meg ama régi hűbéri viszonyt, mely-
ben e királyság a pápai székhez állott ; lemondván 
egyszersmind legnagyobb részt azon sérelmes ki-
váltságokról, miket egykor I. Vilmos király IV. 
Hadrian pápától kierőszakolt. Mikor pedig halálát 
közeledni érezte (-{- 1198. nov. 27.), négy éves kis 
gyermekét a pápa oltalmába ajánlontta s öt Frigyes 
tutorául és az ország kormányzójául nevezte ; mely 
kettős feladatának III. Incze a leglelkiismereteseb-
ben megfelelt, mindent megtevén, hogy a királyfit 
a lehető leggondosabb nevelésben részesitse s az 
országot, állnok világi és egyházi nagyok fondorla-
tai ellenében, számára biztositsa. Maga, a később 
oly hálátlan II. Frigyes, mikor 14 éves korában a 
kormányt átvette, hálatelt szivvel mondott ezért 
köszönetet a nagy pápának s öt „pártfogójának és 
jótevőjének" nevezte. 

2. — Állásfoglalása a németországi kettős ki-
rályválasztással szemben. E közben Németország 
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ügyei is nagyban foglalkoztatták a pápát. Jeleztük 
fentebb, bogy VI. Henriknek 1196-ban sikerült a 
német királyi trónt két éves kis fia számára bizto-
sítani. Konrád mainzi érsek és a vele Palaestiná-
ban levő országnagyok e megállapodáshoz hivek is 
maradtak s a császár haláláról értesülvén, Frigyes-
nek tett esküjöket Berytus alatt megújították. De 
Németországban más nézet vergődött túlsúlyra. 
Belátták, hogy az országot gyermek királyra nem 
bizhatják ; azért kimondatott az uj választás szük-
ségessége. Am ha ebben egyetértettek: a válasz-
tandóra nézve nem tudtak megegyezni. Egy rész 
(a hohenstaufi pár t ) sváb Fülöpöt, az elhunyt csá-
szár öcscsét, — a másik (a welf párt) Ottó braun-
schweigi herczeget választotta, mire Németország 
hosszas pártküzdelmek játéklabdája lön. Incze ele-
inte nem akart döntöleg befolyni, csak követek és 
levelek által sürgette a békés kiegyezkedést ; lát-
ván azonban, hogy egyik rész sem akar engedni, 
utoljára is állást foglalt s érett megfontolás után ') 
1201. márcz. l - jén IV. Ottónak Ítélte oda a koro-
nát, kit Guidó kardinális, pápai követ, a szokásos 
eskü után, még azon évben német római királylyá 
kikiáltatott2). E pápai pártfogás nagyban elémoz-
ditotta Ottó ügyét ; 1203 derekán Fülöp ügye már 
veszve látszott. De Ottó nem volt az az ember, a ki 
párthiveit magának le tudta volna kötelezni. 1204 
óta legtekintélyesebb emberei (tulajdon testvér-
bátyja, Henrik és első szóvivője, Adolf kölni érsek) 
Fülöphöz pártolták át, ki most Olaszországban is 
nagy sikereket vivott ki s ügyének a pápát is meg-
nyerni igyekezett. Incze tehát ismét a békés ki 
egyezkedés kísérletéhez nyúlt vissza, s mert ezt 
Némethonba küldött követei kieszközölni nem bír-
ták, mindkét trónkövetelő teljhatalmazottjait Ró-
mába hivatta, hogy a béketárgyalásokat előtte foly" 
tassák ; mi alatt azonban e tárgyalások folytak, Fü 
löp Wittelsbachi Ottó pfalzi gróf által — úgylát-
szik, magán boszuból — a bambergi püspöki lak 
ban meggyilkoltatott (1208 jun. 21.) A vitás kér-
dás ez erőszakos megoldása után. a pápa siirgeté-

Hogy mily lelkiismeretességgel jár t el I I I . Iueze e 
dologban, mutat ja máig fenlevő Deliberatio ez. emlékirata 
(Registr. de neg. imp. Nr . 29., kivonatilag Hefelenél, V. p. 
(588—89), melyben a trónkövetelők mindegyike mellett és 
ellenök szóló érveket a jog, illendőség és hasznosság hármas 
szempontjából mérlegeli. 

3) Ez ellen a hohenstaufi párt erélyesen tiltakozott ; de 
a pápa Venerabilem kezdetű dekretalisában kimutatta, hogy 
jogosan jár t el. Hefele, V. p. 695—697. V. ö. Phillips, K i r -
chenrecht I I I . köt. 192—208. I I . Religio 1878. juniusi 
számok* 

sére most mindnyájan elismerték a versenytárs 
nélkül maradt IV. Ottót, ki erre Fülöp idősebb 
leányát, Beatrixet, magának eljegyezte s a speieri 
országgyűlésen (1209 máj.) a pápa által kivánt 
esküt ') iinnepiesen letevén, még azon évben Ró-
mába vonult és okt. 4 én császárrá koronáztatott. 

A koronázás után azonban, mintha kicserél-
ték volna, egyszerre egészen megváltozott. O. ki 
mindent a pápának köszönhetett2), most a pápa el-
len fordult és esküjét megszegve, Anconát, S pole tót 
s a római egyház egyéb birtokait elfoglalta, azután 
Apuliába tört. hogy Frigyestől anyai örökségét is 
elrabolja. „Rútabb hálátlanságot, úgymond egy 
jeles német iró3), alig mutat fel a történelem." 
Hasztalan figyelmeztette a pápa ismételve tett es-
küire : Ottó gúnyosan azt felelte, hogy „tartsa azo 
kat fiókjában." Incze utoljára is kénytelen volt 
a kiigtatást fölötte kimondani (1211 nagycsü-
törtökön), mire a német fejedelmek egy része a 
nürnbergi gyűlésen az „eretneket" trónvesztettnek 
nyilvánította s a koronát az i f jú Frigyesnek ajánlta 
fel. Hiába sietet Ottó Németországba vissza, hogy 
tekintélyét helyreállítsa; a hangulat mind inkább 
Frigyes felé fordult, ki a pápa és Francziaország 
támogatása mellett egymásután jelentékeny elő-
nyöket vivott ki, s miután Frankfurtban újra ki-
rálylyá választatott, 1213 jul . 12-én a pápának 
csehországi Egerben ugyanazon esküigéreteket tette, 
miket Ottó Speierben. Utóbbi most a francziák el-
len fordult, hogy azok legyőzésével annál könnyeb-
ben végezhessen a „siciliai gyerekkel de a Bovines 
melletti nagy csatában (1214) teljesen megveret-
vén, braunsclnveigi jószágaira vonult s ott mint 
magánzó dicstelenül elhunvt (1218). Frigyes 1215-
ben Aachenben királylyá koronáztatott s ez alka-
lommal megfogadta, hogy mihelyt körülményei en-
gedik, a szentföldre keresztes hadat fog vezetni. 

(Vége köv.) 

!) Pertz, Mon. Germ. Leg. T . I I . p. 216. Főbb pont-
jai : szabad püspök választás ; szabad fellebbezés Rómába ; a 
jus spolii beszüntetése; a római egyház javainak biztosítása 
s az elfoglaltak visszaadása, Radicofanitól Seperanóig. 

2) Sciatis certissime — irta egykor Inczének — quod 
omnein promotionem nostram post Deum sanctitati vestrae 
recognoscimus. (Registr. iniper. Nr. 81). Es : In cinerem et 
favillam negotium nostrum redactum fuisset, si mauus ves-
tra vel auctoritas b. Petr i in partem uostram non declinas-
set. (Nr. 106). 

3) Böhmer, Regesten des Kaisarreiches unter Phil ipp, 
Otto etc. X I X . 1. 
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É s z r e v é t e l e k 
Pliilemonnak, Molnár I . Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára. 

23) Ad I I I . 7. Quidam incauti propter devotionis gra-
tiam. P . szerint : Némely gondatlanok az ajtatosságot keres-
vén magokat elvesztették, mert többet akartak cselekedni 
tehetségeknél . . . M. szerint : Nem egy gondatlan jutott 
tönkre az ajtatosság kegyelme által. Dehogy ? ! ir ja Phil . 
Aligha hiba nincs a kréta körül. Az ajtatosság kegyelme 
által senki sem jutott tönkre. A latinnak gérmanismusát, 
(Görres klassikus fordítása szerint : um der Gnade der An-
dacht willen sich selbst zerstört !) jobban mondva a germa-
nismusnak bajos szirtjét P . elég szerencsésen kikerülte, mi-
dőn nem az ajtatosságot, hanem az az ajtatosság keresését, 
illetőleg némely gondatlanoknak (jobban mondva : meggon-
dolatlanoknak) az ajtatosságos érzelmek élesztése czéljából 
megkisérlett erőszakoskodását roszszalja. M. kétségkívül 
birja a német nyelvet, annyira birja, hogy meg is botlik tő-
le ; észlelhette, hogy valaki Ivempis Tamást le akarja fordí-
tani, igen jól teszi, ha sok, de sok helyütt előbb németre 
fordit ; M. urat theologiai érzéke rá vezethette volna a ger-
manismus nyitjára." Szóról szóra idéztem Phil. 

Biztosítom Phil, urat, hogy itt semmiképen sincs hiba 
a kréta körül. Tudom én mit gondol ön uram ! Minthogy 
31. ,theologiai érzékét' emliti gúnyosan, azt hiszi, hogy M. 
theologiai hibát követett el, hogy Kempist : „Quidam in-
cauti propter devotionis gratiam" . . . „Nem egy gondatlan 
jutott tönkre az ajtatosság kegyelme által" adja vissza. Ne 
téljen semmit ! Csapjunk át a theologia terére. Szinte jól 
tog esni nekem is, meg az olvasónak is, ha a száraz philolo-
giát egy pillanatra mellőzve, érdekesb vitába bocsájtko-
zunk. 

Tehát az ajtatosság kegyelme által senkisem jutott 
tönkre. Destruxerunt se t. i. testileg, lelkileg) ? De hogy 
nem jutott, sőt legio azoknak a száma. Phil , ugy látszik 
nem igen jártas theoretice a lelki életben. Practice, nem 
mondom, nincs hozzá semmi közöm s félek, ne dum Phile-
moni praedicavero, ipse reprobus efficiar. Igaz ugyan hogy : 

Theria sine praxi est currus sine axide. Az is igaz, 
hogy : 

Praxis sine theoria est viator sine via. S most, a vita 
alatt a lelki élettel csak theoretice foglalkozunk. Ad rem ! 

Az ájtatosságra, az imádságra tanitó asketák annyira 
meg voltak s vannak győződve arról, hogy sok ember az 
ájtatosság által ment és megy tönkre (testileg, lelkileg-), 
hogy nem győzik s tökéletességre igyekvő jó lelkiieket 
eléggé figyelmeztetni, hogy válasszanak maguknak ne csak 
jámbor, de okos lelki vezetőt, nehogy a jámborság utján el 
ne tévedjenek s lelköket vesszék. Olvassa csak Phil, ur, mit 
mond Scaramelli Directorium asceticum Tract. I . Art. I I I . 
c. I I . pg. 132 (Gestel st. Michaelis 18-18) : Illi, qui sine du-
ctore per viam spiritus ingreditur, etiam ex eo grande immi-
nere periculum, quod ipsa pietatis opera, si sine debito modo; 

aut mensura exerceantur, nos in praeceps deturbandi potes-
tatem habeant. Quot et quantos non in exitium traxit im-
prudens quidam fervor (buzgóság). Quot et quantis non ipse 

consolationis spiritus (ajtatosság kegyelme) et ipsa Dei 
dona (kegyelem) lapsus occasio fuere. Quot et quantis ipsa 
ieiunia, ipsae vigiliae, ipsae corporis affiictationes sine pru-
dentiae legibus et directoris consilio sibi ipsis impositae iu-
genti fuere obstaculo ipsi us illius perfectionis, ad quam ope 
talium asperitatum aspirabant. S. Hieronymus testatur : Novi 
ego in utroque sexu per nimiam abstinentiam cerebri sani-
tatem fuisse vexatam (megbolondultak)." S hozzáteszi Sca-
ramelli : ..Sic nempe usu rationis perdito neque Deo, neque 
mundo ullo modo amplius utiles erant." 

Tehát helyesen vezette M.-t theologiai érzéke nem 
ugyan a germanismus nyitjára, hanem a dolog velejére s 
Kempis gondolatának megértésére ; helyesebben, mint akár 
P.-t, akár Görrest és Phil.-t. Vagy még mindig kételkedik 
ezen Phil .? Olvassa csak Nouet Jakab S. I . ,Der betende 
Christ ' czimü müvét. Az I. köt. 333. lapján azt mondja : 
Nichts ist von Gefahr frei, — sagt der heil. Ambrosius 
richtig . . . Gleichwie das innerliche Gebet grosse Vortheile 
hat, so hat es auch sehr gefährliche Klippen." Az egyik ve-
szedelem Nouet szerint abban áll, hogy az ember elbizza 
magát, lelkileg kevély lesz, magát nagynak tar t ja , felebará-
tait megveti . . . Mi a következménye ? . . . Tönkre megy . . . 
Deus superbis resistit . . . Egy más veszedelmet abba helyez, 
hogy sokan a (túlságos) ajtatosság által egészségüket ront-
ják. . . . denn da die innerliche Liebe ungestüme u. heftige 
Kegungen hat, so verleitet sie oft zu unordentlichen Begier-
den, ihren Leib selbst gegen das Verbot ihrer Leiter zu kas-
teien ; und wenn man nur das Übermass annimmt, womit 
sie sich der Heftigkeit ihrer Neigungen wegen des Beizes des 
Vergnügen, das sie darin fühlen, überlassen, so entflammt 
schon dieses das Herz, öffnet die Adern u. erhitzt das Blut 
so sehr, dass sie manchmal dem Tode nahe sind (tönkre 
mennek). Daher kommt das Herzklopfen u. der lieisse 
Dampf, der ins Gehirn steigt u. den Kopf mit einem schar-
fen Schmerze . . . verwundet. Daher jene Schwachheit des 
Leibes, Erschöpfung des Geistes, jene allgemeine Erschlaf-
fung aller Organe . . . tiefe Melancholie, schwarze Einbil-
dungen, schrekliche Versuchungen . . . Szörnyű tönkre j u -
tás, testi-lelki tönkre jutás az ajtatosság kegyelme által ; 
nem Ugyan per se et in se, hanem az ember oktalansága kö-
vetkeztében. Idézhetném még Lamperget (lásd Nouet 336. 
lap.) és Alph. Bodericii, Exercitium perfectionis Augustae 
Yindelicorum 1736 p. I I I . tract. IV. c. I X . p. 3. 

Különben kár M. tételének igaz voltát több érvvel is-
tápolni. Minden okos lelki vezető főleg istenfélő ajtatos sze-
mélyeknél, nem olyanoknál, kik még ,keresik' az ajtatosság 
kegyelmét, hanem a kik benne vannak, kikben meg van az, 
a legnagyobb óvatosság és okossággal szokott eljárni, hogy 
az érezhető lángoló ajtatosság kegyelme gyónó s lelki gyer-
mekeiknek ne legyen testi-lelki vesztükre. Azért szigorúan 
megtiltják, hogy a lángoló lelki buzgóságban semmiféle fo-
gadást ne tegyenek, mely nekik utóbb ,diaboli laqueus'-sá 
válhatnék. IIa valahol, az ajtatosság kegyelménél áll ez : ab 
insidiis diaboli, libera nos domine . . . A rendes ut a legbiz-
tosabb. In medio virtus ! Ez volt sz. Ignácz életszabálya ! 

A ki figyelmesen átolvassa Kempis I I I . 7. (tehát a 
kérdéses szakaszt), a kifejtett igazságot délszinnél világo-
sabban megtalálja benne. 1) a fejezet nem kezdőkről szól 
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kik csak keresik az ajtatosság kegyelmét, hanem olyanokról, 
kikben már meg van az. Mert azt tanácsolja, hogy rejteges-
sék, róla ne szóljanak, hogy mások szegények lettek (tehát 
gazdagok voltak t. i. lelkileg, dicstelenek lettek (tehát di-
csők voltak, erényesek). E szerint ugy P.-nak és Görresnek 
forditásaik, mint Phil , felfogása nem ütik meg a mértéket. 
2) azt ajánlja Kempis, hogy az ajtatosság indultadhoz ne 
igen ragaszkodjanak, mert az ellenkezőre csaphatnak át 
(már a test ellankadása következtében is.) 3) Nem egy (Qui-
dam incauti) ment tönkre éppen az ajtatosság kegyelme ál-
tal (miatt, propter devotionis gratiam), mert gondatlanok 
voltak, nem azért, mert az ajtatosságot keresték, vagy, az 
ajtatosságos érzelmek élesztése czéljából „erőszakoskodást kí-
sérlettek meg' mint Phil , irja, — hiszen ,égben rakták fész-
köket' (in coelum posuerunt nidum sibi, Kempus), már mint-
egy a paradicsom édességét érezték, nagy erényeket gyakorol-
tak (Scaramelli és Rodericius, Cassianus és Klimakus nyomán 
több ily példát hoznak fel) ; hanem, mivel ajtatosságuk for-
róságában, lázában többet imádkoztak, mint erejök birta, 
többet böjtöltek, kegyetlenebbül ostorozták magukat mint a 
mennyit elviselhettek stb. s igy történt velők a mit Nouet 
mond rólok : testestől lelkestől elvesztek az ajtatosság által. 
Qui natriebantur in croceis, amplexati sunt stercora. Nem a 
germanismus szirtjébe ütődött M. (habár „kétségkívül bír ja 
a német nyelvet", azt született ,stock' magyar létére tökéle-
tesen elsajátította magának, de nem „annyira, hogy meg is 
botlik tőle" ; inkább Phil , botlott meg, mint sok helyen ki-
mutattam saját édes anyagnyelvében, a magyarban, melynek 
tökéletes birását oly nagyon affektálja); hanem a mély as-
cezis szabad tengerén evez, mint bátor hajós, a ki tudja 
hova kell terelni a hajót . 

Az ,által' módhatározón se ütközzék meg Phil, ur ! 
Erről az i f jak kezében forgó grammatikák azt mondják, 
hogy az eszközhatározást sokszor ,által ' névutóval tesszük 
ki, leginkább akkor, ha nem épen közvetlen ezzel az esz-
közzel haj t ják végre a cselekvést, hanem csak mintegy köz-
benjárónak használják. A kényszerítő okot pedig rendesen a 
miat t ' névutóval jelöljük, pl. Megrendül a csapás miatt. 
Régibb nyelvünkben a ,miatt ' eszközhatározó volt, tehát a. 
m. ,által, pl. „E könyv megvégeztetett Németi György keze 
miat t" (Münch, codex). „Zrini keze miatt volt ennek halá-
la." (Zrínyi). Megrendül a csapás miatt szintén annyi, min ta 
csapás által. Y. ö. Simonyi rendszeres magyar nyelvtan, 167. 
és 168. lap. 

24) Ad III. 22. valamint előbb Ad II. és III. 9. mik-
ről később ígérkeztem szólani egy-egy sor kimaradt M.-nál 
azt nem tagadhatom. Quandoque etiam bonus dormitat I ío -
merus. M. nem csak fordító, hanem főgymn. tanár és prae-
fectus, gyóntató, prédikátor, betegeket látogató stb., kinek 
ezer gondjai és dolgai között könnyen megtörténhetett, hogy 
épen talán valaki által zavartatván e néhány versort át-
ugrotta. Őszinte köszönet a figyelmeztetésért : a I l - ik kia-
dásban benn lesz e három vers is. A mi a hibás feliratot 
illeti a III. 12-nél, azt M. a lajstromban maga kijavitotta. 
Lásd ott. dr. Kanyurszky Gy. 

(Vége köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, aug. 13. régi nóta. — Mig a liberális 
lapok, ebben a kánikulai időben, tárgyhiányban szenved-
ve, csak nagy nehézséggel tudják kieszelni, hogy tulaj -
donképen mit is Írjanak vezérczikk gyanánt, hogy olva-
sóikat ugy a hogy kielégítsék, addig a katholikus lapok a 
tárgy bőségéből ki nem fogynak, n y ú j t a n a k ellenfeleik annvi 
anyagot, hogv alig, vagy épen nem is győzik azokra a választ. 
Előttünk is egy egész sereg protestáns lap van, nem szük-
ség belőlük válogatni, elég, lia szembehunyva a sok közül 
egyet kihuznnk és biztosak lehetünk benne, hogy abban az 
egy számban, nem egy, hanem több tárgyra is találunk, 
melyek figyelmünket önmagukra felhívják. Jelenleg figyel-
münk tárgyává teszünk egy czikket. melynek czime »mo-
dern üldözések', figyelmünk tárgyává tesszük azon curiu-
som végett, mely abban foglaltatik, hogv ujabban is lássuk, 
mit mindent megtűr az a türelmes papiros, melyre egy-
némely protestáns saját phantasiáit feljegyzi — kinyomta-
tás végett. 

Tehát ,modern üldözések', természetesen a protestau-
sok ellen elkövetve a katholikusok által. Borzadalmas his" 
toria ez, kérjük szépen, mert bár a Básták, Karaffák, Kolo-
nicsok és a jezsuita sereg ma már a földszínéről el vannak 
törölve, ámbár a protestánsok, mint ezt a fennebiekkel 
együtt a czikk bevallja, szabadon gyakorolhatják vallásu-
kat, alakíthatnak gyülekezeteket, iskolákat, autonómiájuk-
ba senki be nem avatkozik, —• ámbár rá lehet mutatni a 
nagv vívmányokra, szép szabadelvű vallási és nevelési tör-
vényeinkre, melvekben az osztó igazság:, kölcsönösség, vi-
szonosság csak ugy ragyog ; hanem azért, a ki beune van 
ebben a nagy világáramlatban és sok minden dolgot megfi-
gyel. lehetetlen fel nem ismernie, hogy a szabadéivűség 
zászlói alatt az intéző kezeken a jezsuita körmök vannak. 

Mikor a czikk olvasásában a jezsuita körmökig 
eljutottunk, azonnal elgondoltuk. lioo-y itt bizonvára a 
raffineria egy ujabb nemével találkozunk és megvoltunk 
győződve, hogy azoknak a világ sziliéről eltörölt jezsui-
táknak a körmére a czikkezőnek bizonyára méltó pana-
sza lehet. Csakugyan, ma már a raffinerák egy ujabb neme 
ismeretes előttünk, de nem a jezsuitáké, hanem a protestán-
soké, kik szeretnék minden bajukat a katholikusok nyakába 
varrni. Vagy minő raffineria, a modern üldözést melyben 
jezsuita körmök működnek, abban találni akarni, hogy a 
protestáns pap és egyház kegyetlen adóval terheltetik és 
vagy nem talál támogatásra, vagy pedig ez ugy elhúzódik, 
hogy a pap beleun és abban hagyja a dolgot ; minő raffine-
ria azt mondni, hogy a protestánsoknak megvolt a maguk 
végrejtási joguk, de a szabadelvűség ugy követelte, hogy 
minden erő, minden szálai a hatalomnak, a kormánynak 
kezeiben legyenek központosítva, az állam pedig kath. ál-
lam, a kath. vallás uralkodó vallás, ennek közegei, legna-
gyobb részt pápista egyének ítélnek minden dolgainkban, 
ügyeinkben ? Há t biz azokkal a jezsuita körmökkel ugy va-
gyunk, hogv azok nagyon éreztetik magukat a kath. pap és 
egyházzal, ugyancsak megterhelik adóval és támogatásra 
nem találnak. Nevetséges tehát itt is az a protestáns rém-
látomás, mely mindenütt jezsuita befolyást és nem tudom 
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mi mindent kedves. Közös miseria biz a sok adó. közös mi-
seria az, hogy a papok támogatásra nem igen találnak, ha-
nem ez ellen a protestánsoknak annál kevésbé lehet szavuk, 
minthogy ők hirdetik magukat szabadelvűeknek — ergo 
vagy tűr jék békében a következményeket, vagy legalább ne 
tulajdonítsák katholikusoknak azt, a miben ezek nem ré-
szesek. 

Csak a régi nóta ismétlésére, de nem igazságra talá-
lunk abban is, amit czikkező következtőkben mond. Vala-
mikor úgymond a törvényhozásban, vármegyéken, stb. ott 
voltak a hatalmas protestáns rendek ; de a szabadelvűség 
egyenlőséget hirdet, el kellett töröltetniök a rendeknek s 
az olyan törvénynek, mely azt rendelte, hogy a ható-
ságokban bizonyos aránylagos szám protestánsok által töl-
tessék be s a protestáns egyház ezek által képviseltessék és 
védessék. A liberalismus ezt a korlátosságot eltörölte s a 
hivatali állásokat betöltötte felekezetiségre való tekintet 
nélkül tisztán pápistákkal. A czikkező vagyr vaknak tar t ja az 
egész világot, vagy pedig — mi alig hihető —- páratlan tu 
datlanságban szenved. De, t. czikkező uram, a szabadelvűséget 
ugyancsak kizsákmányolta a protestantismus a hivatali ál-
lásoknál épen ugy, mint máshol és a katholikusok elég gvá-
vák voltak ezt megtűrni. A tény, nem pedig phantasia mint 
az idézett czikkezőjé, az, hogy oly helyeken, hol ezelőtt 
a protestánsok csak aránylagosan voltak, ma már ez ará-
nyon tul vaunak, ott pedig, hol eddig kath. polgárok részel-
tettek bizonyos állásokban, ma már azokból kizáratnak, és 
a protestáns fanatismus egész dühhel támadna fel ha ka-
tholikusok bizonyos városi állásokat követelnének. Többi 
fensőbb, p. bírósági hivatalaink pedig elözönölve vannak pro-
testánsokkal, nem hogy azokat ,tisztán pápistákkal ' töltöt-
ték volna be. A szabadelvűségnek nagyon is van rá gondja, 
hogy a katholikus embereket, kivált kik hitükre adnak va-
lamit, leszoritsa minden térről, és ig\r a czikkező állitása 
nem egyéb mint vad phantasia. 

Valóban nagyon érdekes volna statisztikai kimutatá-
sát birni a bíróságoknak és más hivataloknak vallás szerint, 
enélklil is azonban teljesen alaptalannak és a tájékozatla-
nok tévútra vezetésére czélzottnak kell mondanunk czik-
kező állítását, annál is inkább minthogy protestáns részről 
is nem régen, mint azt bemutattuk, a kormányt mint pro-
testáns irányút és szelleműt üdvözölték. Valóságos mese is 
az, midőn nálunk valaki még protestáns üldözésről merészel 
beszélni és ez üldözést plane a katholikusokkal hozza össze-
köttetésbe, mesék országába való; midőn jezsuita befolyásról 
beszélnek, vegyék e kifejezést bármily értelemben, midőn 
tudni való, hogy egyetlen a vallási ügyet érintő törvény 
sem alkottatik épen a protestánsok befolyása nélkül, vagy 
épen az ő akarat juk ellenére. Az ily czikkeket olvasva ön-
kénytelelenül is az ju t eszünkbe, hogy az ilyen czikkezők 
csak akkor tartanák a helyzetet protestantismusra tűrhe-
tőnek, ha katholikus ember semmiféle hivatalra nem nevez-
tetnék ki, ha kath. papok és egyház fizetné még a protes-
tánsok adóit is, szóval ha a katholikusok az országban, pá-
riák lennének. No odáig még soká fuhatja a régi nótát a 
czikkező, talán kis is fáradt bele. 

Szatinár, aug. 10. Kempis T. I. 21. 1. Mirum est, 
quod homo potest unquam perfecte in hae vita laetari, qui 

suum exilium et tam multa pericula animae suae considérât 
et pensât. E mondatot P . ekkép fordit ja : Nagy csuda, hogy 
eniber valaha vigadhat e világon, a ki számkivetésben létét O 7 
és lelkének sok veszedelmét meggondollya és jól megros-
tállya. M. : Nagy csuda, hogy az ember valaha tökéletesen 
vigadhat e világon, lia számkivetésben létét és lelkének sok 
veszedelmét meggondalja és szivéhez (szivére) veszi. 

Vessük most egyrbe a fordításokat az eredetivel. 
Mirum est ; nem : nagy csuda ; hanem csak : csuda, 

vagy csudálatos. Perfecte laetari. Laetari : sich freuen, froh, 
fröhlich sein, örvendeni, vidám lenni, vidáman élni ; s nem 
annyira : vigadni, lustig sein. Lenne tehát : csuda, hogy em-
ber (jobb, nyomatékosabb, mint : az ember) valaha tökélete-
sen vigadhat e világon. Ámde, mintha e mondat igy is nem 
egészen jól s nem is magyarosan hangzanék . . . Ugyanis : 
„tökéletesen vigadni" nem igen szokta a magyar mondani ; 
valamint : tökéletlenül vigadni sem. Azért P . egyszerűen ki 
is hagyta a „tökéletes" epithetont. Különben, ha nem csa-
latkozom, ugv vélem, hogv Kempis nem is annyira a vig-
ságról, vigasságról, vigadozásról, = mely tomboló is oly-
kor, — hanem valószínűleg azon örömről beszél, melynek 
külső culminatiója az arczulat s a kedély sugárzó vidám-
sága. (Zárjel között legyen különben megjegyezve, Ka-
nvurszky ur szives engedelmével, hogy a színpadi öröm s 
vigság kivételével, — vigadni : csakugyan nagyobb foka — 
mert kitörése —- a benső örömnek, még a részeg emberben 
is ; azon különbséggel, hogy midőn amott a vigság termé-
szetes és valódi, emitt erőltetett örömnek a kitörése.) E 
mondatot tehát: hogy ember tökéletesen vigadhat e világon, 
talán helyesebben s magyarosabban igy vélném adhatónak : 
hogy ember még valóban, vagy igazán vidáman, vagy, ha ez 
jobban tetszik : vígan élhet e világon ; vagy : Csuda, hogyan 
lehet, vagy élhet ember még valóban vidáman, vagy vigan 
e világon. — Qui suum exilium et tam multa pericula ani-
mae suae considérât et pensât. Penso, pensare : frequentati-
vum = fleissig erwägen, betrachten : megfontolni, fontolgat-
ni, fontolóra venni, elmélkedni valamin. Lenne tehát az 
egész mondat : Csuda, hogy ember még valóban, igazán vi-
dáman, vagy vigan élhet, vagy tud élni, e világon ; vagy : 
Csuda, hogyan élhet ember stb, ha számkivettetését s lelké-
nek sok veszedelmét meggondolja, fontolgatja, vagy P . sze-
rint : rostálgatja ; (az „és" kötszónak a két ige közötti ki-
hagyásával, miután az egyik ige után hasonértelmü s csu-
pán fokozattabb synonimum következik,) nem pedig: szivére 
veszi ; a mit erkölcsi hiányoknál és hibáknál, defectus et 
culpae morales, szoktunk voltakép használni. 

I . 23. 7. E t vita hominum tamquam umbra subito per-
transit. P . szerint : Az embernek élete mint egv árnyék hir-
telen elmúlik. Molnár szerint : Az ember élete mint az ár-
nyék hirtelen elrepül. Bocsánat, hogy az igére nézve itt P . -
nyal és Phil.-nal kell tartanom. „Elmúlik" e mondat szöve-
gében csakugyan jobb, mint a Molnár által substituált „el-
repül." Igaz ugyan hogv az ember élete múlik is, a mint 
vesszük. IIa azt a madárhoz vagy nyílhoz hasonlítjuk, re-
pül ; de ha árnyékhoz mondjuk hasonlónak, mint itt, bizony 
csak múlik az, mint az árnyék múlni szokott, mihelyt a nap 
elborul vagy leáldozik ; és nem : repül. Az igének a hason-
latosság tárgvához kell alkalmaztatnia. 
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I . 23. 8. Dum tempus habes, congrega tibi divitias im-
mortales. Mig időd van, gyűjts, P . szerint : állandó gazdag-
ságot ; M. szerint halhatatlan kincseket. 

Minden nyelvben van némely szóknak az eredeti, örök-
lött családi jelentményen kivül egy vagy több, hogy ugy 
mondjam, polgári jogon nyert érteménye is. Minél fejlet-
tebb valamely nemzet irodama s szélesebb tudományköre, 
annál számosabbak is nyelvében az ilyen szók. Nem levén 
az irodalomnak s a tudománynak mindig hatalmában egy 
u j eszmének megfelelő szót azonnal teremteni, a már meg-
levő szónak a körülményekhez s a szó által kifejezendő esz-
méhez képest majd ezt, majd azt az érteményt kénytelen 
tulajdonítani. De ebből nem következik, hogy a mely szó 
valamely nyelvben ilyetén polgári jogon nyert bizonyos ér-
teményt, azon érteményt ugyanazon szó egy másik nyelvben 
is mindig fölvehesse, megtarthassa. Habár tehát a latin 
mondhatja : divitiae immortales; a magyarnak alig van joga 
mondhatni : halhatatlan kincsek, még akkor sem : ha e kin-
csek alatt az örökké tartó javakat érti. De nincs is rá szük-
sége, miután azon eszme kifejezésére nem egy, de több jó 
szóval rendelkezik, ilyenek : elévülhetetlen,' enyészhetetlen, 
örökké tartó. Lenne tehát : Mig időd van, gyűjts magadnak 
elévülhetetlen, vagy enyészhetetlen, vagy örökké tartó ja-
vakat, vagy kincseket. Irsik Ferencz.*) 

Luczern. A svajczi kath. conservaliv párt programmja. 
Az összes svajczi kantonokból mintegy 80 tekintélyes 

férfi gyűlt össze f. évi jul. 18-án Luzernben, mely alkalom-
mal közös programmban állapodtak meg. E programm a 
következő tartalommal bír. 

„Svájcz couzervativ katholikusai külön szervezet ál-
tal szorosabban egyesülnek, mint eddig, hogy közös érde-
keiket a politikai, socialis s vallási téren eredményesebben 
megóvhassák. 

Czéljaink a következők : 
1. fevájcz történetéhez hiven a politikai életben képvi-

selni fogjuk a foederalismust ; mi határozottan ellenezzük 
a centralisatiót, íiz unificatiót és a militarismust, hasonlókép 
azt, hogy a nevelésügy elvetessék a kantonoktól és a köz-
ponti szövetségi kormány kezébe adassék. 

1. A társadalmi kérdésekben több alkotmányhatáro-
zat megváltoztatását sürgeti e programm. „A házassági 
törvény által — mondja — a házasság ki lett vetkőztetve 
vallási jellegéből és polgári szerződéssé degradáltatott ; a 
laza elválási okok által tág kapu nyittatik a könnyelmű 
válásokra és ez által szétromboltatik a családi élet. Az is-
kolatörvény felekezetnélkülivé és utolsó következményeiben 
vallástalánná teszi az iskolát ; az időelőtti nagykorúsítás 
vallási dolgokra nézve gyöngiti az atyai tekintélyt és elő-
segíti az if júság féktelenségét." 

3. A vallási kérdésekre vonatkozólag akarjuk, hogy 
állam és egyház külön-külön önállók legyenek saját terü-
letökön, hogy szabadon kifejthessék a rájok bizott tevékeny-
séget. Sajnos azonban az egyház többfelől gátolva van eb-
ben és tagjai több helyütt jogaikban meg vannak károsítva. 
A főpásztorok közlekedése a néppel állami gyámkodás 
alatt van ; az alkotmány által biztosított cultusszabadság 

*) Kérdi, Nagyságod, folytassa-e ? Hogyne ? Bár az egész könyvet 
átrostálná! Szerk. 

több helyen puszta betű maradt. Katholikus szülők kény-
szerítve vannak, hogy a kantonok, sőt az országhatárain tul 
utazzanak, lia gyermekeiket a bérmálás szentségében ré-
szesíteni akarják. Mi e visszaélések megszüntetésére törek-
szünk ; a cultus-ténykedéseknek szabadon gyakorlandóknak 
kell lenniök, és a hívőket minden megszorítás és boszantás 
nélkül kell engedni azokban résztvenni. Kívánjuk, hogy a 
felekezeti kérdések mindinkább eltűnjenek a politikai életből. 
Követeljük végül, hogy az egyház és intézményei a keresz-
tény szeretet (charitas) terén szabad tevékenységet fejthes 
senek ki." 

Végül kijelenti a programm, hogy a párt szivesen fog 
együttesen működni oly párttal, mely rokon törekvéseket 
táplál. 

IRODALOM. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Forditották : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Igy tűnődtem néhány hónappal ezelőtt Rómában, 
harmadik ülésén az egyetemes zsinatnak, mely aztán meg-
szakadt, mint egykor a tridenti, de melynek lesz folytatása 
s dicsőén fog végződni, mint amaz. E vergődő, zavaros, be-
teg századra gondoltam, melynek gyermeke valók ; feltün-
előttem az áltudománynak, anvagelviségnek és istentaga-
dásnak felhői, melyekkel olv makacsul akarják elborítani 
nemes szellemét ; felgondoltam ennek következményét, a 
sziv és akarat gyöngeségeit ; eszembe jutot t a Fraucziaor-
szágnak e szerencsétlen anyának ölében tusakodó két nem-
zet : az Istenhez visszatérés vágya, mely oly őszinte és oly 
tehetetlen; a számtalan megtört lélek; a számtalan boldog-
ság-kerülte tűzhely; a számtalan meg nem siratott sírhalom. 
Es ugyanakkor magam előtt láttam ülni magasztos békében 
hajdani nyugodt biztosságban a püspököket, pásztorokat, 
az emberiség atyjait . Európából, Afrikából, Amerikából, 
()czeania távol szigeteiről gyűltek oda. S mit mondtak? 
Azt mondák — isteni élőhangúi a még istenibb tételekhez 
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— azt mondák, hogy van Isten, van lélek s vannak egyesi-
tésökre Örök kötelékek. Azt mondák, hogy van hit és van 
ész, nem különválva, nem harczban, de egyesülve mint két 
nővér ; hogy van örökkévalóság, vannak szent remények, 
hathatós vigaszul ama lelkek számára, kiket ki nem elégít 
a föld. Ezt mondák. S midőn ez aggastyánok ajkairól, kik 
fensőbb bölcseséggel képviselék Európa, Amerika, Kelet , 
vagyis az egész emberiség bölcseségét, e szelid és hatalmas 
tételek elhangzottak —abas i l ikában óriás lelkesedés támadt, 
a hívek szava egyesült a püspökök szavával s mint két 
mennyei kar váltakozott. Es e közben fejem fölött Michel 
Angelo összhangzatos dómja, lábaim alatt sz. Péter és sz. 
Pá l ereklyéi, előttem I X . Pius, és tiszteletre legméltóbbjai-
ban, legjobbjaiban körülte csoportosulva az emberiség. Es, 
akkor, mint a muló árnyék, enyészett el minden szomorú-
ságom. Szivemet egy nagy remény hatotta á t ; s előre üd-
vözlém az igazság után epedő s annak nem bírása miat t 
szenvedő századnak és az igazság birtokában levő egyház-
nak a közel jövőben elmaradhatatlan ölelkezését. 
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E gondolotok és e remények, melyek már néhány éve 
felre tétették velem a szentek életének oly kedvvel űzött 
tanulmányozását és ama dicsvágyból, hogy századunkat Is-
tenhez közeledni segitsem, a kereszténység e védiratszerü 
tárgyalására sarkaltak, mondom e gondolatok és e remények 
egyszersmind kimutatták, s ugy szólván elém szabták a 
rendszert, melyet követni szándékozom. A nagyon elterjedt 
tévedés, mely ama képzelődésben áll, mintha a keresztény-
ség magyarázata változhatatlan korlátok közé volna szo-
rítva s a szelemekkel való meg ismertetésére csak egyetlen 
mód léteznék — valóban távol van tőlem. Midőn Sz. Péter 
Sz. Márk tollába mondá evangéliumát, a rómaiaknak szánt 
evangéliumot, tartózkodék a jövendölésekre támaszkodó 
Krisztust mutatni be nekik, mint azt kevéssel előbb a zsi-
dók számára iró Sz. Máté tette ; sőt az angyali üdvözlet 
születés és látogatás gyönyörű részleteit is elhallgatá, mert 
ezek nem lettek volna hatással a komor rómaiakra, mint 
elbüvölék később Sz. Lukács finom ecsetje alatt a görögök 
képzeletét. A tekintély és hatalom nemzetének ugy állitá 
szemei elé Krisztust, mint 30 évest, mint kit Keresztelő 
János rideg alakja előzött meg, mint fönséges és királyi 
méltóságában tündöklő Isten-Embert, mint a természet, a 
gonosz szellemek és az emberek legfőbb u r á t ; s e mesterfo-
gással megalapitá a római egyházat; megtanítván ezzel min-
den,'az idők folyamában nyomában lépő védirót, hogy ko-
molyan tanulmányozzák a szellemek állapotát, s az igazsá-
got oly világításban tüntessék föl előttök, mely értelmi és 
erkölcsi helyzetüknek megfelel. Minden ut Rómába visz ; 
csak tudni kell megválasztani azt, mely a századnak meg-
felel s melyen legbiztosabban terelhetjük azt az igazság 
karjaiba. 

Már pedig elég egv pillantást vetnünk a X I X . szá-
zadra s meggyőződünk, hogy e kétszáz év óta követett véd-
irati rendszer mily kevéssé alkalmas azt az igazság birto-
kába juttatni. E rendszer ez volt : Először is megállajntot-
ták az emberi szellem gyöngeségét, a magára hagyott ész 
tehetetlenségét s romlottságát a kevélység s a sziv bűnei 
következtében. Mily balgaság az embertől, ha azt reméli, 
hogy ily tehetségekkel az igazsághoz jut ! A bizonytalan-
ságnak és tévedésnek mily tömkelege ! Mily ellenmondások, 
minő gyámoltalanság! Igy erőlködtek megalázni az embert, 
megfékezni őt, hogy irgalomért vezessék az igazság lábai-
hoz. Akkor kézen fogták, átvezették a bölcsészeti tanok kö-
rén : mindenütt haszontalan munka, ellenmondás, megfejt-
hetetlen talány : majd a vallási tanok körén : ez még rosz-
szabb volt ; minden szentélyben szörny tévelyek, minden 
oltáron bűnök, áldott, megszentelt, tömjénezett bűnök. Ek-
kor azt mondák neki: ki innen, e sötét örvényből, hol semmi 
fény, fulasztó a lég ; s minthogy az ember képtelen föl ta-
lálni az igazságot : hallgassa Istent, ki megadta azt neki, 
hogy gyámoltalanságának istápja, szenvedélyeinek zabolája 
legyen. Azután a meddő kutatásokban ellankadt ember sze-
mei előtt leleplezték a vallás jogalapjait : idő-viselt és Is-
ten keze által jelölt okmányait ; a csodákat és jövendölése-
ket, melyeken épült ; az ihlett könyveket, melyekben Isten 
hamisítatlan szava van letéve és mely neki azt megmagya-
rázni van hivatva : a rendületlen sziklára helyezett egyház-
nak fönséges és csalakozhatatlan tekintélyét. I t t és csakis 

itt gyakorolhatta magát az emberi ész. Az eddig annyira 
lealázott embernek most engedték meg, hogyr kinyissa sze-
meit, kezeivel tapintsa az épület alapjait s meggyőződjék 
azok szilárdságáról. Mert ha már egyszer elismerte a ke-
reszténység igazságát, igazolva látta jogalapjait ; többé nem 
volt mit vizsgálni, vitatni, min csodálkozni. Isten beszélt — 
silány emberi ész hallgass. Hidd és imádd. 

Ez a két század óta követett rendszer, mely a X V I . 
század kezdetén keletkezett, a XYII -ben tökélyre jutot t , 
mely sok szellemben uralkodó ma is és melynek akar jogo-
sultságát tagadni, akár szolgálatait feledni eszünk ágában 
sincs. Bizonyára mi is nagyszerű rendszernek tar t juk . Van 
benne logika, s mi sokkal ritkább, magasztosságában is egy-
szerű. Méltó volt egy Pascal lángeszéhez, egy-Bossuet mes-
teri tekintélyéhez; s mivel ők a maguk idejében ezt követék, 
világos, hogy megfelelt kortársaik eszméinek és állapotának 
is. E Sinainak, melyhez térdelni, gyöngeségét bevallani já-
rult az ember, s mely felé egy Pascal hajtott benneteket, 
fölgerjedt haragjával és tündöklő szépségével az arkangyal-
nak, ki a szegény Ádámot kardosan üzi, kergeti ki ; e mél-
tóságteljes hegységnek, melynek lehet tanulmányozni al ját ; 

de nem hóboritott fönséges ormait, hol, mint Bossuet mondá, 
az igazság királynőként trónolt, ki tiszteletet parancsol az 
embernek s kivel feleselni nem lehet ; e független, királyi 
kereszténységnek, mely a X I V . Lajos korabeli társadalom-
hoz annyira illett —• ismételjük, eszünkbe sem ju t szigorú 
és nagy parancsán megütközni, vagy magasztos logikáját 
tagadni. Csak azt áll í t juk, hogy e rendszer kevéssé felel meg 
az oly tüzetes észleletek által fölélesztett s oly szép találmá-
nyokkal jutalmazott kor tudvágyának. Nagyon is hódolat-
követelő ama korral szemben, mely a kísérleti rendszerbe 
szerelmes, és méltán, hisz oly nagy eredményeket köszönhet 
neki. Továbbá épen nem kimerítő. A kereszténység belső 
szépségeit s teljes összhangját talán kétségbe vonja ? Enge-
delmességet, főhajtást követel és az elmét, szivet nem emeli 
fol a v i l á g o s s á g - arvönvörébe, a szeretet bűvkörébe. 

© 0 0 » ' 

E századnak tehát más rendszer kell. Hogy megért-
hessük milyen legyen az, kíséreljük meg méltó fogalmat al-
kotni magunknak a kereszténységről. 

Isten egy művet hozott létre köztünk, melynek szép-
ségre párja nincs. És mert minden kornak, minden helynek 
végtelenül különböző lelkei számára alkotá, fölruházta azt 
minden bájjal, minden vonzerővel. Lábai szilárdan begyö-
kerezvék a századokba, a jövendőlések és csodák alapjain ; 
koronája vakitó fényben úszik. A legistenibb arányokkal 
látta el. Ezer bejárás vezet belé. I t t pompás, sima ország-
utak, ott a sűrűkön át keskeny ösvények. Bármely oldalról 
azonnal be lehet jutni. Az imádság, tanulás, tudomány, köl-
tészet, szeretet, tiszta élet, sőt az öröm, de különösen a fáj-
dalom vezetnek belé. Hogy oda érkezzünk semmi szükség 
magunkat megerőltetni, minden oda visz ; bár két lélek 
sincs talán, kik egyr utón értek oda. Ez szellemének fönsé-
ges nyugtalanságai, amaz szivének gyötrődései vagy szo-
morú, örömtelen élete, sőt némelyik családi tűzhelyének 
örömei s tiszta boldogsága által jut el. De ki egyszer bement, 
nem jön ki többé. Ott legtitkosabb óhajainak, legnagyratö-
rőbb vágyainak teljes, tökéletes kielégítésében él mindenki. 



Mert jól jegyezzétek meg, mi e templomnak utánoz, 
hatat lan csodája, s az a pont, melyben a halhatatlan művész 
fölülhaladta önmagát. Míg fönséges kezével épité, míg oly 
szép arányokkal, oly tökéletes méretekkel, széle-hosszában 
összhanggal, levegővel, világossággal, oly sokféle és oly 
tetszetős párkányokkal lát ta el — mivel az emberi lélek 
számára alkotá, nem hogy bilincse, börtöne, hanem hogy 
bölcseje, menedéke, legtisztább örömeinek, legédesebb vi-
gaszainak, fejlődő szépségének szinhelye legyen — az em-
beri lélekhez arányitá. Egyiket a másikért teremtette : a 
lelket a templomért, de kivált és méginkább a templomot a 
lélekért s jól találja ott magát, a legszebb összhangba hozta 
őket. (Folyt- köv.) 

— Kiváló becscsel bír az ujabb kath. irodalmi termé-
kek közt a Pécsi egyházmegye népiskoláinak állapota 1881-
ben. Négy részből áll. Az első rész szól a tanügyi hatósá-
gokról ; a második az iskolák állapotáról, alapításáról, fej-
lődése, alapitványai s felszereléséről ; a harmadik rész táb-
lázatos kimutatást közöl az iskolakötelesekről ; a negyedik 
végre a tanítótestületet muta t ja be röviden. A pécsi megyé-
ben a vallás ellen irányuló községi iskolák ellen erősen kell 
k ü z d e n i . Eddig 64 iskola közösitettetett el és pedig befo-
lyásos, tekintélyes városokban s egyéb helyeken, p. Pécsett. 
Ezekkel szemben áll 324 (illetőleg csak 315) kath. iskola. 
A tanitószemélyzet létszáma 439, kik közt van 78 szerze-
tesnő és 11 világi nő. A pécsmegyei papság áldozatai az 
iskolaügyben a legutóbbi év alatt felrúg 160,000 f r t r a . 
Nagyok is a hiányok. A kath. iskolai alap I860 óta lega-
lább 250,000 fr t értékével szaporodott pénzben és földekben. 
— Vajha minden egyházmegye állitana össze ily évköny-
vet. Ez olyan mint a csapatszemle. I t t lá t ja az ember, hoj 
maradtunk el, hol és mennyit kell haladnunk, hogy a ka th . 
iskolák mostohája, a felekezetlen állam, iskoláinkat concur-
rentiája által el ne fojtsa s a jövő nemzedéknek legalább az 
a része, mely iskoláinkba jár , a vallásosságnak megmentve 
legyen. 

— Megjelentek és beküldettek. „Jézus szent Szivének 
hírnöke." (augusztusi füzet) Szerkeszti és kiadja Molnár 
János, esztergom-vizivárosi plébános, s az „Isten Igéje" 
szerkesztője. — „Is ten igéje szent beszédekben." Szer-
keszti Molnár János, esztergom-vizivárosi plébános. I V . 
Évfolyam 8. füzet. — „Jó pásztor." Egyházszónoklati fo-
lyóirat I. évfolyam : 1880/81. X I . füzet, szerkeszti Hajóssy 
Gy. Ivrizánt, ferenczrendi áldozár és hitszónok. Megjelenik 
havonkint. 

= Felelet Bodnár Zsigmond a „Vallás kérdéséről" 
czimű tanulmányára. I r t a Lévay Pál, Budapest. 1881. 8-ad 
rétii 62 lap. A r a ? 

Bodnár Zs. azt az oktalan tételt állitotta fel, hogy „a 
gondolkodó- és tudósnak vallásra nincs semmi szüksége, 
mivel őket a vallásos érzelem szüksége nem nyomja." Ezzel 
szemben jeles irónk diadalmasan bevitatja az ellenkezőt 
kimutatva Bodnár egész észjárásának kificzamodottságát. 
T . barátunk, Lévay Pá l felelete tönkre tette a nagy garral 
fecsegő sophistát. 

V E G Y E S E K . 
— El nem mulaszthatjuk t. olvasóink különös figyel-

mét felhivni az u. n. római kérdés legújabb stadiumára. Ró-
mában oly dolgok történnek, melyek komoly, sőt a legko-
molyabb következmények nélkül nem maradhatnak. Folyó 
hó 7-en a forradalom legnyugtalanabb elemei meetinget 
tartottak a garantia-törvény ellen, mely a pápának fejedel-
mi méltóságot s biztonságot igért. Összesen 13 szónok lází-
totta a több ezerre felszaporodott népet. A legkíméletlenebb 
kifakadásokat lehetett hallani a szentszék és az uralkodó 
pápa ellen, kit egyenesen per ,Signor Pecci' tituláztak. Na-
pirend volt : a garantia törvény eltörlése és a vatikáni pa-
lota elfoglalása. A kormány közegeinek magatartása a le-
hető legaljasabb volt. Végig hagyták beszélni e napirend 
mellett, mely már maga törvényellenes, mert a garantia-
törvény első §-a a pápa személyét szent és sérthetetlennek 
nyilvánítja, mindenkit, és oly kifejezésekkel, a milyenekkel 
tetszett. A garantia-törvény eltörlése határozatba is ment, 
csak az indítvány második részének, a vatikáni palota erő-
szakos elfoglalásának határozottá emelését akadályozta meg 
a rendőrség. Erre vonatkozólag a meeting elnapoltatott. 
Másnap az ,Osservatore Romano, e pápai lap, mivel a mee-
ting határozatait közölte, elkoboztatott. Igy tehát büntetle-
nül lehetett a resolutiókat meghozni, büntetlenül lehetett a 
forradalmi lapoknak hetek óta a Vatikán ellen izgatni, bün-
tetlenül lehetett a szent atyát ugy a meetingen mint azon 
kivül bántalmazni ; csak a pápai lapnak nem szabad egy 
büntetlenül megtartott meeting resolutióit közölni. Ez már 
aztán a macchiavellisinus non plus ultrája. No de jól van ez 
igy. Most már mi katholikusok nem fogunk addig nyugodni, 
mig az egyház látható fejének szabadsága igazán biztositva 
nem lesz. A kártya-váraknak össze kell dőlniök. 

— A bosniai és herczegovinai hierarchia visszallitásá-
nak módozatairól, addig is, mig az arról szóló pápai consti-
tutio közölhető lesz, bécsi lapok után közöljük a követke-
zőket. Hogy egy érsekség három püspökséggel szerveztetett, 
azt már tudják t. olvasóink. A serajevói, vagyis kánonilag 
verhbosnai érsekség mellett egyelőre 4 tagból álló főszékes-
káptalan áll í t tatik fél. Egy-egy stallum praebendáját a 
kormány 2000 frtban állapitatta meg. Az érsek 8000, a mos-
tari püspök 6000, a banjalukai püspök 3000 fr tot fognak az 
államtól húzni. Serajevóban központi papnevelde állít tatik 
fel az egész u j hierarchia területe számára. Mostarban, mi-
helyt csak lehetséges lesz, szintén székeskáptalan fog szer-
veztetni. A lelkipásztorkodást ezentúl is sz. ferencziek fog-
ják végezni. Ö cs. és ap. kir. felsége az apostoli szentszék-
től az érsek és püspökök kinevezési jogát nyerte. 

A pécsi templom, melynek építését 1200 körül Calanus 
püspök kezdte meg, restauráltatni fog. Dulánszky Nándor 
pécsi püspök ur ő excellentiája melegen felkarolta az ügyet és 
Schmidt Frigyes építészt bizta meg a székesegyház stílszerű 
helyreállítására vonatkozó tervek és költségvetések elkészí-
tésével. A terv és költségvetés még a télen elkészül s a res-
taurátió müve a jövő tavasszal kezdődik meg. 

Már az ,Osservatore Romano' is közli azon nyilatkoza-
tot, melyet a .Correspondance de Pesth ' Vilmos császárnak 
tulajdonított, s hitelességét a ,Germania' kezességére két-
ségbe nem vonja. A német császár igy nyilatkozott : „Ily 
körülmények közt mulaszthatatlan kötelessége protestáns 
fejedelemnek is meg nem tűrni, hogy kath. jó alattvalóinak 
érzelmei megsértessenek, mint ama becstelen és botrányos 
jelenetek alkalmával, melyek jul. 13-án Rómában történtek.,, 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Egy lap a pápaság fénykorából. III . Incze pápasága 1198—1216. — Észrevételek Philemonnak, Molnár L . 
Kempis-Pázmány átdolgozott kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött kritikájára. — Egyházi 
tudósítások : Budapest. Az augusztus 4-iki pápai allocutio.— Váczi megye. A kecskeméti egyházkerület tiltakozása. — 

Irodalom. A kereszténység és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Vegyesek. 

Egy lap a pápaság fénykorából. 
I I I . Incze pápasága (1198-1216) . 

(Vége.) 

3. — Küzdelme Földnélküli János angol király-
hjal. Nevezetes küzdelme volt 111. Inczének Föld-
nélküli János angol királylyal (1199 — 1216.) A 
canterburyi érseki szék betöltésének joga régibb idö 
óta versengés tárgya volt az odavaló Szenthárom-
ság-monostor szerzetesei s az egyháztartománybeli 
püspökök között. Utóbbiak szintén igényt tartottak 
a választásban való részvételre; mig a szerzetesek 
e jogot kizárólag magnknak tulajdonították. A ver-
sengés Hubert érsek halála után (1205) ú j ra kitört. 
A szerzetesek, a püspökök tudta és beegyezése nél-
kül, titokban Reginaid rendtársukat, a monostor 
alperjelét választották s küldték Rómába megerő-
sítés végett, de azon kikötéssel, hogy senkinek se 
szóljon, mig a pápai inegerősitést meg nem nyerte. 
A hiu ember azonban, alig ért Flandriába, a dolgot 
azonnal kibeszélte, mi a püspökök fülébe jutván, 
erélyes tiltakozást vont maga után. A megijedt 
szerzetesek erre, hogy a püspököket s a velők tartó 
királyt kiengeszteljék, Reginaldot rögtön elejtették 
s a király által ajánlott Gray János norwichi püs-
pököt választották meg canterburyi érsekké. Az 
ügy Róma elé kertilt s Incze pápa, hogy a vitás 
kérdést eldöntse, mind a két részről meghatalma-
zottakat rendelt Rómába. Ezek megérkezvén, a 
pápa először is a választó jog kérdését vette vizs-
gálat alá s kimondotta, hogy e jog kizárólag a szer-
zeteseket illeti ; azután mind a két választást ér-
vénytelennek nyilatkoztatván, u j választást rendelt 
el s a Rómában levő canterburyi szerzetesek által 
az angol származású, de franczia nevelésben része-

sült Langton Istvánt, előbb párisi tanárt és egye-
temi kanczellárt, ez időben római kardinálist, vá-
lasztatta meg Angolország prímásául. 

A király ez eljárás ellen hevesen tiltakozott s ér 
tesülvén, hogy a pápa az illetőt már fel is szentelte, 
roppant haragra gyuladva, a canterburyi szerzete-
seket monostorukbői elűzte, javaikat lefoglalta s 
szigorú büntetések alatt meghagyta, hogy az u j 
prímást senki el ne ismerje. A pápa minden figyel-
meztetései sikertelenek maradtak ; a feldühödt ki-
>• ly megesküdött „az Úristen fogaira," hogy min-
den papot elkerget, lia a pápa által kilátásba helye-
zett interdictum kimondatik, netaláni pápai követe-
ket pedig orr és szemek nélkül fogja Rómába 
visszaküldeni. Mindazonáltal három püspök (a lon-
doni, elyi és worcesteri) a pápa megbizásából 1208 
márczius havában egész Angliát interdictum alá 
vetette, s midőn ezért a király a pápának hiven en-
gedelmeskedő papságot borzasztó üldözésnek vetette 
alája, 1209-ben rá a személyes kiközösítést is ki-
mondották. Az erre kitört lázadást a király ngyan 
elnyomta, de a mellett oly iszonyú dolgokat (rablás, 
pusztítás, nők megbecstelenitése) vitt véghez, hogy 
a pápa a száműzött angol főpapok felhívására alatt-
valóit a hűségi eskü alól feloldotta s a franczia ki-
rálynak kilátást nyúj tot t az angol trónra, ha János 
meg nem javul. Fülöp Ágost franczia király, több 
angol országnagytól felszólitva, csakugyan elhatá-
rozta magát a harezra s a két tábor már majdnem 
szemközt állott egymással, midőn Pandulf pápai 
követ megjelent s a megrettent és ügyében nem 
bízó király t rá birta, hogy magát Róma ítéletének 
alávesse. 1213 máj. 13-án János király Doverben 
esküvel fogadta, hogy Langton érseknek s vala-

15 
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mennyi száműzött angol egyházi- és világinak sza-
bad visszatérést enged, az elrablott egyházjavakat 
visszaadja, az okozott károkat jóváteszi ; Angol- és 
Írországot pedig 1000 font sterling évi adó mellett 
pápai hübérbirtoknak nyilvánitotta. A pápai követ 
erre a francziákat minden támadástól letiltotta s a 
királyt miután Langton Angliába megérkezett, a 
kiközösités alól feloldozta. Következő évben (6 évi 
és 3 havi tartam után) az interdictum is be lön 
szüntetve. 

Ezzel az egyházi béke helyre állott ; nemsokára 
azonban ujabb belzavarok törtek ki. A fellázadt an-
gol nemesség tulajdon királya ellen fegyvert fogott 
s tőle 1215-ben az u. n. Magna Chartát kierősza-
kolta. Földnélküli János panaszaival a pápához 
fordult, mire Incze a korona jogainak védelmére 
kelt s a főurak forradalmi eljárását rosszalván, a 
Magna Chartát elvetette, egyszersmind azonban sé-
relmeik jogi uton való orvoslását is megigérte. De 
a lázongó nagyok ez Ítéleten nem akartak megnyu-
godni hanem tovább menve, királyukat egyenesen 
letették s az angol koronával (VIII.) Lajos franczia 
koronaherczeget kinálták meg. A pápa ez ellen eré-
lyesen tiltakozott és midőn Lajos ennek daczára 
Londonba bevonult, i*eá követe által a kiközösitést 
kimondotta. Nemsokára ezután Földnélküli János 
meghalt (1216 okt.) Fia és utóda, III. Henrik, a 
pápa oltalma alatt Lajossal békét kötött, kit aztán 
a szelid lelkű III. Honór a kiközösités alól feloldozott. 

4. — Mindent átölelő tevékenysége. Francziaor-
szágban Fülöp Ágost királyt, ki törvényes nejétől, 
Ingenburgistól jogtalanul elvált s helyette Ágnes 
meráni herczegnövel uj házasságra lépett, interdi-
ctum által utóbbinak elbocsátására kényszeritette s 
végre hosszas tárgyalások után Ingerburgis vissza-
fogadására is rábirta l). Ugyan ily erélylyel és si -
kerrel védte a házasság szentségét Alfonz leoni ki-
rály ellenében is, ki az egyházi törvények ellenére 
tulajdon unokahugával, a castiliai király leányával, 
lépett vérfertőző házasságra 2). Nagyszerű s az egész 
keresztény világot átölelő munkásságának tanúbi-
zonyságai továbbá : Magyarországon Endre és Imre 
király-testvérek kibékitése ; Norvégiában Suerus bi-
torló, — Portugáliában I. Sancho király, — Len-
gyelországban László fejedelem egyháznyügözö tö-
rekvéseik megfékezése ; Aragóniában II. Péter meg-
koronázása, ki e czélra személyesen Rómába jött s 

') L. Hergenrőther, A kath. egyház és ker. állam 
Magy. kiad. 1. köt. 91—96 1. 

2) U. ott 96—98. 1. 

országát sz. Péter székének adófizetőjévé tette ; 
Konstantinápolyban a latin császárság felállitása; 
Bulgáriában János fejedelem királylyá emelése. — 
E mellett erélyesen küzdött az eretnekek ellen, tö-
mérdek felebbezett pert elintézett, s mint törvény-
hozó ünnepelt a pápák sorában. 

Fényes szereplésének koronájául végre 1215 
november havában megtartotta a XII. egyetemes, 
IV. lateráni zsinatot, melyre II. Frigyes, Henrik 
konstantinápoli császár, továbbá Francziaország, An-
golország, Aragónia, Magyarország, Cyprus és Je-
ruzsálem királyainak küldöttein kivül, 412 püspök, 
800 apát és számos püspöki és káptalani képviselő 
jelent meg. A zsinatot a pápa magasztos beszéddel 
nyitotta meg, vezérmondatul választván Luk. 22, 
15-ik versét: Vágyva vágytam veletek e húsvétét 
enni mielőtt szenvednék (meghalnék). Összesen 
hetven, részint hitbeli, részint fegyelmi határozat 
hozatott, melyek az akkori idők összes vallási szük-
ségleteire kiterjednek '). Azután határozatba ment, 
hogy 1217 ben u j keresztes had fog a szentföldre 
indulni, mely czélra minden pap köteles három 
éven át egyházi jövedelmeinek 20-ad részét (a pápa 
és kardinalisok 10-ed részét) átengedni, a keresz-
tény fejedelmeknek pedig meghagyatik, hogy négy 
éven át békét tartsanak. 

A nagy pápa ezután több olasz várost meglá-
togatott, hogy a keresztes had ügyét szorgalmazza 
s az egymással versengő genuaiakat és pizaiakat 
kibékéltesse. E fáradozásai közepette érte utói a 
halál 1216 jul . 16-án Perugiában, életének 56-ik. 
dicsőséges pápaságának 19-ik évében. Fényes te-
hetségei, ragyogó lelki tulajdonai, meginghatatlan 
igazságszeretete, mély világ- és emberismerete min-
den dicséreten felül állanak; a mi pedig széles the-
ologiai és jogi ismereteit illeti, a pápák diszes so-
rában is alig talál hasonmására. Méltán nevezték 
„a világ tanitójának és a királyok atyjának^, ki 
„tetteinek dicsőségével Rómát és az egész világot 
betöltötte". 

É s z r e v é t e l e k 
Philemonnak, Molnár L. Kempis-Pázmány átdolgozott 

kiadásáról, az „Irodalmi Szemle" április 1-i számában közlött 
kritikájára-

(Vége.) 

25) Ad I I I . 9. „Si recte sapis. P . szerint : Ha igaz 
okossággal birsz, esak egyedül én bennem örvendesz, egye-
dül én bennem reménylesz, mert nincs senki jó, hanem csak 

') Mansi, T. X X I I . 982 sqq. Hefele, V. p. 7 8 3 - 8 0 4 . 
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egyedül az Isten, kit mindenek felett dicsérni és mindenek 
felett kell áldani. M. szerint : ha van eszed, egyedül csak. 
Legalább is furcsa forditás. Hagyján, ha ,eszeden jársz' 
volna." 

,IIa van eszed' ; bizony csak az, sem több sem keve-
sebb. Mert a puszta ész elégséges arra, hogy az ember be-
lássa, hogy Istenben kell biznia stb. ,Józan ész' kopott f rá-
zis, ,eszeden jársz', mit Phi l , ajánl, nem ,sapis' hanem ,consi-
deratus, circumspectus es' (Kreznerics). M. is használja a 
187. lapon : ,eszeden já r j ' , ámde ,cautus esto' érteményben.' 
Phil , kákán csomót keresett ! 

26) Ad I I I . 11. „P. szerint: Azon kell szorgalmatos-
kodni, hogy (a test) kedve ellen is a lélek birtokában ma-
radjon. Subiecta sit (caro) etiam nolens spiritui. M. szerint: 
hogy . . . a léleknek szolgáljon. Melyik találóbb, meg prae-
gnansabb ?" 

Ha Phil , urnák a ,lélek birtokában maradjon' féle ki-
fejezés tetszik, jól van, tartsa meg, ha majd kedve lesz P . - t 
kiadni „eredeti alakjában, szóról-szóra" ; „ennek nyelvészeti 
és irodalomtörténeti jelentősége lesz." En jobbnak tartom, 
hogy ,a test szolgáljon a léleknek', mert e kifejezés, 1) a 
közéletben ismert, 2) világos, 3) szabatos (subiecta sit), 4) 
mert ,birtokában lenni 'mai nap nem divatos már, 5)1. Péter 
I I . 13. subiecti igitur estote . . . Tárkányi szerint: .Enge-
delmesek legyetek'. Másutt ,subiecti' Tárk. szerint alá-
vetett. 6) mert a test csakugyan a lélek szolgája. 

Száz szónak is egy a vége : végezzünk ! Phil , kr i t ikája 
végén kihivólag kérdi : Folytassam ? s felel : ,Nem folyta-
tom, ha nem lesz, ki erőszakolja. íme, Phil , ur ! akadt, a ki 
,erőszakolja', csak ki vele! Éppenséggel nem merem állitani, 
hogy Phil , nem találhat M. forditásában hibákat, a melye-
ket én szorgos keresésem daczára már nem birtam föllelni és 
a melyeket mint valóságos hibákat kellene elfogadnom ; hi-
szen nevetséges volna akár M. müvét most már hibátlannak 
akár az én kutatásomat kimeritőnek, csalhatatlannak ta r ta -
nom. Ámde ha nem tud erősebbeket felhozni, mint azokat 
melyekkel oly könnyedén elbántam s melyek megczáfolásá-
val M. műve annál sikerültebbnek tűnt föl, nem ,erőszako-
lom', hagyjon békét a tollnak és papirnak. Magam sem igen 
nagy kedvvel „folytatom." Nem is hiszem, hogy Phil . Job-
bakat ,erősebbeket' tudna felhozni, mert azt hiszem, nem 
hagyta volna ki azokat .jóakaró" kritikájából. Hozhat ugyan 
fel még olyanokat, melyeket én is jeleztem kritikámban ; de 
csodálatos, hogy azon hibákat egy kivételével nem vette 
észre Phil, vagy talán azért nem tartotta hibáknak, mivel 
nem ő találta fél ; vagy mellőzte, mivel már úgyis ,sokat' 
föl tudott mutatni. Es ha elmenne kedve Phil.-nak a „foly-
tatásból" ajánlok én hálásabb munkakört. íme nem sokára 
megjelenik M. fordításának részint önmaga által részint fi-
gyelmeztetéseim (de meg tagadhatlan, egy-két helyütt Phil , 
útbaigazítása) folytán és szerint javított I l - ik kiadása : Ír-
jon róla ismét kritikát, talán majd egy kissé elismerőbben 
fog nyilatkozni M. irodalmi fellépéséről. 

Azon megjegyzésére Phil.-nak, hogy épen Kalocsáról 
ogy Rosty Kálmán irói fényt vet előre, idézem egyik jó asz-
taltársam kedvencz mondását : Meghiszem azt atyafi. No 
meg egy Tóth Mikétől több-több szépet és jót nemcsak ,vá-
runk' hanem kaptunk is már. M. sem ,lépett ki' ugy hűbe-

lebalázs módjára, hanem ugy, hogy becsületére válik fordí-
tása nemcsak Kalocsának, hanem Egernek is, Nagyváradnak 
is, meg az egész kath. országnak. Egy tekintélytől ki vala-
mint a régi, ugy az u j magyar irodalomban jártas, azt a 
gyanitást hallotta Phil , hogy az „nem is P . Péter fordítása!" 

Persze, hogy nem P . Péter fordítása, hanem M.-é, P . 
alapján, mint már jóval fönebb is igyjegyeztem. Az a ,te-
kintély' vagy olvasta mindkettőt (P.-ét és M.-ét), vagy nem 
olvasta. IIa nem olvasta, furcsa, hogy még gyanítani mer ; 
ha olvasta, furcsa, hogy csak gyanit ! Furcsa ám az is a mit 
Phil , mond, hogy : „ha már M. változtatott P.-on, jelezte 
volna és igazolta volna a változtatásokat." 

No hiszen az kellett volna még ! Ad quid ? M. csak 
lelki olvasmányt akart a nép s az if júság kezébe adni, nem 
pedig correcturát. Pliil. avval fejezi be krit ikáját, hogy : 
„Yolt elég jó fordításunk. — És N.-nak igéretét birtuk, 
hogy még javitani és újra átdolgozni és nemsokára kiadni 
fogja. Az „írod. Szemle' már jelezte közel megjelenését*); el-
várjuk, és azt is össze fogjuk vetni. — M. kiadványánál, 
igazán megvallva, jóval jobbat várunk Nogálltól." 

Quasi vero mivel már ,elég jó' fordításunk van, fölös-
leges voltt M.-nak arra vállalkozni, hogy jobba t ' adjon. S 
mivel N. u j kiadást rendez s mivel Phil , jóval jobbat bár 
N.-tól, következik-e hogy M.-nak nem szabad versenyeznie? 
Hogy a nagytudományu s gyönyörű magyar tollú, köztisz-
teletben álló főpap második kiadása jobb lesz-e mint M.-é 
(legalább M.-nak még helylyel-közzel javitandó kiadása), 
most még nem tudhatom, én nem nyilatkozom blindre, mint 
Philemon. 

IIa jobb lesz ő méltóságának, a tudós főpapnak ujabb 
kiadványa, a legőszintébb és legmélyebb hódolattal hajlok 
meg a sikernek ; hiszen az egyház és a magyar kath. iroda-
lom érdekét tartván szem előtt, csak örülnöm keilend, hogy 
Kempisnek ,még jobb' fordításával gyarapodott úgyis sze-
gény kath. l i t teraturánk. Legkevésbé sem áll érdekemben, 
hogy Molnárnak műve tartassék legjobbnak, hanem csak 
azé, a ki-é valóban a legjobb.**) Annál is inkább fognék örül-
ni, mert N. a magyar asketikus irodalom megteremtője s 
mindig hiv, áldozatkész és jeles ápolója, müvelője. Magam-
éivá teszem ugyan a ,Havi Közlöny' avatott tollú kr i t iku-
sának (N. ,Vezérkönyv'-éről. Májusi füzet.) szavait a meny-
nyiben N.-ról is elmondhatjuk. „Váltig azt a gigászt nézik, 
magyar egyházi irodalmunkban azt a fénylő oszlopot, han-
goztatják az ő nevét, j á r t á t — haladtát fürkészik, hogy 
nyomdokaiba lépjenek s tegyenek szert — irályra, mely 
erőteljes, magvas s igazán magyaros, meg pázmányos legyen 
ám ! Jól van ez igy ; van okunk ennek örülni. Vezér itt N., 
a tollforgatásban megőszült magyar egyházi író !" Ámde, 
ha nem lesz jobb ő méltóságának ujabb kiadványa M.-énál 
— a mint, hogy nem jobb a régi, mely 1864-ben megjelent : 
(ne vegye kérem senki szerénytelenségnek e bátor, de mind-
amellett alázattal teljes s csakis az ügy érdekében kimon-
dott magán nyilatkozatomat,) nem látom be annak okát, 
hogy miért hallgassuk — vagy üssük agyon M. müvét, 

*) Azóta megjelent s ismertettük is. Szeri. 
**) Ez a ,Religio' álláspontja ebben az egész kérdésben. Előbbre 

ohajtottuk vinni K. T. magyar fordításának ügyét. Bár terünk többet 
engedne meg ! Ezután is szívesen közlünk minden alapos hozzászólást. 

Szerk. 
15* 
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csak azért, mert az egy szegény s az irodalom terén még 
eddig föl nem tünt kalocsai jezsuitáé. Nem lehetséges-e, 
hogy habár N., az irodalom e jeles veteránja, jóval fölül-
múlja általában véve M.-t és az előre törekvő ifjabb írói 
nemzedéket, egyik-másik irodalmi vállalatban az if jabb írói 
nemzedék egy igénytelen tagja fölülmúlja őt ? Ha ez nem 
volna lehetséges, ha ez nem volna kilátásba helyezhető : 
magy. kath. irodalmunk mindig csak a régi stadiumbau 
maradna, pangana, stagnálna. Mi lelkesitené az if jabb nem-
zedéket az irói tevékenységre s mint közelednék lit teratu-
ránk a mindnagyobb tökéletesedés felé? Amicus Plato, 
amicus Aristoteles, sed magis arnica veritas ! 

Igaz, hogy néhol keményebben irtam, mint talán kel-
lett volna, de sértőn sehol. S bármit irtam, minthogy ,Phile-
mon' álnév, mely alatt nem tudom s nem is akarom tudni, 
ki rejtőzik : személyeskedésről szó nem lehet, arról nem 
vádolhat senki. Dixi et salvavi animam ! Iustitia et pax 
osculatae sunt ! dr. Kanyurszky Gry. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, aug. 17. Az augusztus 4-iki pápai allocutio. 

— Amint az máskép nem is történhetett, a pápa nem elé-
gedett meg avval, hogy a I X . Pius holttestének áthelye-
zése alkalmával végbement gyalázatosságok ellen csak ál-
lamtitkára által tiltakozók a fejedelmek előtt az ily módon 
sérelmezett pápai méltóság, szabadság és függetlenség érde-
kében, hanem ugyan ezen ügyben, ő szentsége X I I I . Leo, a 
legelső kinálkozó alkalmat megragadta és az augusztus 4-én 
tartott consistoriumbau szavát emelte. Az allocutio ide vo-
natkozó része mindenki előtt ismeretes levén, azt analysálni 
nem szándékunk, elég lesz arra nézve egyszerűen constatál-
nunk, hogy az, a mint egyrészt minden mesterkéltségtől 
ment hű története a végbe ment gyalázatos tetteknek, me-
lyeknek ódiuma az olasz ( ? ) kormányra háramlik, ugy egy-
szersmind erélyes felszólalást foglal önmagában a pápai 
méltóság szabadságának és függetlenségének érdekében és 
mindenkinek, ki a pápa allocutioját elfogulatlanul olvasta, 
be kell látnia, hogy abban épen semmi sem foglaltatik, ami 
akár a pápai szék méltóságát sértené, akár pedig lemondást 
foglalna magában a pápaság világi biztokáról. 

Botor, mindenből tőkét kovácsoló liberális újságírók 
még sem hagyhatták szó nélkül a pápa allocutioját és hogy 
elfedjék a világ előtt a valót, oly magyarázatot fűznek 
hozzá, melyei az allocutio nem bir és nem is bírhat. Még a 
pápa allocutio járói a világ semmi értesüléssel sem birt, még 
azt sem tudhatta , vájjon a pápa a legközelebbi consisto-
riumban fel fogja-e emliteni a julius 12 — 13-iki éjjeli ocs-
mány tetteket és már is a kath. sajtó ugy fogta fel az egész 
világon a helyzetet, hogy az az élö pápa szabadságát és füg-
getlenségét még jobban veszélyezteti, mint eddig veszélyez-
tetve volt, a kath. sajtó a megholt pápa ellen elkövetett 
tetteket összefüggésben látta azon tettekkel, melyek az élő 
pápa ellen elkövettetnének, ha ő Ilóma utczáin megjelennék; 
és mégis a liberális sajtó visszatetszését fejezi ki a felett, 
hogy a pápa hasonló nézetben van és e nézetének kifejezést 
adott, azt mondják, hogy az allocutio méltóságának rová-
sára esik, hogy a saját személyét, a saját testét érhető baj 
eshetőségén tépelődik, hogy ez nem illik a lelkiekben való 

fejedelmi hatalom keretébe, szóval az allocutio ide vonat-
kozó részét ugy tüntetik fel, mint személyes önző félelmet. 

Alig szükséges mondanunk, hogy a liberális sajtó itt 
szándékosan tévútra vezetni törekszik olvasóit, hogy azok a 
valót fel ne ismerjék. Mert bár a pápa beszél saját fájdal-
máról, saját személyéről, hogy mi történhetnék vele, ha 
Kóma utczáin méltóságának megfelelőleg keresztül vonulna, 
de azért a fájdalom hangjai nem azon szenvedésekre vonat-
koznak, melyeket neki testében kellene érezui. hanem azon sé-
relemre, melyet a pápai méltóság szenvedne az ő személyé-
ben, mint ki jelenleg a pápai méltóságot viseli. Hogy a pápa 
szavainak ez az értelmök, kitűnik a beszéd egész tar ta l -
mából és a kinek csak eg^v kis józan esze van, beláthatja, 
hogy a sérelem, melv X I I I . Leo ellen bármi módon elkö-
vettetnék, az pápaság sérelme lenne, a mely méltóságot 
X I I I . Leó személyétől elválasztani nem lehet, a ki tehát 
sérti X I I I . Leót, az sérti a pápaságot. Hiszen a diplomatiai 
világban, a fejedelmi méltóság nem csak akkor sértetik 
meg, lia a fejedelem valamelyik követe megsértetik. Vájjon 
e felfogást nem kell e szükségképen a pápa személyére is 
alkalmaznunk ? Annál inkább pedig, mert a pápa világosan 
hivatkozik pápai méltóságára, midőn kimondja, hogy sérelem 
követtetlietnék el ellene, hogy a gonosztevők az ő nyilvános 
megjelenésekor okot a támadásra keresnének abban, ha, úgy-
mond, minket hivatalunk késztetne a Róma városában adott 
igaztalan törvényeket kárhoztatni, vagy más igazságtalansá-
got nyilvánosan roszalni. Ki mondhatja, hogy itt a pápa sze-
mélyéről van szó és nem inkább a pápai méltóságról? Ki mond-
hatja, hogy itt a pápa saját személyének és nem inkább ál-
lásának méltóságáról beszél ? Hiszen nem az ő személyének, 
hanem állásának, mely személyéhez van fűzve, kárhozta-
tásától félnek a római u j kormányzók. X I I I . Leo, nem 
személyének, hanem állásának tekintélyével kárhoztatná, az 
igaztalan törvényeket és más igazságtalanságot. Ebből azon-
ban nviltan ki is tűnik, hogy az allocutio ide vonatkozó sza-
vai mit sem vonnak le a beszéd méltóságából, mert azok nem 
a személy, hanem a pápai méltóság érdekében mondattak 
és X I I I . Leo a személyt bizonyára áldozatul aduá, lia csak 
a személyes feláldozás árán menthetné megaz állás méltó-
ságát. 

De hogy tovább menjünk, fel kell még emlitenünk, 
hogy liberális ujságirók abból is argumentumot kovácsol-
nak a maguk részére, lio^v X I I I . Leo beszédében nincsen o " o. 
meg a világi hatalomnak elvétele miatt az az ünnepélyes 
tiltakozás, a mihez a világ I X . Pius életében hozzászokott, 
l i a a liberális újságírókat ez a hallgatás megnyugtatja, le-
gyenek vele boldogok, ámbár mi ugy tar t juk, hogy ily hall-
gatásból, erre a következtetésre jutni , minden logikai ösz-
szefüggést nélkülöz — nélkülöz annál inkább, minthogy 
X I I I . Leo e tekintetben már nem egyszer elég világosan nyi-
latkozott és megmondta, hogy ő e tekintetben is egyetért az ő 
szent elődjével I X . Piussal. Hanem a liberális ujságirók ugy 
vannak vele, hogy mikor a pápa felszólal a világi hatalom el-
foglalása ellen, akkor megtámadják uralkodási vágya miatt, 
megtámadják mint olyat, ki az olasz nemzet testét széttépni 
akarja; ha pedig történetesen hallgat, nem azért mert a hely-
zetben megnyugszik, hanem mivel az alkalmat nem itéli arra 
valónak, hogy most is ünnepélyesen tiltakozzék, akkor azt 
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mondják, a pápa nem törődik világi birtokának elvételével. 
Holott, ha liberális ujsugiróknak természetük lenne a gon-
dolkozás, akkor a pápának éjjen szóban forrgó allocutiójá-
ból is kiolvashatnák, hogy a pápa nem adta fel a világi ha-
talmat. Nem adta fel először azért, mert Rómát most is sa-
já t városának mondja, de nem adta fel azért sem, mert azt 
mondja, a pápa semmiféle más módon nem maradhat meg 
Rómában, hacsak nem mint fogoly. IIa valakiben a logiká-
nak csak egy cseppnyi érzéke van is, beláthatja, hogy a 
pápa ily kifejezésekkel csak azon esetben élhetett, helyzetét 
ily módon csak azon esetben foghatta fel, ha a pápaság vi-
lági hatalmát fel nem adta. Az allocutio valóban minden 
tekintetben oly világos, oly minden kétértelműséget kizáró» 
hogy azt csak a roszakarat magyarázhatja félre és csak 
azok csalathatnak meg, kik mindent elhisznek, amit l iberá-
lis újságírók saját érdekükben félrevezetés végett irnak. 

• , 
Yáczi megye. A kecskeméti egyházkerület folyó hó 

6-án tartot t találkozása és tanácskozása alkalmával abban 
állapodott meg, hogy a vallásos érzület és lelkiismereti sza_ 
badság érdekében, ama minden isteni jogot mélyen sértő 
szabadelvű üzelmek ellen, melyek államunkban a társadalom 
békés fennállása s annak boldogsága ellen intéztetnek, a 
többi egyházmegyék kerületi gyűléseinek fényes példájára 
ünnepélyesen tiltakozik. És pedig 

1. tiltakozik a jó erkölcsöket, elméket és sziveket tel-
jesen megmetélyező polgári házasság ellen, mely merényle-
tet képez, ugy az egyház egyik fő hitigazságával, mint a 
magyar államban lakó túlnyomó róm. kath. hivek hitmeg-
győződésével szemben, s mely csakis a hitetlenség és erkölcs-
telenség magvainak elhintője volna. 

2. A szentségek kiszolgáltatására csakis az egyedül 
hivatott Jézus egyház ^birván a joggal, mind a honpolgárok 
lelkiismereti szabadságának megóvása, mind a szülőknek 
gyermekeik vallásbeli nevelését illető természetes jogaik 
biztositása s épségbentartása tekintetéből tiltakozik az el-
len, hogy a hirhedt 53. §., a szentségek kiszolgálását s a 
családok kath. nevelését megszorítsa, vagy korlátozza. 

3. Az egyház vallási, egyetemi és tanulmányi alapit-
ványainak vagyonát, mint kizárólag saját, elidegenithetlen 
tulajdonát bir tokolja; azért a szent emlékű ájtatos alapitók 
nevében tiltakozik ama vagyonnak, rendeltetési czéljai elle-
nére, bármily czim alatt, más czélokra való fordítása, vagy 
mások általi kezelése ellen. 

Egvházkerületem ezen tiltakozását, mint isteni és fele-O J 7 

baráti szeretete sugallatát, oly meggyőződéssel teszi közzé, 
hogy ezáltal leglelkiismeretesebb kötelességének tett eleget. 
Kecskemét, 1881. aug. 7. 

A kerület megbizásából Bogyó Pál s. k., 
apát-esp. plébános. 

Lourdes , A magyar zarándoklatról. — Engedje meg, 
ft . ur, hogy becses lapjában én is néhány sort szentelhessek 
hazánk vallási élete emez enyészhetetlen fénypontjának. Kez-
dem a megérkezésnél és a basilikába való bevonulásnál. Ne-
hogy öntetszelgést kövessek el, beszéltetem a lourdesi lap 
erre vonatkozó sorait. „ A nap (aug. 4.) nagy eseménye vala, 
úgymond, a magyar zarándokok megérkezése. Már nehánv 
nap óta látható volt utczáinkon több egyházi férfiú, kik-

nek idegenszerű öltözetéből következtettem, hogy azoknak 
Magyarországból kell lenniök. Ez az előőrs vala. A zarán-
doklat zöme (körülbelül százan) most csütörtökön érkezett 
meg esti 5 órakor. Csaknem azonnal, hat órakor, körmenet-
ben a basilikába vonultak. Ez szép látvány volt. Elül , öt 
férfiú vitte óriási, nagyszerű zászlójokat. Két praelatus tar-
totta szalagjait. Oldalukon jobbról balról, a zarándoklat 
két fő embere (Apponvi György és Cziráky János g rőf) Ma-
gyarország nemzeti zászlóit vitték kezökben. A többi zarán-
dokok párosával következtek szép hosszú sorban, égő gyer-
tyával kezökben, lassú léptekkel, magukba zárkozottan és 
magyar énekeket zengedezve. Igy vonultak be a basilikába, 
melyet a nagv orgona hangjai betöltöttek s mely az alko-
nyodó nap fényében úszott. Meghatottság volt olvasható 
minden arczon. Többen zokogásban törtek ki. A nézők sem 
tar that ták vissza könnyeiket." Igy nyilatkozott a helybeli 
lap a magyar zarándoklatról. Tanúságához arról, hogy za-
rándoklatunk becsületére vált hazánknak s tiszteletére nem-
zetünknek, gyanú nem fér. 

A zarándoklat fő ünnepe Ilaviboldogasszony napja 
(aug. 5-ike), s mintegy másodnapja aug. 6-ika volt. Az 
előbbi napon reggeli 9 órakor nm. és ft . dr Kovács Zs. vesz-
prémi püspök ur ő exclja, ki kegyes Ígérete szerint e napra 
a biaritzi fürdőkből rándult ide, fényes segédlettel meg-
kezdte a sz. mise áldozat ünnepélyes bemutatását. Credo 
titán a basilika főoltárának emelvényére lépett mgs és f t . dr 
Nogáll János fölsz. püspök ur, a zarándoklat halhatatlan 
emlékű vezére, és elsőben franczia, azután magyar nyelven 
rendkivül hatásos szónoklatot tartott . A modern hitetlenség 
elé állította a lourdesi csodákat, és a tények kérlelhetetlen 
logikájával vonta le belőlük századunk számára a tanulsá-
gokat. 

Kell lenni az anyagi, jjhysicai világrenden kívül és 
felül egy magasabb szellemi, erkölcsi világrendnek, melyet 
tehát sem egyesnek sem nemzetnek ignorálnia nem lehet, nem 
szabad. Eleven színekkel festé a katholicismus újjászületésé-
nek szükségét a nemzetek sziveiben. Hangsúlyozta, hogy a 
nemzetek sorából, melyek élén a kath. Francziaország áll, ki 
nem maradhat a magyar. S hogy ki nem maradhat, hogy nem 
is szándékozik kimaradni, tanusitja a magyar zászló és az az 
ezüst sziv, melylyel szivünk örök, osztatlan szeretetét ajánl-
juk fel az egyház, Isten és a bold. Szűz iránt. Ezután imád-
ságszerüleg hangzottak fel ajkain azon örökre emlékezetes 
szavak, melyek hogy szive izzó tűzhelyéről jöttek, tanusitja 
az a láng, mely mindnyájunk szivét szeretetre, imádságra 
gyulasztotta, s melyrnek hevében mindnyájan éreztük, hogy 
„él bennünk Krisztus"! T. i. most következett a szintén ő mga 
által szerkesztett s lángoló áhítattól ihletett fogadalmi imád-
ság, mely után a sz. mise szokott módon folytattatott és be-
fejeztetett. Megjegyzendő, hogy ez ünnepélyes actusok alatt 
a fogadalmi zászló körül, a szentélyben, a nagynevű két za 
rándok gróf állt, az ország szivét jelképező ezüst szivet pe-
dig özv. Szapáry Béláné és Batthiányi grófnők tar tot ták. 

Ugyanaznap délután 3 órakor a basilikában litania 
volt, mely után a zarándoklat mgs és ft. apostoli lelkű ve-
zére ismét sz. beszédet mondott. Ennek végeztével a lorettói; 
litania zengedezése mellett a jelenések grottája elé vonul-
tunk, hol elvégezvén a sz. olvasó imát, ismét lelki vezérünk 
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páratlanul kenetes buzdításaiban részesültünk. Szent énekek 
zengése közt tértünk vissza a bazilikába. o 

Másnap, mint emlitém, mintegy másodnapja volt a 
zarándoklati ünnepnek. Miután a zarándokok előtte való 
napon a sz. gyónást valamennyien elvégezték, ma járul tak az 
ő mga által tar tot t csöndes sz. mise alatt az U r asztalához. 
Ezt megelőzőleg történt, mise közben, gyújtó hatású beszéd 
kiséretében, a keresztségi fogadalomnak megújítása és a 
szentséges atya, király ő felsége és primás ő emjá-hoz inté-
zendő hódolatok közohaj szerinti mintegy megszavazása. Mise 
után pápai áldás. Sz. mise után előbb hallhatatlan érdemű 
vezérünket kerestük fel, azután Kovács ő exlja előtt, majd 
a zarándoklat kiváló világi tagjainál tet tük hódoló, hálás 
tiszteletünket. Délután 4 órakor ismét összegyültünk a ba-
zilikában litaniára és sz. beszédre. 

Aug. 7-én reggel, kik még el nem utaztak, 8 órakor a 
kegyelmek grot tája elé vonultak, ft. Nogáll püspök ur ő mga 
sz. miséjére, mely közben ő maga remek bucsu szózatának 
ragyogó ékesszólását volt szerencsénk ismét csodálhatni. Te 
Deum és Magnificat zárta be a mai sz. misét. 

A grottától gr. Cziráky J . vezetése alatt néhány tag-
ból álló küldöttség a zarándoklat hálás köszönetét ment 
nyilvánítani a missió-papok főnökéhez, kire a szent hely 
gondozása van bizva, ama páratlan előzékenység- és szíves-
ségért, melylyel mindenütt minden tekintetben találkoztunk. 

Yégül álljon itt f t . Nogáll püspök ur azon szózata, 
melyet a zarándoklat főnapján francziául intézett az összes 
jelenvoltakhoz, illetőleg a jelenvolt francziákhoz : 

„Nous voilà, venus d 'Orient comme les mages à la 
grotte de l ' Immaculée Conception. Le coeur de la Hongrie 
venu à saluer le coeur de la France. Notre coeur s'adresse 
a vôtre. Cor nostrum dilatatum est ad vos. 

Salut, o belle contrée ! Salut, frontière glorieuse de la 
patrie d'une grande et généreuse nation ! O vallée fortunée, 
enbaumée de parfum de la piété, entourée de monts gelés et 
fleuris, trône de deux saisons, dont le front est de glace et 
les pieds de gazon. 

Ces monts gigantesques ne sont ils pas en effet les té -
moins de ta grandeur ! Cette blancheur de ton front n'est-
elle pas la splendeur de ton intelligence supérieure ? E t ce 
gazon environnant tes pieds n' -est-il pas la fleur des tes 
vertus ? 

C' est là, que le coeur de la France va se réveiller de 
nos évanouissement afin de reprendre sa course tracée à son 
génie sur la route de 1' histoire ; c' est là, qu'il va reconquérir 
sa haute vocation, nommée si justement par le l 'ère Lacor-
daire la vocation religieuse de la France. Ce coeur si noble 
et doué de tant d 'é lan merveilleux et héroïque, s' en offrant 
largement, libéralement, courageusement aux grandes as-
pirations du christianisme, est devenu le coeur d ' un peuple 
apôtre, centre de la plus grande générosité et de cette eha-
rité, qui vivifie notre civilisation et répand ses bienfaits sur 
toute la terre. 

Serait-il donc possible, que telle nation perdit de vue 
son ancienne gloire et son auguste destination ? 

C' est à son coeur, tout saignant à présent, que s 'est 
inclinée la mère de douleurs afin de le consoler ; c' est elle, 
à qui est descendue l ' Immaculée afin de l 'exhorter à ac-

comblir cette tâche, que la providence divine lui a confié. 
— En effet, quand à la suite des faiblesses les malheurs 
arrivèrent, la France que de fois n' at-elle pas eu des déliv-
rances merveilleuses ? Qu' elle se souvienne de cette jeune et 
faible bergère, qui a quitté la haulette legére et qui prenant 
l 'oriflamme de la foi et le glaive vengeur, a sauvé la patrie. 
Après Jeanne d ' A r c voici l ' Immaculée, qui dans nos jours 
vient en aide à cette noble nation. 

C' est au milieu de ce sanctuaire de Lourdes, qu' il 
sortit une nouvelle lumière, qui va eclaircir les ames, en-
baumer les douleurs, panser les plaies, et qui en remédiant 
aux meaux, fera refleurir les vertus soulegeantes. 

Qui, c' est au milieu de ce sanctuaire, que l ' Immaculée 
s 'est montrée à nos yeux. Et cet apparition sainte n 'es t 
elle pas le mot d 'ordre pour la reconstruction de la société, 
avant tout de celle de la France ? Sans doute, cette revela-
tion du ciel est la demonstration de l 'ordre supérieure et 
des immortelles déstinées des nations chrétiennes, c 'est la 
reclamation de la foi, la revendication de droits de Dieu et 
des espérances des ames ; c' est le programm de l'avenir,. 
l 'étoile du matin, 1' aurore du salut. Magnus ab integro se-
culorum nascitur ordo. 

Que la nation française se livre à la fot et à 1' e s s o r 
traditionnel de ces âieux glorieux ; qu' elle ose reprendre 
son illustre vocation, et en déployant le drapeau de la Sain-
te* Vierge des Victoires, qu'elle marche à la tête de l 'oeuvre 
de la renaissance chrétienne, sûr de la sympathie des peu-
ples Chretiens, qu' elle s' avance sous la protection, avec la 
benediction de Notre-Dame de France, qui est en même 
temps aussi celle d 'Hongrie, Patrona Hungáriáé. 

Dicsőség Máriának ! — x — 

IRODALOM. 
-f- A keresz ténység és k o r u n k . Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Fordítot ták : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad,. 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Ez mind nem elég ; de mikép fejezzem ki ami lelkem 
előtt lebeg? Elővette az emberi lélek fölbuzdulásait, vágyait, 
sőt törekvéseit, hogy azokból alkossa épületének élő köveit. 
Majd a szentségek méltóságára, majd a dogmák fönséges 
magaslatára emelé azokat. Miért is, hogy e dogmákat, e 
t i tkokat, melyek egyik-másik előtt oly különöseknek lát-
szanak, kellő világitásbau lássa az ember, csak saját szivébe 
tekintsen. S mert e fönséges templomnak nem pusztán em-
berinek, de isteninek is kellett lennie: elővette egyszersmind 
a maga vágyait, neki is vannak, szivének — mert van szive 
— óhajait, végtelen lelkének törekvéseit. Összevegyitette 
az emberi lélekéivel. Ugyanazon formába önté ; miért is e 
dogmák, e titkok, e szentségek és intézmények előtt, me-
lyekben Isten van, melyekben ember van, hol az emberi lel-
ket érezzük, hol az emberi léleknél többet érezünk, akarat-
lanul megállunk, gondolkozóba esve, meghatottan. Mit 
mondjátok tehát néha, hogy a kereszténység dogmái külö-
nös, furcsa dolgok, melyek előtt nincs mit tenni egyebet, 
mint térdet-fejet hajtani. És főkép mit mondjátok, hogy 
azok természetünktől idegen dolgok, az emberen kívül álla-
nak s Isten csak az ember megalázására találta fői. Bizo-
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nyára én e dogmákat nem értem át teljesen ; de mi többet 
ér, ézem és elgondolom azokat, s természetem legmélyén 7 O ' O J 
hordozom élő csiráikat. Azok csak lelkem nemesebb fölbuz-
dulásai, a végtelen felé törő óhajaim, vágyaim, epedéseim. 
íme ez az, mit meghatottságtól reszketve az árny nélküli 
fényben magam előtt lebegni látok. 

Nem mintha egyáltalában és metaphysikailag kép-
telenek volnánk fölfogni, hogy Isten az emberi természet 
körén kivülről vett s azzal semmi viszonyban sem álló 
dogmákat is szabhatott volna elénk s hogy mi hihettük és 
imádhattuk volna azokat a legszentebb szó befolyása alatt , 
mely törvényül hirdeté vala ki. Csak azt mondom, hogy ezt 
nem tevé, hogy mindaz, mi egy részt isteni intézmény, ki-
nyilatkoztatott dogma, másrészről a léleknek ösztöne, szük-
séglete, fölbuzdulása, törekvése. És ha kissé sarkaltok, ke-
reken kimondom, hogy Isten nem is tehette volna azt. Mert 
végre is, dogmákban, e titkokban semmi önkényes, semmi 
mesterkélt nincs. Isten legbensőbb természetéből erednek. 
Lényegét képezik. Nos, tehát a mienket is, mivel Isten saját 
képére teremtett minket. Mindaz mi ő benne tiszta fény, 
mi bennünk visszfény. Mint valamely nagy művész által 
készitett másolatban, föltalálható lelkünkben az isteni ere-
detinek minden vonása. Annyira, hogy e dogmákat, melye-
ket hinnünk kell s melyeket lehetetlen Istenben szemlélnünk, 
mert ott elvakitanának, hogy föltaláljuk, elég, ha ma-
gunkba tekintünk. Ott vannak azok — mint sejtelem, sőt 
néha mint valóság, mely véges ugyan mint magunk, de 
már fönséges. 

E nehánv szóból sejthetitek a kereszténység csodás 
alkotását. Isten a kimondhatatlanul egyesült isteni és em-
beri természettel forrasztá azt össze. 

Borate coeli desuper. Ez a kereszténység első genesise. 
Az égből száll alá, mint Isten szivének tündöklő nyilvá-
nulása. 

Aperiatur terra et germinet Salvatorem. Ez a máso-
dik. A földből csirázik ki, mint az ember szivének isteni 
hajtása. 

Isten és ember egyetértenek, s a mindkettőjöknek meg-
felelő vallásban egyesülnek. 

Es ez az —- hogy futólag megemlitsem — mi a ke-
reszténység legyőzhetetlen erejét képezi, mi örök fönmara-
dását megmagyarázza. Ám vegyetek el minden támaszt^ 
minden külső segélyt, jövendöléseket, csodákat : rendületlen 
marad. Igazolását önmagában birja. Justificata in seme-
tipsa. H a egy részben fölülhaladja az emberi természetet, 
más részben, és különösen ebben, csodálatosan illik hozzá. 
Bennünk és Istenben gyökerezik ; s leghelyesebb eszmét al-
kotunk róla, ha azt mondjuk : Isten és az ember szivének 
közös hajtása. 

Szinte hallom, miké}) tiltakoznak némelyek a keresz-
ténység ilyetén alkata ellen. Ugyan én Istenem ! hisz épen 
ilyen alkotása van a természetnek, családnak, társadalom-
nak, minden nagy intézménynek, melyet Isten rövid földi 
vándorlásunk idejére menhelyül, ótalomul adott nekünk. 

Nézzétek például a természetet. Isten teremtette : ma-
gán hordja vonásait ; érettünk van teremtve : viseli a miein-
ket is. A természetnek mérhetetlensége s mintegy örökké-

valósága, a végtelen tengerek, a változatlan és derült rop-
pant hegyormok, lábaiknál a csendes terjedelmes puszták ; a 
kiapadhatatlan forrású élet, mely mindent eláraszt ; a föld-
nek jósága, barátsága az ember iránt : de kivált az ünne-
pélyes csend melyet lehel, s mely szent mint a templomé : 
vájjon mindezekben nem sejtitek némikép az Isten vonásait ? 
Másrészről a levelek, melyek lehullanak mint légváraink, a 
köd, mely szétfoszlik, mint ábrándjaink, a virágok, melyek 
elenyésznek mint napjaink, a fák, melyek megkopaszodnak 
mit homlokunk, a fény, mely kialszik mint szerelmünk, nem 
emlékeztetnek titeket minmagukra? A természet tehát olyan 
mint a vallás. Ott van benne Isten, ott a lélek. Ti tkai 
meghatnak, nagyszerűsége elnyom; de összhangja elbűvöl', 
és vannak órák, helyek, tájak, melyekről nem tudnók 
megmondani, vájjon Isten vagy a lélek képére teremtvék-e. 
Mind a kettőnek képére vannak alkotva. 

Ugyanazt állitom a családról is. E háromság az egy-
ségben, e termékenyság a szeretet által és a szeretetben, 
végre mind e változatlan, általános, titokteljes törvények, 
itt mind Isten jelenlétét lehelik, az ő képét tükrözik vissza. 
De ki nem tudja egyszersmind, hogy család az ember szivé-
ből ered, természetesen önkényt ? Törvényei csak a tévedt, 
bukott szivnek terhesek. Nemes felhevülésében a sziv min-
dig visszaállitja azokat. 

A X V I I I . századnak, mely megsejté a természet és 
család e csodáit, az volt nagy tévedése, hogy nem vette 
azokat észre a társadalomban, s azt képzelte, hogy az ön-
kényes, mesterkélt intézmény volt. Semmi szin alatt . Mint 
a család, a társadalom is emberi és isteni egyszerre. Az em-
ber saját képére és hasonlatosságára alkotja azt. De a kor, 
éghajlat, polgárosodás minden külömbségei mellett is az 
isteni eredetinek kinyomata megtetszik rajta. „Isten — 
úgymond Bastian — nem kevesebb megható jóságot; bámu-
latos egyszerűséget és elragadó pompát fejtett ki a társa-
dalmi szervezetben, mint az égi gépezetben."5) Vagyis főbb 
vonásait épugy rávéste a társadalomra, mint a természetre. 

Eszerint Isten, a lélek, természet, család, társadalom, 
minden összhangban van. Nem érinthetünk meg egv billen-
tytít sem, hogy rezgésbe ne jöjjön az egész hangszer. Óriás 
és dallamos zongora, melyben a legcsekélyebb hang összevág 
valamennyivel. 

S ez az, mi a folvilágosult kereszténynek boldogságát 
képezi. 0 teljes világításban lát mindent, föl és leszáll a lé-
nyek fokozatain, a paránytól Istenig, a végtelenül nagytól a 
végtelenül piczinyig. Mindenütt vonatkozásokat, hasonlato-
kat talál, melyek elragadják. Minden mozzanat u j látkört 
nyit, minden látkör ragyogóbb fényt áraszt. Meghatottsága 
e csodák láttán, tehetetlensége azokat átérteni, a lelkesedés, 
mely röptét merészszó teszi, a biztosság, melyet e végtelen 
térek ölén élvez, minden oly szellemi kéjjel tölti el, melyről 
idelenn, az emberi tudományokban, fogalmat sem adhat 
semmi. 

E néhány szóból megítélhetitek a X V I I I . században 
követett védirattan gyöngeségét, megmagyarázhatjátok 
meddő voltát. Ama teljes összhangot már a X V I I . század 

*) Harmonies économiques. 
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nagyon elhanyagolta. És ha kiveszszük Malebranche-t, e 
kedves ábrándozót, és Bossuet-t e merész költőt, ki még 
föl foga a kereszténység ez oldalát, nem annyira szorgos 
kutattás, mint szellemének nagysága által — eleget fog-
lalkoztunk e külső rendszerrel, melyről föntebb szóltam. 
A X V I I I . század még rosszabb volt. Azoknak kik kine-
vették a vallás titkait, kik azokat mint különcz, lehetetlen 
s az emberi természettel ellenkező dolgokat kigunyolák, 
csak azt lehetett ellenvetni : „De hát nézzétek a bizonyí-
tékokat. E dogmák teljesen be vannak bizonyítva" s vala-
mennyi bölcsész azt válaszolá : „Eh ! bánjuk is mi be 
vannak-e bizonyitva, ha egyszer képtelenek ?" Merészen a 
kereszténység legbensejébe kellett volna hatolni, kikutatni 
titkos törvényeit, kimutatni, hogy azok összhangzók a lélek, 
a család, a társadalom és természet törvényeivel, mind e kis 
világokat egymással összehasonlitani, s ez összehasonlítás-
ból tüntetni fol ama szempontokat, melyek a X V I I I . száza-
dot gondolkozóba ejtheték ; mert könnyelmű volt ugyan, de 
élénk vonzalommal viseltetett a természet szépségei iránt s 
nemes szenvedélylyel csüggött a társadalmi jogosságon. Ez 
volt mintegy a két fogantyú, melyen megragadni s a keresz-
ténység ölébe visszarántani lehetett volna. (Fulyt, köv.) 

Beküldetett : Tisztelettel értesítem főt. paptársaimat 
arról, hogy „Ünnepi és Alkalmi Sz. Beszédek" czimű mun-
kám f. hó 15-én elhagyja a sajtót. Ezt azon hozzáadással 
jut ta tom becses tudomásukra, hogy f. hó végéig e munka 
még előfizetési áron (1 fr t , 40 = 5 Intentiones) lesz megren-
delhető ; azontúl azonban csak bolti áron (1 f r t . 80 = 6 In-
tentiones) lesz kapható. Nagyvárad, aug. 12. 1881. 

Dr. Karseh Lollion. 

V E G Y E S E K . 
ü es. és ap. kir. felsége magas születése napját a fővá-

ros lelkesen ünnepelte meg. Reggeli 10 órakor ft . Ráth Jó -
zsef apát ur fényes segédlettel ünnepélyes sz. misét mondott 
Te Deummal, melyen a kormány tagjai közül ott láttuk 
Trefort, Pauler, Bedekovics, Szapáry és Ordódy ministere-
ket, továbbá Hidasy K. cz. püspök urat, az országos, pol-
gári és katonai, valamint a városi hatóságok főnökeit, a tu-
domány és műegyetem tanácsait, a külföld képviselőit. A 
helyőrségi templom minden zuga be volt töltve. O felsége e 
nappal lépett élete 52-ik évébe. Isten oltalma és áldása le-
begjen a hőn szeretett király életén és országlásán ! 

— 0 eminentiája, fm. és ft. Simor János bibornok Ma-
gyarország herczegprimása, esztergomi érsek ur, kegyelmes 
főpásztorunk, f. hó 18-án a fővárosba érkezett, hogy a sz. 
István-napi országos isteni tiszteletet személyesen vezesse. 

— A Sz. István-napi egyházi beszédei Budán ezidén ft . 
Púda Endre kanonok és sopronvárosi plébános tar t ja . 

— XIII. Leó pápáról egy franczia érsek a következő 
jellemrajzot adja : X I I I . Leó valóságos atya, kinek jósága a 
gyöngédségig megy, a nélkül, hogy feledné, miszerint ő az 
egyház feje, kinek feladata azt vezetni, kormányozni. A ki 
hozzá közeledik, érzi, hogy szemei, melyek közönségesen oly 
szeliden és szeretetteljesen tekintenek, képesek szükség ese-
tén a szent buzgalom lángját és tüzét is szétárasztani. A 
legszelídebb és legcsöndesebb látszat mellett fölismerjük 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

benne a legbátrabb, előre átgondolt elhatározásokat, a szi-
lárd és hatalmas akaratot, mely képes a legkitartóbb ellen-
állásra is. Igen, Leó pápának oly jelleme van, mely uralko-
dik önmagán, és — a mi magas állású személyeknél oly rit-
kán tapasztalható — ő tudja, mikor kell erős akaratot ki-
fejtenie, mikor kell működési körében valamit tennie, vég-
hezvinnie. Körülötte szigorú rend uralkodik. I t t a munka 
szabály mindenkire nézve. A pápa a legelső, ki a tevékeny 
cselekvést saját példájával folytonosan hirdeti. Már maguk 
a nyilvános és magán audiencziák a nap jó részét igénybe 
veszik ; ide járulnak ismételt összejövetelei a bibornokokkal, 
a különböző congregatiók praefectusai- és ti tkáraival s az 
általa behozott commissiókkal. Es minthogy neki a nap 
mindig rövid, gyakran történik, hogy fél éjjeleket munká-
ban vagy imádságban virraszt, és midőn a Vatikánban mái-
mindenki alszik, a pápánál még ég a lámpa, melynél imád-
kozik vagy dolgozik. Mindig figyelve mindenre, átlát min-
dent, figyelmét a legcsekélyebb részletek sem kerülik ki. 
X I I I . Leó mindenre gondol, mindenről számot ad magának 
és nem feled el semmit, mert ő mindenre emlékszik. És 
mintha tevékenységének e folytontartó foglalkozásai még 
nem volnának elégesek, ő maga fogalmazza a legbámulat-
raméltóbb encyklikákat, melyeknek ugy szép nyelve mint 
mély tartalma hangosan hirdeti a világnak, hogy a klasz-
szikus latin nyelv az egyház öröksége maradt. H a e szivjó-
sághoz, eme szilárdsághoz és e fáradhatatlan tevékenységhez 
a valóban angyali jámborságot, határtalan türelmet, az 
igazsághoz való sérhetetlen szeretet, a szegények iránti bő-
kezűséget, a bűn iránt való igazi gyűlöletet és irtózatot ad-
juk : ugy birjuk fővonásait e nemes és csodálatos léleknek. 
Innen magyarázható, hogy a Szentlélek oly hamar ő reá 
irányozta a választást, hogy lenne az egyház fejévé, emlé-
keztetve bennünket a szentirás e mondatára : ..Dilexisti iu-
stitiam et odisti iniquitatem. propterea unxit te Dens oleo 
laetitiae prae consortibus tuis." (£,'. E. K.) 

— Ft . Bonnaz Sándor püspök ur ő excellentiája, a 
Csanádi egyházmegye országszerte tisztelt kegyeslelkii fő-
pásztora, f. hó 11-én ünnepelte születésnapjának 70-dik év-
fordulóját Franzdorfon, hol jelenleg tartózkodik. Isten él-
tesse ő exclját igen sokáig! 

— Ngs és főt. dr. Kammer János nagyváradi apát-ka-
nonok ur f. hó 16-án mondta aranymiséjét Mária-Czellben. 

— Boldogult gróf Károlyi Istvánról a párisi ,Annales 
Catholiques' igen rokonszenves szavakban emlékezik meg f. 
hó 13-iki számában. A nekrolog zárszavai ezek: Le comte 
Etienne était un des plus fidèles serviteur de l 'Eglise. II 
avait bâtit à Fóth une veritable cathédrale, dans laquelle il 
assistait pieusement tous les jours à la messe. 

-j- Az aradi Minorita-kolostor a maga és a Magyaror-
országi Minorita-rend nevében mély fájdalommal és a vesz-
teség hangján jelenti a rend nagyérdemű tagjáuak főtiszt. 
Lakatos Ottó atyának, Arad szab. kir. város plebános-he-
lyettesének, és díszpolgárának, a rend tanácsosának és hely-
beli házfőnökének, több tudós-egylet tagjának, stb. stb., 
hosszú szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után, éppen megtartandó aranymiséjének napján, kedden 
augusztus hó 16-án, délutáni 4 órakor, életének 79-ik évé-
ben békövetkezett balálát. A megboldogultnak hűlt tetemei 
csütörtökön, augusztus 18-án, délutáni 5 órakor fognak 
„Limbeck J . és fia temetés-rendező intézete" által az örök 
nyugalom helyére tétetni. Az engesztelő szentmise áldozat 
pénteken, augusztus hó 19 •én, delelőtti 10 órakor lesz a 
Mindenhatónak bemutatva. Nyugodjék békével ! Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! Arad, 1881. aug. 17. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae X I I I . Literae Apostolicae, Quibus Hierarchia 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII 
L ITERAE A P O S T O L I C A E , 

QUIBUS HIERARCHIA 
EPISCOPALIS IN BOSNIA ET 

HERCEGOVINA INSTITUITUR. 

LEO EPISCOPUS 
SEKVUS SEKVOKUM DEI 

AD PERPETVAM BEI HEMOKIAM. 

Ex hac augusta Principis Apostolorum Ca-
thedra, in qua Deo piacúit humilitatem Nostram 
collocare, cunctas orbis regiones Nostri ministerii 
curis complectentes, adhibendam a Nobis esse om-
nem operám agnoscimus, ut catholica religio, ma-
ter et magistra omnis rectae disciplinae omnisque 
civilis humanitatis, ubique in dies maiora incre-
menta suscipiat, ac populi omnes ad humanae et 
caelestis felicitatis iter tenendum eius ductu ac 
praesidio adiuventur. Hoc in ministerio, dum ani-
mus Noster ex conspectu et gravitate malorum, 
quae humanam societatem premunt, ex pertinaci 
bello, quo Sancta haec Sedes ab hominibus religi-
oni infensis impetitur, non levi acerbitatis sensu 
aflicitur, Clementissimus Deus opportuna Nobis 
suae benignitatis solatia deesse non patitur, secun-
dos exitus studiis Nostris pro salute animarum 

saepe tribuens, ac propitius efficiens, ut catholica 
fides pluribus in locis graviter concussa et oppu-
gnata, in aliis, suam sedem statuat feliciter, suique 
salutaris regni fines proférât. Huius porro solatii 
non levem fructum excepiinus in iis i l lustribus fi-
lialis animi et devotae voluntatis testiinoniis, quae 
Slavonicae nationis gentes, insignis christianae fa-
miliae pars, ob patrernum Studium, quo ipsarum 
bonum promovere studemus, Nobis grata dilectio 
Iiis vice publice exhibuerunt. Ex quibus rebus, 
quantum salutis eorum desiderium Nos movet, tan 
tum etiam spei magnitúdó Nos erigit qua fore non 
dubitamus, ut eiusdem nationis homines, qui ad-
huc catholicae unitatis exsortes sunt, post tristes 
rerum vices quas diu pertulerunt, cogitantes felici-
tatem dierum quibus maiores eorum, ad christi-
anam et civilem vitam instituti, Apostolicae Sedi 
adhaerebant, et felicem fra t rum conditionem, qui 
in fide Romanae Ecclesiae manentes, in ea semper 
tutelam, solatium, praesidium matris amantissimae 
paratum habuere, in eius gremio fidum perfugium 
quaerant, et firmo fidei caritatisque vinculo cum 
ea coniungantur. 

In hac autem sollicitudine et dilectione, qua 
Slavicas gentes omnes complectimur, p lur imum 
gaudemus opportunitatem Nobis oblatam esse, qua 
spiritualibus necessitatibus et rationibus eorum 
consulere possemus, qui in provinciis Bosniensi et 
Herzegovinensi degunt, quae ob temporum vices 
mutató in iis regionibus reipublicae statu, nunc a 
carissimo in Christo Filio Nostro Francisco Iosepho 
Austriae Imperatore et Hungáriáé Rege Apostolico 
tenentur et administrantur. Nam cum pro munere 
Nostro opportunum putaremus, res religionis in iis 
provinciis ad earn formám adducere, quae novae re-
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rum publicarum conditioni melius responderet, et 

gentibus illis ad uberius percipienda Ecclesiae ad-
iumenta prodesset, Nos spectatissimi Imperatoris 
et Regis sincerae religioni et piefati confisi, 
cum Eo egimus, ut Sua studia Nobiscum con-
iungeret, et benevola voluntate Nostris desideriis Ö ' 

obsecundaret. Spes et vota Nostra optatos exitus 
habuere : Augustus enim Imperator et Rex virtutes 
Maiorum repraesentandas incitamento excepit, Eo-
que favente Nobis datum est, ut novam ecclesiasti-
cam contistuere possimus in ea Illyrici parte, cuius 
illustrem memóriám Catholicae Ecclesiae fasti pos-
teris prodiderunt. 

Ac sane comperturn est certisque testatum hi-
stóriáé monumentis „Illyrici provincias, quae usque 
ad Istrum flumen pertinebant, evangelica luce ab 
initio fuisse illustratas Apostoli gentium ministerio, 
qui ad Romanos scribens ea memorans, ae quae per 
ipsum Christus operabatur verbo et factis in vir-
tute signorum et prodigiorum. in virtute Spiritus 
Sancti, aiebat se ab Hierusalem per circuitum us-
que ad Illyricum replevisse evangelium Christi.1) 
Scilicet ille ministrum Christi in gentibus se exhi-
bebat totum Illyricum percurrens, velut antiqui 
Patres memoriae tradidere2), ac ubique spargens 
scintillas fidei, quas auspex Spiritus Sanctus exci-
tabat, vivasque semper servabat. Quum itaque Do-
ctor gentium divini verbi semen iis regionibus difiu-
disset quas postea discipuli eius et Apostolorum 
Principis, Lucas3), Clemens4) ac Titus5) sedulo exco-
luerunt, mirum dictu est quantopere res christiana 
profecerit, quantaque habuerit incrementa, ecclesi-
astica hierarchia constituta, in qua episcopales se-
des Thessalonicensis, Salonitana ac Sirmiensis prin-
cipatum obtinebant, quae merito a duobus principi-
bus Apostolorum primos Pastores suos accepisse 
gloriantur. Neque regionibus illis defuit martyrum 
decus aut dectorum illustrium, in quibus memora-
re praestat clarissimum illud occidentalis Ecclesiae 
lumen, ac eximium divinarum l i t terarum interpre-
tem, Hieronymum, qui apud veteres fines Panno-
niorum et Dalmatarum 6) primam lucem hausit. 

Romani autem Pontifices Praedecessores No-

!) Rom, X Y . 19. 
2) S. Asterius Episc. Amaseae kom. v. in Princip. 

Apost. Cf. s. Hieron. ep. L I X . ad Marcellam ; s. Greg. Nys-
sen. orat. de s. Stephano Protom ; Ioann V I I I . ep. C1X. ad 
Petrum Comit : s Pet rus Damian, sermo de ss. Apost. 

3) S. Epiphan. haeres. L I . 
4) Far la t . Illyric. sacr. torn. I . proleg. part I I I . §. I . 
5) S. Hieron. in cap. IV. epist. I I . ad. Timoth. 
6) Idem de viris illustrib. cap. ult. 

stri nullám benevolentiae, nullam suarum curarum 
partem Illyrici provinciis unquam deese passi sunt; 
imo in finibus iis, quae orientera magis spectant, 
quosdam constituerunt sacrorum Antistites, qui vi-
caria Apostolicae Sedis potestate praeessent, adhi-
bitis nempe Thessalonicensis Ecclesiae Episcopis, 
qui hoc ministerio fungerentur. Ita provinciáé illae 
Romanorum Pontificum non intermissis curis pro-
spéré floruerunt, quod magnus Nicolaus I. Praede-
cessor Noster, datis ad Michaëlem Imperatorem lit -
teris, declarabat his verbis : Illyricana dioecesis 
Antecessorum Nostrorum temporibus, scilicet Da-
masi, Siricii, Innocentii, Bonifacii, Caelestini, Sixti, 
Leonis, Hilarii, Simplicii, Eelicis atque Hormisdae 
sanctorum Pontificum sacris dispositionibus auge-
batur.1) Quin etiam liisce litteris antiquiores epi-
stolae alterius magni Praedecessoris Nostri Gregorii 
I. perpetuum atque illustre monumentum exhibent 
cum supremae auctoritatis, tum praecipuae sollicitu-
dinis et effusae caritatis, qua haec Romana Sedes 
pro re nata necessitatibus Pastorum ac fidelium re-
gionum earumdem, in aedificationem et augmentum 
mystici corporis Christi, opitulari consuevit. 

At vero fatiscentibus Romani imperii viribus, 
quum ii, qui suprema potestate pollebant, impares 
essent cohibendis gentium exterarum copiis i r rum-
pentibus undique et omnia late populantibus, etiam 
regiones illae florentissimae a Gothis et ab Hunnis 
primo, mox ab Avaris et a Slavonis occupatae sunt. 
Quare in ea tristi vice caedium et vastationum, non 
modo plures ex urbibus vetustate et amplitudine 
insignibus excisae sunt, sed etiam plures e nobili-
oribus sedibus episcopalibus omnino defecerunt. Sed 
neque vis animi neque Studium defecit Romano-
rum Pontificum, qui curis conlatis ad sarcienda 
damna, ad ruinas fulciendas, omnem operam dedere, 
partim solandis miseris et iacentibus erigendis, 
partim instituendis ad christianae vitae mores ru-
dibus illis convenis, ut ex eis tamquam vivos lapi-
des honori spirituális domus et nobiles christianae 
humanitatis alumnos bono civilis societatis confia-
rent. Et sane saeculo septimo, quum Servii etCroa-
tae e Carpathiis inontibus profecti in regionibus 
Slavoniae, Croatiae, Serviae, Dalmatiae et Istriae 
sedes suas figèrent, Ioannes IV. Pontifex Maximus 
dum Ecclesiae Romanae fundebat opes in levamen 
eorum, quos misera servitus premebat, ac sancto-
rum Martyrum reliquiis tutam quietis sedemparari 
curabat, sui etiam muneris duxerit novorum novo-

») S. Nicol. I . P P . epist IV . ad Mich. Imp. 
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rum convenarum saluti consulere, misso ad eos Martino 
Abate, viro sanctissimo, qui ipsos ex errorum tenebris ad 
evangelicae veritatis lucem adduceret.1) Neque vero dubi-
tandum est, quin Episcopi et Sacerdotes ex urbe Roma missi 
ab eodem Pontifice, aliisque proximis eius Sueeessoribus, 
ad omnia pietatis opera instituerait eos Slavoniae populos, 
qui méridionales audiunt, illosque lavacro regenerations 
expiatos una cum duobus Principibus Porino et Porga, 
tamquam primitias cognatarum gentium, in ovile Iesu 
Christi exceperint.2) 

Ilaec porro Praedecessorum Nostrorum sollicitudo in-
signiter etiam eluxit insequentibus saeculis, quibus studio 
Romanorum Pontificum Nicolai I., Hadriani I I . et Ioannis 
VIII . , adiutoribus sanctissimis viris Cyrillo et Metliodio 
germanis fratribus, quorum religionem et cultum magno 
cum animi Nostri solatio nuper latius proferendum augen-
dumque censuimus, Slavicae gentes quae ab austro ad bo-
ream pertinent, plenius hauserunt evangelicae doctrinae 
lumen, ac per eam ad humanuni civilemque cultum dedu-
ctae, sanctam religionis et iustitiae formám indnerunt.3) 

Quum igitur Slavonicae gentes mirum in modum ad 
catholicam veritatem conversae in communionem fidei et ca-
ritatis cum Apostolica Sede venissent, arctam cum ea con-
iunctionem, filialis studii nexibus devinctae, diu retinue-
runt, et ex illa, unde unitas sacerdotalis, unde salutis do-
ctrina manat totum in orbem. tamquam e vivo fonte roris 
caelestis hauserunt ubertatem. Regnis imo ac principatibus 
Slavici noniinis constitutis, positum in more fui t Slavicorum 
Regum et Principum, ut in fidem et tutelam sese reciperent 
beatissimi Petri , quem colebant in Ipsius Sueeessoribus, 
utpote heredibus potestatis eius, quam Ipse a Pastore aeterno 
in gregem christianum universum aeeeperat. Sed enim, post-
quam nonnullae ex iis gentibus, rebellis sequutae Photi i 
vestigia, e materno complexu recesserunt Catholicae Eccle-
siae, frustra retinere abeuntes et devios revocare conantis, 
quasi palmites e vite abscissi exaruerunt, et e florenti statu 
in eas aerumnas miserosque casus jn'olapsae sunt, quos suis 
monumentis história posteritati tradidit . Quare Nobis, plu-
rium saeculorum experientia edoctis, potiori iure licet eas 
gentes compellare et alloqui iis verbis, quibus Ioannes V I I I . 
Decessor Noster, quasi rerum futurarum praescius, eas ad 
unitatem catholicam revocare contendebat. Aiebat enim : 
Reminisci debetis quanta eosdem praedecessores vestros 
prospéra evidentíssime comitabantur, quando ad limina 
Petr i Apostoli caelestis regni clavigeri devoto prectore 
quasi proprii filii confluebant, et quanta postmodum nunc 
ab ea Sede b. Petr i vos quasi alienos separare non dubi-
tastis.4) 

Variis hisce rerum vieibus obnoxii etiam fuere populi, 
qui Bosniae et Herzegovinae regiones, ad quas modo con-
vertimus curas Nostras, iueoluere. Provinciáé enim istae 
variis Principibus finitimarum gentium, prout quisque viri-
bus magis pollebat, obtemperarunt ; modo ab iis qui Serbiae 
vei Croatiae praeerant, modo ab aliis dominatoribus suba-

') Liber Pontif. In loan. IV. 
2) Constantin. Porphyrogen. de administr. imper cap. XXX., XXXI. 

XXXII. 
3) loan VIII. ep. ad Michael. Borisiuni regem Bulgár. 
*) Epist. CCXXXIV. ad cleric. Salonit. 

ctae. Hinc fieri non potuit, ut a funesta errorum lue, quae 
circa illas serpebat, immunes evaderent. Quum autem sae-
culo duodecimo in potestatem regum Hungáriáé, regni Ra-
mae nomine suscepto, devenerunt, ad Ecclesiae communio-
nem reversae, florentis denuo religionis fructibus usae sunt. 
Ast ea res laeta licet, tamen diuturna non fuit : etenim non 
multo post e vicinis Bulgáriáé finibus alia mala labes in eas 
irrepsit lateque grassata est, priori longe pestilentior acfoe-
dior, ex antiquis Manichaeorum erroribus orta, quae Pa t a -
renorum sectae nomen indidit. Ex liac autem tristi colluvie, 
quae per tria fere saecula regiones illas foedavit, plurima et 
exitiosa damna in eorum populorum fidem moresque redun-
darunt. Nihilominus in ea calamitate temporum luculenter 
enituit Romanorum Pontificum zelus et paterna sollicitudo 
eo constanter intenta, ut ex agro Domini zizania evelleret, 
christianae fidei germania tueretur ac aleret, atque ita sin-
cerae pietatis cultum instauraret. Namque, ut alios missos 
faciamus, praecipuam ac praeclarissimam partem supremi 
ministerii sui in earn rem contulerunt Innocentius I I I , Ho-
norius I I I , Gregorius I X , Innocentius IV, Nicolaus IV, Io-
annes X X I I , Benedictus X I I , Urbanus V, Gregorius X I , 
Eugenius I V ac Nicolaus V, qui partim crebris legationibus 
et apostolicis litteris ad Principes ac Praesules missis, par-
tim sacris expeditionibus hominum apostolicorum, qui zelo 
flagrantes animarum salutem curarent, part im frequentia 
mansionum pro his passim conditarum, quae futurae erant 
nobiles religionis et sanctimoniae sedes, illud praestiterunt, 
ut corruptas hominum mentes, qui errores inter et mala mo-
rum inveteraverant, sensim ad suave iugum evangelicae le-
gis subeundum inflecterent. Cuius rei laudem, haud exigua 
ex parte,sibi vindicant sodales e religiosis familiis sanctorum 
Francisci et Dominici, ex quibus non pauci, ab haereticis 
caesi, gloriosam pro Christi nomine mortem oppetierunt. 

Nec destitit interim haec Sancta Sedes duas illas pro-
vincias aliis atque aliis benefactis afficere, maxime ex eo 
tempore quo regnum Bosniacum fuit constitutum. Scilicet 
quum saeculo X I V , concessu Ludovici Regis Hungáriáé, 
Steplianus Tuartkus qui Bosniae praeerat, Banus eorum 
lingua appellatus, assumpsisset ipse regium nomen et cul-
tum, adiecto ditioni suae principatu Culmiae in Ilerzegovi-
nensi tractu, qui S. Sabae ducatus etiam dicebatur, ex eo 
tempore Romanos Pontifices iugiter appellare opemque ro-
gare consueverunt Bosniae Reges, in maximis ac necessariis 
rei publicae temporibus, nec illis unquam a Decessoribus 
Nostris consilia, auxilia, solatia, omnia demum paternae 
charitatis officia defuerunt. Huius rei insigni documente est 
Catharina Bosniae Regina illustris, quae patriae excidio im-
pendente, tu tum in hac alma Urbe asylum et a Decessoribus 
Nostris dignum suo fastigio cultum nacta est, quaeque pro-
pterea, morte appetente, in supremis testamenti tabulis, qui-
bus Romanam Sedem Sedem Bosniaci regni heredem insti-
tuebat, gratiam sibi praestitam ac munificentiam in se col-
latam a Summis Pontificibus Pio I I et Sixto I V diserte com-
memorandain censuit. ') 

Sed inter sedulas curas, quas Apostolica Sedes in Bos-
nienses contulit, memoria praecipue dignum est Studium 
illud, quod pluries Romani Pontifices praetulere, ut in ea 

') Assemanni kal. Eccl. univ. torn. V. part 1 cap. III. pag. 96. 
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regione ecclesiasticam hierarchiam constituèrent, augendo 
nempe tum dioeceses tum sacrorum Antis t i tum numerum, 
prout rerum conditio et, utilior rei sacrae procuratio apud 
Bosnienses postulare videbatur. Indubia enim monumenta 
testantur, postquam Slavicae gentes, quae australem regio-
nes partem incolebant, catholicae pietatis fidem suscepere, 
res sacras in amplissima illa regione longo temporum cursu 
unius tan tum Episcopi regimine fuisse administratas, qui pro 
publicis eorum vicibus metropoliticae iurisdictioni modo Sa-
lonitanae sedis aut Spalatensis, tum Diocletianae aut Ant iba-
rensis, alias et iam Ragusinae et quaudoque Colocensis, t am-
quam suffraganeus obnoxius erat.1) Cum hic esset rei sacrae 
status in Bosnia, Praedecessor Noster Tnnocentius I I I , qui 
saeculo X I I I ineunte studio incensus religionis rebus in eo 
regno consulendi Iohannem de Casemario suum et Apostoli-
cac Sedis Legatum illuc miserai, ex eius litteris intellexit 
religionis conditiones in Bosniensium finibus poscere, u t 
episcopales sedes in iis omnino augerentur . Noveritis, ita 
enim Legátus scribebat, quod in regno . . . de Bosna non est 
nisi unus Episcopatus, et Episcopus modo mortuus est. Si 
posset fieri quod aliquis Lat inus ibi poneretur et aliqui et iam 
ibi très vel quatuor crearentur novi, non modicum exinde 
ut i l i ta t is accresceret ecclesiasticae, quia regnum est ad mi-
nus diaetarum decern et plus.2) Cum ei Pontifici da tum non 
fuisset, ut, sicuti optabat , hoc pium et salutare consilium 
ad exi tum adduceret, Gregorius I X , qui ipsi post Honorium 
I I I in Pontif icatu successit, pro suo fidei conservandae ac 
propagandae in iis part ibus zelo, eius implendi cura su-
scepta, anno M C C X X X I I I litteras dedit ad Iacobum Car -
dinalem Episcopum Praenest inum Apostolicae sedis in P a n -
nónia Legatum, eiusque fidei et prudentiae commisit, ut no-
vae in Bosnia episcopales insti tuerentur sedes, ac Episcopi 
eligendi solida scientiae et pietatis laude fulgerent.3) E t si 
flagrantissimum huius etiam Pontificis Studium optatum 
exitum habere non potuit, operam tarnen adhibuit , ut di-
gnior Autistes Bosniensis Ecclesiae sacris praeesset, cuius 
digni tatem delato etiam Apostoliéi Legat i munere, ampli-
ficandam censuit.4) 

In sequentibus autem temporibus Eugenius I V vesti-
giis Decessorum inhaerens, cum Stephano Thomae Bosniae 
Regi regalis coronae decus t r ibueret , de sacrae potestatis 
gradibus in eius regno stabiliendis cum ipso agendum pu ta -
vit. Cum hic Princeps metu ingruentium hostium oblatae 
occasioni defuisset, ac Stephanus filius, qui pa t r i in regno 
successit, maiorem vim animi ostendens, ad Apostolicam 
hanc Sedem legatione missa, oblata patr i occasione libenter 
se usurum declarasset, P ius I I Pont i fex Maximus S. E . R. 
Cardinal ibus in consilium adhibitis, novas cathedrales sedes 
iu Bosnia instituendas easque idoneis rectoribus committen-
das decrevit, a tque haec per regios Legatos ad Regem ipsum 
afferr i cura vit.5) A t dum, impediments omnibus sublatis, 
opportuna facultas data videbatur religionis rebus apte in 
Bosnia constituendis, rerum publicarum status, qui in dete-
r ius in ea regione quotidie ruebat, miserandum in modum 

') Farlat. Illyr. sac. torn. IV. p. 37. seqq. 
s) Innoc. I l l lib. VI, ep. CXL Iohan. de Casemario ad Pont. 
3> Regest. Gregor. IX. lib. VII ed. CLXIV. 
4) Ibid. lib. XII, ep, CCCLIV. 
5) Gobelin, commentar. Pii II, lib. XI. 

eversus est ; atque ita consilia et curae irr i tae cecidere, quas 
per plura saecula ad promovendas Bosniensium util i tates 
Praedecessores Nostri conferre nunquam intermiserant. 

In maxima hac perturbatione rerum, religione par i ter 
magnis calamitatibus perculsa, Episcopus, qui unus pasto-
rale ministerium apud Bosnienses exercebat, solum vertere 
coactus, Diakovae in finitima Slavoniae urbe suam sedem 
collocavit. Herzegovinae gentibus, pari rerum calamitate 
aftlictis, gravibus quoque impedi mentis interceptus fuit 
usus sacrae potestatis Episcopi Mercanensis et Tribuniensis, 
cuius illae magna ex parte pastorali regimine utebautur , 
dum rel iquarum par t ium cura ad finitimos Dalmat iae Epi -
scopos pertinebat. Cum itaque eo res adductae fuissent, ut 
suorum Pas torum praesidium gentes illae amplius experiri 
non possent, Romani Pontifices eo acrius incensi ad opem 
ferendam, quo maiore in discrimine earum versabatur salus, 
excitato virorum apostolicorum zelo, ac opera adhibita sacri 
Consilii christiano nomini propagando, meliori qua fieri po-
tui t ratione, fidei in iis part ibus tuendae et religionis detri-
mentis sublevandis consuluerunt. Qua in re luculenter eni-
tu i t sodalium Franciscalium ex ordine veteris observantiae 
constautia et virtus, qui operam in iis provinciis propagation! 
fidei navantes, pro qua interdum etiam sanguinem fuderunt , 
pluribus relatis salutis fruct ibus, egregie de religione sunt 
merít i . Cum porro Praedecessores Nostros non laterent gra-
via damna queis obnoxii sunt ii, a quibus longe abest pro-
curatio Pastoris , auetori tate Eorum decreto edito a sacro 
Consilio propagandae fidei praeposito, anno M D C C X X X V 
die V Novembris, Apostolicus Vicariatus insti tutus est, qui 
in locum episcopalis Bosniae sedis sufFectus, Bosniensibus 
simul et Herzegovinensibus prospiceret ; a tque huius mini-
sterii munus viro episcopali dignitate aucto fuit creditum, 
u t in Bosnia suam sedem statuens, spirituali utr iusque pro-
vinciáé procuratione rite fungeretur . 

At cum Deo favente laeti f ruc tus ex hisce curis 
extarent , et fidelium numerus feliciter augeretur , anno 
M D C C C L I 1 Decessor Noster felicis recordationis P ius I X 
ad christianum nomen latius propagandum et fovendam uni-
ta tem spritus in vinculo pacis inter operarios, qui in vinea 
Domini laborant, peculiarem et proprium religionis rebus in 
Herzegovina curandis Vicar ia tum Apostolicum constituit, 
servata tamen episcopali sede Mercanensi et Tribuniensi, 
cuius administrationem conlatis antea cum imperiali A u -
striae Gubernio consiliis, Gregorius X V I Episcopo Ragu-
sino demandaverat. Quae rationes, Praedecessorum Nostro-
rum providentia initae, in illarum provinciarum bonum ap-
prime redundarunt , in quibus oblata hominibus veri tat is 
excipiendae opportunitas et ad christianam professionem co-
lendam auxilia effecere, ut fides, religio et pietas ampla in 
iis incrementa susciperet. 

A t nunc singulares grates Deo Clementissimo a Nobis 
in humili tate cordis agendas esse intelligimus, cum Eius 
munere Nobis da tum sit, ut post tot saeculorum lapsum, 
post tot luctuosas rerum vices, quod olim incliti Nostri 
Praedecessores summis votis optabant, quod ad res Eccle-
siae in superius memoratis provinciis ad meliorem statum 
adducendas pertinet, opportune praestare et perficere, eccle-
siastica scilicet hierarchia in iis constituenda, possimus. Non 
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enim dubitandum est quin hierarchica ecclesiasticae vei ad-
ministratio, in qua, velut in compage humani corporis, va-
rietas ipsa graduum et officiorum, ob commune fidei et cari-
tatis vinculum et supremi auctoritatem capitis omnia mode-
rantis, ad mutuum omnium partium inter se consensum et 
incolumitatem mirifice redundat, ubi in illis provinciis fue-
rit constituta, dum sensim praesidia augebit, quae ad reli-
giosum cultum animorum spectant, ac omnium vires ad 
commune bonum impellet, eo valitura sit, ut fideles in chri-
stianae vitae officiis una eademque disciplinae ratione utan-
tur, ac pacis et caritatis nexu omnium animi arctius con-
socientur. 

Nos itaque rogatis, ut negotii gravitas postulabat, 
Yenerabilium Fra t rum Nostrorum S. E. R. Cardinalium 
sententiis, ac totius rei ratione accurate perpensa, levantes 
oculos in montes unde Omnipotentis Dei venit auxilium, ac 
propitiam opem implorantes Immaculatae Dei Matris, san-
ctorum Apostolorum Petri et Pauli, sanctorumque Pontifi-
cum Confessorum Cyrilli et Methodii, qui evangelii lumine 
inter Slavicas gentes olim invecto, eis nunc caelesti patro-
cinio suffragantur, motu proprio, certa scientia ac matura 
deliberatione Nostra deque amplitudine Apostolicae aucto-
ritatis, ad maiorem Dei Omnipotentis gloriam et religionis 
catholicae inter easdem gentes exaltationem ac incrementum 
constituimus ac decernimus, ut in Bosniae et Herzegovinae 
districtibus iuxta canonicarum legum praescripta hierarchia 
ordinariorum Episcoporum instituatur et fiat, qui a sedibus 
nomen accipient, quas hisce Nostris litteris erigimus, et in 
ecclesiasticam provinciám constituimus. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , aug. 20. Hogy a t. papság mennél szélesebb 

körben olvassa és ismertethesse az ez évi sz. István-napi 
budai beszédet, ime itt közöljük azt teljes szövegében. Ily 
lelkes szózatoknak olvasva is megvan jótékony hatásuk : 

Jelige : „Ha megmaradtok az én beszédemben bi-
zonynyal taní tványaim lesztek. És megis-
meritek az igazságot és az igazság meg-
szabadít t i t eke t . 

(Szt. János evang. 8. r. 31. és 32. v.) 

Szent Istvánnak, az első apostoli magyar királynak, 
dicső emlékünnepe, melyet ma hazánk fővárosában kiváló 
fénynyel ünnepelünk, 

a) magyar-nemzeti ünnep, mert a nemes őseinek ha-
gyományát kegyelettel tisztelő magyar nemzet emlékezik 
meg ma hálásán első királyáról, 

b) egyházi ünnep, mert ma mindenütt széles e hazá-
ban, a hol szent oltár van emelve, a melyen az u j szövet-
ségnek vérontás nélküli örök áldozata mutatttatik be a Min-
denhatónak, a hitbuzgó keresztények egybegyűlnek, hogy 
áhitatos imákban és dicsénekekben tiszteljék az első magyar 
szent királyt, áldják a királyi apostolnak emlékét és segit-
ségül hivják őt, ki „sokat imádkozik a nemzetért." (II. Mak-
kab. 15. 14.) 

Magyarok és keresztények vagyunk ! S ha ezen ősi 
jellegünket megtagadni nem akarjuk, ugy a hazafiuságnak 

nemes lelkesedésével és szent hitünknek buzgalmával tisz-
teljük mindnyájan szent Istvánt, miként őt 800 éven a ke-
resztény magyar nemzet tisztelni szokta ! 

Az emberi szivben gyökeredző természetes törvény 
szerint tisztelnünk kell azokat, kik a közjó előmozditásában 
érdemeket szereztek maguknak. S a pogány ókornak is van-
nak tiszteletre méltó érdemdús férfiai, kiknek emlékét a po-
gány tévhit az Olympus felhőibe burkolta vagy a Pantheon 
oltáraira helyezte. A keresztény hit azonban magasabb 
szempontból birálja meg az érdemet erkölcsi értéke szerint. 
A kereszténység fényében csakhamar eltűntek a pogány té-
velynek alakjai s a keresztény tökélyetesség magaslatára 
emelkedett s a szentség koronájával diszitett lelkek helyez-
tettek az emberi tisztelet emelvényére ! 

A modern korszellem, mely a kereszténységnek szent 
emlékeit s a szenteknek tiszteletét mellőzi, a „genius-cul-
fws"-át iizi egész az ábrándozásig dicsőitvén a „nagy szelle-
melcet.íl De az ily cultus, mely az erkölcsi jónak kezdő és 
végokát, a siron tuli életet, el nem ismeri, nem bírhat ma-
radandó becscsel a társadalomra nézve, melynek valódi java 
csak is erkölcsi alapon létesülhet. Egyedül azon szent hit 
gyakorolhat jótékony befolyást az életnek legváltozatosabb 
viszonyaira, mely még a siron is ragyogtatja a reménynek 
sugarait azt tanítván, hogy, mivel a lélek halhatatlan, a 
halál nem képes szétszakítani a szeretet kapcsát, nem képes 
kitépni az emberi kebelből a boldogság utáni vágyat, nem 
képes eltörölni a lelki láthatárból a boldogság hazáját, a hol 
a fóldi életnek keservei ismeretlenek. 

A kath. egyház a positiv keresztény hitnek hivatott 
hű őre, s mint ilyen a szenteknek mérhetlen mennyországát 
tárja fel hivő tekintetünk előtt, feltüntetvén azokat, kik 
mint az Ur Jézusnak hős követői a boldog halhatatlanság 
fényében tündökölnek. 

A keresztény tökélyetességnek e magaslatán áll lelki 
szemeink előtt : Szent Istvánl 

A kath. egyház, mely szent Istvánt az ő fiának mond-
hatja, teljes elégtétellel léphet a magyar nemzet elé a tör-
ténelemnek azon lapjaira utalva, melyekre szent Istvánnak 
apostoli működése s nemzete körül szerzett érdemei irva 
vannak, s azt mondhatja : Magyar nemzet ! én, a civilisatió-
nak anyja, neveltelek, emeltelek, és szent István apostolom 
által alkottam azon erkölcsi rendet, a melynek talaján ez 
ország virágzott és virágozni fog ! 

A nemzetek története arról győz meg bennünket : 
I. hogy a kereszténység szerzője a szabadságnak ! 
Hazai történelmünkből pedig azt tanuljuk ; 
II. hogy szent István nemzetét szabaddá és boldoggá 

tette, midőn azt Jézusnak megnyerte ! 
Boldogságos szűz Anya, Maria ! Magyarország véd-

asszonya ! Könyörögj érettünk ! 

I . 

Szabadságról szólok ! 
Mily varázsliangzásu szó, mily nemes fogalom : a sza-

badság ! 
S még is ! nincsen szó, melylyel annyi visszaélés tör-

tént volna az emberek félrevezetésére,; nincsen fogalom? 
mely annyiszor szolgált a legrutabb önérdeknek ! 
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A szabadság erkölcsi hatalom, mely az ember életét 
felvillanyozza s nemes törekvésekre buzdítja ; a szabadság 
az ember lelkében honol s a sziv az ő országa. A szabadság 
tehát az embernek egyik legdrágább kincse, melyért küzd, 
ha azt elvesztette, s melyet minden áron megőrizni tö-
rekszik ! 

Igaz ugyan, hogy a szabadság sok rosznak és bajnak 
volt szülője ; de a jó nem szűnik meg jó lenni az emberi 
visszaélés miatt. Az első lázadási biin zárta el az emberi 
nem elől a szabadságnak bolgog édenét, s igy bekövetkezett 
a bűnnek uralma, a szolgaság ; a pogányság zsarnoksága 
alat t tespedett az emberi társadalom és szabadságért esdett ! 

Hosszú szenvedés után beteljesedett végre a látnoki 
igéret : „az Isten önmaga jő el és felszabadit titeket" (Izaiás, 
35. 4.) ; az isteni Üdvözitö befejezte a megváltásnak nagy-
szerű művét ; s a világba kilépő keresztény hit hozta meg a 
nemzeteknek a megváltásnak áldásait az isteni üdvözitőre 
u ta lván: „ő szabadítja meg népét bűneitől". Máté 1. 21.) 

A bün volt a szabadságnak sötét sírboltja. Krisztus 
megváltó halála által győzte le a halált, a bűnnek követ-
kezményét ; Krisztus dicsőén feltámadván a sötét sirboltbol 
„és felmenvén a magasságba, fogva vitte a fogságot"-. (Efez. 
4. 8.) 

Krisztus urunk isteni megváltása által visszaszerezte 
az emberi nemnek a biin következtében elvesztett szabadsá-
got. S mindenütt, a hol a megváltásnak szent jele, a kereszt, 
tűzetett ki a nemzetek között, a bűnnek uralma, a szolga-
ság legyőzetett a keresztény hit által ! 

De tekintsük továbbá a szabadságot azon három irány-
ban, melyben nyilvánul a.) mint emberi szabad akarat, b.) 
mint vallási és lélkiismereti szabadság, c.) mint polgári és 
politikai szabadság. (Lásd Dr. A. Stöckl : Das Christen-
thum, I. Band.) 

a.) A szerencsétlen bünesés nem szüntette meg az em-
beri természet lényegéhez tartozó szabad akaratot. Tetteiért 
felelős volt az ember a bünesés után is ; már pedig csak az 
lehet felelős tetteiért, a ki akaratának elhatározásával kö-
vette el azokat. 

A megváltás a bűnnek s az örök büntetésnek meg-
szüntetése ; a megváltás fogalma tehát feltételezi a megvál-
tás után törekvő emberben a szabad akaratot. A keresztény 
hit, a megváltásnak terjesztője, malasztot igér és nyúj t az 
embernek, melylyel közreműködvén a roszat kerülheti s a 
jót gyakorolhatja ; a keresztény hit bűnbánatot kiván köve-
tőitől (Máté, 4. 17.), s azt rendeli : „legyetek tökélyetesek 
mint a ti mennyei atyátok tökélyetes." (Máté, 5. 48.) A ma-
laszt, a bűnbánat, a tökélyetesség nem képzelhető szabad 
akarat nélkül. 

Továbbá a keresztény tan szerint az ember észszel és 
szabadakarattal felruházott egyén. A szabad akarat teszi az 
embert egyénné, e nélkül a szükség törvényének alávetett 
tárgy volna. De az ember szabad akaratának daczára, ha 
magasabb irány nélkül önmagára hagyatik, gyarló és roszra 
hajlandó : azért rendeltetik az ember szabad akatata a leg-
szentebb isteni akarat alá, melynek biztos révén az ember 
örök rendeltetését elérheti a nélkül, hogy szabad akarata ez 
által leköttetnék. 

A keresztény hit tehát védi az ember szabad akaratát 
s következőleg egyéni szabadságát is ! 

b.) H a az ember az igazságot és örök rendeltetését 
megismerte, akkor hitének vallására és gyakorlására sza-
badságot igényel, és nem tűrheti a gátló beavatkozást lel-
kének és lelkiismeretének jogkörébe. A keresztény ugyanis 
Istennek rendelete szerint örök üdvének koczkáztatása mel-
lett vallási kötelmeit teljesíteni tartozik, következőlog val-
lási és lelkiismereti szabadsága isteni rendeleten alapszik. 
S ha bármely hatalom, mivel az isteni törvényt nem tiszteli, 
a vallási és lelkiismereti szabadságot korlátozza akkor be 
kell következnie azon sajnos kényszerhelyzetnek, mely sze-
rint az embernek „engedelmeskednie kell inkább az Istennek, 
mint az embereknek." (Apost. cs. 5. 29.) 

Bizonyára ! Ott veszélyesztetve van általában a sza-
badság, a hol a hit és lelkiismeret kötelmeinek teljesítése 
kihágási bűnnek tekintetik ; ott veszélyesztetve van a val-
lási és lelkiismereti szabadság hol ily sajnos kényszerhely-
zet állott be. 

A hitnek és a lelkiismeretnek egyedüli ura isteni Üd-
vözítőnk, mert „neki adatotott minden hatalom a mennyben 
és a földön." (Máté, 28. 18.) S Krisztus egyháza az egyedül 
jogosított kormányzója a hit- és lelkiismeretbeli életnek 
ezen isteni parancs értelmében : „elmenvén tanítsatok minden 
nemzeteket, megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és 
Szentlélek nevében."- (Máté, 28. 19.) 

A kath. egyház a legviharosabb viszonyok közepette 
is teljesítette emez isteni parancsot jól ismervén az apostol-
nak intelmét : „vigyázzatok magatokra s az egész nyájra, 
melynél titeket a Szentlélek püspökké tett az Isten anyaszent-
egyházának kormányzására, melyet maga vérével szerzett."-
(Ap. cs. 20. 28.) 

A kath. egyház a szeretet parancsának hirdetője, ő 
akarja a békét s azért kerüli a liarczot ; de ott, hol a vallási 
és lelkiismereti szabadság forog veszélyben, azon szellemi 
hatalmához folyamodik, a melynek szikláján a brutális ha-
talom mindannyiszor megtört ! 

De hisz éppen a haladásnak szóvivői hangoztatják a 
parlamentekben a vallási és lelkiismereti szabadságot ? ! 
Igenis ! De mily értelemben ? 

Az egyházi hatóság tekintélyének megrenditése, jog-
körének megcsorbítása, a hitetlenségnek szabad uralma, a 
hithagyásnak és erkölcsi sülyedésnek ótalma . . . mindaz, a 
mi a szabadságnak fogalmát megbecsteleniti, az ő felfogá-
suk szerint vallási és lelkiismereti szabadság ! 

c) A helyesen felfogott vallási és lelkiismereti szabad-
ságból ered a polgári és politikai szabadság. 

A polgári szabadság a polgárnak önállósága saját jo-
gainak gyakorlásában és érdekeinek megvédésében mások 
ellen. A polgári szabadság következőleg jogbiztonságon ala-
pul ; a jogbiztonság pedig csak ott létezhetik, a hol a pol-
gárnak szerzett jogai törvényesen biztosítva vannak a ha-
talmasabb és erősebb ellen. 

A polgári szabadságnak e fogalmából önként követ-
kezik, hogy a politikai hatalom maradjon meg azon állásá-
ban, melybe őt az isteni és a természeti törvény helyezte? 
azaz : legyen ö őre s nem ura a jognak ! 
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A polgári szabadságnak e fogalmával nem birt a po-
gányság, melynek politikai elve még a köztársaság idejében 
is az volt : az állam mindenek fölött, azaz az állam miatt 
vannak a polgárok s a polgároknak érdekei az állam érdeké-
nek vannak alárendelve ! Ily elv mellett természetesen jog-
biztonságról, következőleg polgári szabadságról, szó sem 
lehetett. 

A keresztény tan az igazságnak elvét állította fel : 
„nincsen hatalmasság, lianem csak az Istentől.'" (Rom. 
13. 1.) 

Tehát nem az egyesnek önkénye, nem a többségnek 
akarata forrása a hatalomnak, hanem csak az Isten ! 

S a kereszténység bátran hirdeté az igazságnak ez 
elvét, felszólitván az uralkodókat s a hatalomnak gyakorlóit, 
hogy lépjenek le az emberi önkénynek trónjáról és lépjenek 
azon nemesebb trónra, melyen mint Istennek szolgái gyako-
rolják a hatalmat Istennek gyermekei és képmásai felett. 
Ezen keresztény elv szerint minden hatalom „Istennek szol-
gája, hogy loszut álljon büntetéssel azon, ki gonoszat cselek-
szik" (Rom. 13 3.) s ezen keresztény elv az alattvalóknak 
parancsolja, hogy „engedelmeskedjenek, nem csak a büntetés 
miatt, hanem a lelkiismeretért is !" (Rom. 13. 5.) 

Igy szerezte, igy biztositotta a keresztény hit a pol-
gári és politikai szabadságot a nemzetek számára ; s azért a 
keresztény hittől való elpártolás maga után vonja a szabad-
ságnak veszélyeztetését ! 

Tekintsük közelebbről ez állitást ! 
Mi amaz a keresztény hit- és erkölcstani elvektől el-

pártolt szabadság ? Nem egyéb mint hatalmi eszköz azok 
kezében, kik a szabadságnak eltorzított fogalmával a nagy 
világban üzérkednek saját hatalmuk érdekében. S ezen sae-
cularisált szabadságnak hirdetői a hitehagyott Jul ián Cae-
sarnak követői, kik a kereszténységnek megbuktatását vévén 
czélba nyiltan hirdetik : hogy a keresztény tan ellensége a 
szabadságnak, s hogy az egyház hatalmát leigázni annyit 
tesz : mint a szabadságot a társadalom rendelkezésére bo-
csájtani ! 

Iszonyú vád, melyet megjegyzés nélkül hagyni nem 
szabad ! 

A ki a kereszténységnek s Krisztus egyházának 19 
százados történetét lapozta, az tudja, hogy a kath. egyház 
alkotta a civilisait államokat, s hogy a józan szabadságot ő 
honositotta meg ott. De mily szabadságnak ellensége a kath. 
egyház ? Azon szabados szabadságnak, mely a vallási és lel-
kiismereti szabadságot proclamálta ugyan, de azért a ke-
resztény hivőket nyugtalanitja ; mely a birtokjognak sért-
hetlenségét hirdeti, de az egyháznak javait elkobozza ; mely 
„sociahs-niorál"-ról álmadozik, melyről egy franczia állam-
férfiú (Jules Ferry) azt mondja, hogy kötelessége, a theolo-
giai morálnak mankóit elvetni ; mely a holtak iránti kegye-
letnek szent érzelmét is prostituálja, ha ezen socialis moral 
elve szerint egy dicső egyházi fejedelemnek hült tetemét 
bántalmazhatja ! ( IX. Pius pápa temetése 1881. jun. 12.) 

S képzelhető e becsületes ember, ki az ily szabadság-
tól vissza nem riadna ? Az emberi méltóságról szerzett fogai" 
mam azt sugallja : nem ! Azért mindenki, ki a szabadság 
mellett buzdulni s lelkesülni tud, tisztelni fogja a keresztény' 
hitet és morált ! 

Csupán azok nyújtanak kezességet arra nézve, hogy 
embertársaikat nem fogják be szenvedélyeik diadal-szeke-
rébe, kik nem rabszolgái saját bünüknek. (L. Dr. v. H i r -
sclier, Nachlass.) 

A szabadság valódi barátjaihoz igy szól az U r : 
,.Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal 

tanitványaim lesztek ; és megismeritek az igazságot, s az 
igazság megszabadít titeket." (Yégeköv.) 

Budapest, aug. 20. Liberálisok megtérése. — A porosz-
országi kulturharcznak nevezett egyházüldözés, mint a li-
beralismus szülöttje, mindig kiváló kegyben részesült ami 
liberális újságíróinknál is, nem volt oly rendszabály, melyet 
Bismarck indítványára a katholicismus ellen a porosz tör-
vényhozás megszavazott, melyet a mi magyar lapjaink nem 
helyeseltek volna. A porosz zsidó liberális sajtóval ezek is 
együtt hangoztatták, hogy e harcz jogos, hogy az államnak 
kötelessége saját jogait az egyházi túlkapások ellen megvé-
deni és Bismarck még akkor is nagy és bölcs, az államjogait 
védő államférfiunak tünt fel, midőn a dolgok már oda ju -
tottak, hogy a kath. papság még a szentségek kiosztása 
miatt is bebörtönöztetett. Ugyan azok azonban, kik még 
kevéssel ezelőtt is a fennebb emiitett irányban működtek, ma 
már egészen más húrokat kezdenek pengetni, mintha ők az 
egyházüldözésnek mindig ellenségei lettek volna. 

A trieri püspöki szék betöltése t . i. alkalmat adott li-
berális lapjainknak, hogy a kulturharcz tekintetében ujabb 
keletű meggyőződésüket ( ? ) documentálják. Azok kik any-
nyi éven keresztül, annyi badarságot összeírtak a kul tur -
harcz szükségétől, kik azt hitték, hogy szuronyai lesznek 
kéj^esek a lelkiismeretet kormányozni és engedelmességre ok-
tatni, ma már belátják, hogy biz az a kulturharcz nagy 
esztelenség volt, hogy az épen semmit sem használt senki-
nek, hanem inkább ártott minden tekintetben. Ma már hátat 
forditanak Bismarcknak mint többek közt a ,Pesti Napló' is 
—- és a porosz lapoknak, melyek jajgatnak, hogy Bismarck 
immár Canossába jár, azt válaszolják, hogy ezt Bismarck ön-
magának köszönheti, miért hozott oly türelmetlen, a vallás-
szabadságot a 19-ik században lábbal tapodó törvényeket, me-
lyeket az ország lakosságának harmadrésze repudiál és me-
lyek egész tartományokban lehetetlenné teszik az egyházi 
igazgatást. I ly törvények maguk já r ják le magukat és tar tha-
tatlanoknak bizonyulnak. Ami pedig mindenesetre legérdeke-
sebb a dologban, azon föltevésben rejlik hogy most már a 
kulturharcznak vége van, a győzelmet, a kulturharcz be-
szüntetését önmaguknak tulajdonít ják. „Nem oly küzdelem 
volt ez, mondja egyik liberális lap, melyben a század szel-
leme a német kanczellár pár t jára állott volna. A századnak 
szabadelvű gondolkozása épen ellene fordult. Most a győze-
lem és korunk eszméinek ellenállhatatlan igazságáról ta-
núskodik." 

H a liberális újságíróink csakugyan önmagukba tértek 
és belátták, hogy mily téves uton já r tak mindekkoráig, an-
nak csak örvendeni tudnánk, ezt a pontot azonban nem fe-
szegetjük tovább. Hanem már az ellen tiszteletteljes kifogá-
sunk van, mintha a kulturharcz beszüntetése, ha ugyan be-
következik, a liberalismusnak volna érdemül betudható, 
Minden ismeretes tiszteletünk mellett is a liberalismus 
iránt, kénytelenek vagyunk ezt az érdemet a liberalismus-
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tói megtagadni és azoknak tula jdonitani a kik azt megér-
demlik. Nem tagadjuk mi azt, hogy a világ sohasem hallott 
annyit beszélni vallás-lelkiismereti szabadságról, mint ko-
runk, nem vonjuk kétségbe, hogy éjjen liberális lapok fő fő 
szóvivői, szájhősei a vallásszabadságnak ; de ez alatt a val-
lás- és lelkiismereti szabadság alatt minden kigondolható 
vallás- és lelkiismereti szabadságot ért, csak nem a katholi-
Icust. A tapasztalat bizony itja, hogy fel is szólalnak ha bár-
kinek vallás és lelkiismereti, szabadsága megsértetik, de a 
kath. vallás- és lelkiismeret megsértését ignorálják. Vagy, 
emlékezzünk vissza Csak, minő irányú lapok voltak azok 
nálunk, melyek anno 1870 a placetum behozatalát követel-
ték ? Akkor is beszéltek nálunk eleget vallás- és lelkiisme-
reti szabadságról, de a placetumot a kath. vallás- és lelkiis-
meretszabadsággal mégis megtudták egyeztetni. Már ilyen 
gondolkozásmód mellett semmiképen sem tudjuk a kultur-
harcz esetleges megszüntetésének érdemét a liberalismusnak 
tulajdonítani. De hogy mikép is tulajdonithatnánk neki, 
nem tudjuk belátni azért sem, mert nem vagyunk képesek 
felfogni, hogy mikép küzdene a liberalismus — az ő saját 
szülöttje ellen. Omne regnum in se ipsum dicisum desolabi-
tur . A liberalismus az egyház elleni küzdelemből él, miké-
pen lehetne tehát a liberalismusnak győzelmül betudni azt, 
mikor kénytelen felhagyni a küzdelemmel az egyház ellen ? 

De mégis a kuiturharcz beszüntetése csakugyan győ-
zelem, ile egyúttal vereség is lesz. A győzelem a katholicismust 
es azokat illeti, kik a katholicismus mellett küzdöttek, a 
vereség pedig a Uber alismust. Ez az igazság, melyet semmi-
féle álokoskodással eltiltani nem lehet, és ez a győzelem 
annál fényesebb, mert a század szelleme a katholicismus 
szellemével szemben áll. A század e szellemének hatalom, 
fegyveres erő, tudományos ( ? ) tanszékek, szóval minden 
rendelkezésére áll, a katholicismus pedig minden ily emberi 
támasztól meg van fosztva ; de győzött, vagy győzni fog 
mégis, mer csak az ő elveinek uralma mellett lehet az ál-
lami rendet fenntartani, csak az ő örök elveinek lefolyása 
mellett lehet az alattvalóktól engedelmességet várni: ott hol 
ezek az elvek hiányoznak, honnan száműzettek, számaüzetik 
az állami rend fenntartó ereje is — és azonnal észrevehetők 
lesznek a felforgató elemek mozgalmai. Vagy hogy ne lenne 
a győzelem a katholicismusé, hiszen a kuiturharcz beszün-
tetése nemcsak azt fogja jelenteni, hogy a porosz hatalom 
megszűnik az egyházat üldözni, hanem azt is, hogy a ka-
tholicismus a kuiturharcz előtti állapotban élvezett jogaiba 
ismét visszalép, elveit is érvényesitheti, papjai ismét élvezni 
fogják előbbi szabadságukat stb. Mindez együttvéve, azt 
hisszük, hogy nem a liberalismus győzelmét jelenti hanem a 
katholicismusét és azokét, kik a katholicismus hitelvéért 
küzdöttek, kik szabadságukat, anyagi jólétüket, szóval min-
denüket feláldozták, hogy a katholicismust, közel levő győ-
zelméhez juttassák. 

Adjuk meg tehát mindenkinek a magáét és ne vonjuk 
meg egyiktől sem érdemét, hogy avval a másikat diszitsük, a 
mely diszhez semmi joga, semmi czime nincsen. A kulturharcz-
han a liberalismust az egyház üldözése illeti meg, daczára 

annak, hogy fennhangon szokott a vallás- és lelkismeret 
szabadságról beszélni; őt illeti meg mind az is, ami a kui-
turharcz következtében az állami rend és béke ellen történt 
ami azonban a kath. vallás- és lelkiismeret szabadságának; 
helyreállítását illeti, ennek érdeme egyenesen a katholicis-
must illeti meg, és ha ebben van része a liberalismusnak, az 
csak annyi, hogy a katholicismusnak a kuiturharcz fel-
erőszakolása által alkalmat adott a világ előtt ujabban be-
bizonyítani a benne rejlő isteni erőt, melyet még egy Bis-
marck sem képes elfojtani. Mind ebből különben csak az a ta-
núság következik, hogy liberálisaink már egyszer őszintén 
térjenek meg, ne üldözzék az egyházat, mert leveretésük ki-
kerülhetetlen. 

V E G Y E S E K . 
— Nm. és ft . Gangibauer Celesztin bécsi herczeg-ér-

seknél e hó 11-én Kremsmünsterben küldöttség jár t — az 
egykori kremsmünsteri tanulók küldöttsége, kikkel a mos-
tani érsek 36 év előtt, mint akkor még fiatal ember, tanári 
működését megkezdte. A küldöttség egy művészi kivitelű 
feliratot adott át neki, melyet aláirtak mindazon tanulók, 
kik ama tanévből még feltalálhatók valának. A herczeg-ér-
sek látható megindulással fogadta az ovatiót, s a küldöttség 
kilencz tagját mind ő mind a rendtagok a legszívesebb ven-
dégszeretetben részesítették. 

— O es. ap. kir. felsége és a vallásos nevelés. Nemcsak 
Vilmos császár szavait idézhetjük az if júság vallásos neve-
lése mellett; dicsőén uralkodó királyunk is emlékezetes sza-
vakat mondott minap, midőn Innsbruckban a szerzetes ren-
dek hódolatát fogadta. A Jézus-társaságiak házfőnökéhez 
igy szólt: „Az önök intézetei mindenkor mintaképei valának 
a nevelő intézeteknek." A sz. Szivről nevezett zárdaszűzek 
főnöknőjének pedig ezt mondta : „Az önök intézete igen jó 
hirnek örvend. Csak folytasssák ! Neveljék a kis leányokat 
isteni félelemben, erényességben és hazaüságban. Ez mainap 
inkább mint valaha lényeges dolog." 

-— Az istentelenség utján messze haladtak már akkor, 
midőn oly dolgok történhetnek, milyenről a párisi ,Figaro' 
beszéli a következő esetet. Pecq községben jutalom-kiosztás 
volt az iskolában. A községi elüljáró, hosszú beszéd titán, 
melyben több volt a politika és phrasis, mint a hasznos 
munkára való buzditás, két fiút itélt megjutalmazandónak, 
az egyik 11, a másik 12 éves, — azért mert az első sz. áldást 
nem végezték el. 

— Madridból nagy katholikus tüntetésről hoznak hír t 
a napilapok. Az Atocha-templomban történt, melyben a ki-
rályi család is szokta végezni ajtatosságát. Mária menybe-
menetelének kilenczede vala. A szent beszédet Úr ra Sebes-
tény, a nagynevű szónok mondotta. Beszéde végén a római 
kérdésről igy nyilvánította a spanyol nemzet érzelmét. „A 
spanyol nemzet óriási többségében, vagyis jobban mondva, 
minden igazi spanyol, ebben az életbevágó kérdésben más-
kép érez mint a kormány, mely midőn azt mondja, hogy 
nem helyesli a toledói bibornok-érsek levelét, melyet a I X . 
Pius tisztelendő hamvai ellen elkövetett merénylet alkalmá-
ból adott ki, nem tolmácsolta se igazán se liiven Spanyolor-
szág érzelmeit, miután az emiitett főpásztori levelet a spa-
nyolok valódi lelkesedéssel fogadták és teljes szívből ra-
gaszkodnak hozzá." E szavaknál az egész hallgatóság fel-
pattant ülőhelyéből s a szónok felé emelt kezekkel megha-
tottan hangoztatták : JJgy van, ugy van ; ez az igazság ; Él-
jen IX. Pius ! Éljen a szent pápa ! (A Fé után az Osserva-
tore Romano.) 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM, Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae X I I I . Literae Apostolicae, Quibus Hierarchia 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E X I I I 
U T E R A E A P O S T O L I C A E , 

QUIBUS HIERARCHIA 
EPISCOPALIS IN BOSNIA ET 

HERCEGOVINA IN ST1TU1TUR. 

LEO EPISCOPUS 
SEKVU3 .SERVORUM DEI 

AD PERPETVAM KEI MEMOKIAM. 

(Vége.) 

Ac primum a teritorio, iurisdictione, admini-
stratione, regimine Episcopatus Bosniensis, qui a 
fel. rec. d e m e n t e XIV. Apostolicis litteris die IX. 
lulii anno MDCOLXXIII. datis, instante Maria The-
resia Hungáriáé Apostolica et Bohemiae Kegina II-
lustri, tiniiimae Ecclesiae Sirmiensi aeque principa-
liter et in perpetuum luit unitus, omnes regiones et 
loca citra Sav um existentia, quae politicis ßosniae 
rinibus comprehenduntur, auctoritate Apostolica in 
perpetuum seiungimus,distrahimus,separamus, item-
que Apostoiicos Yicariatus in Bosniensi et Herze-
govinensi districtibus constitutos, eadem auctori-
tate supprimimus, extinguimus ac suppressos de-
ciaramus. Deinde in eodem territorio novam pro 
vinciam ecclesiasticam constituimus, quae quatuor 
tantum diocesibus iuxta modum qui sequitur con-
stabit, donee Nobis datum fuerit, ut sedes numero 
plures instituamus. 

Cum urbs Seraium, vulgo Sarajevo, in medio 
paene Bosniensis regionis posita eiusque princeps, 
ratione situs ac oportunitate loci advenis et nego-
tiatoribus admodum pervia, maiorem prae aliis ci-
vitatibus commoditatem Catholicis praebeat, ut ad 

earn propter usus suos commeare possint, cumque 
etiam catholici Episcopi apud earn urben in Verh-
bosnensi oppido hospitam sedem interdum habuerint, 
quo tempore, ut fama est, Patarenorum sectae as-
seclis saevientibus tu tum perfugium quaerebant, 
hinc sedem Seraiensis u rb is , Verhbosnensem ei 
t i tulum tribuentes, in archiepiscopalem et metro 
politanam sedem et aliarum sedium caput, quae 
sunt et erunt in utraque Bosniensi et Herczegovi-
nensi provincia per Nos aut Sucessores Nostros 
Romanos Pontifices in posterum erigendae, aucto 
ritate Apostolica tenore praesentium instituimus, 
facimus ac declaramus, eidemque sedes episcopales 
très, nempe duas, quas novas erigimus in civitati-
bus Banialuco et Mandetrio, vulgo Mostar, et eliam 
iam erectam Mercanensem et Tribuniensem, quam 
Episcopus Ragusinus donee aliter provideatur ad-
ministratoris titulo procurabit, tamquam provin-
ciales adsignamus, addieimus, at tr ibuimus ; earum 
vero Episcopos pro tempore existentes in Archiepi-
copi Verhbosnensis sutfraganeos, qui iuri eius ar-
chiepiscopali et metropolitico subsint, accensemus, 
ac huiusmodi Ecclesiarum clerum populumque Uni-
versum, quorum causae ad memoratum Archiepi-
scopum iuxta sacrorum statua canonum referantur, 
ipsi Archiepiscopo quoad archiepiscopalia et metro-
politica iura pariter subiieimus. Quod autem per-
tinet ad novam dioecesim Mandetriensem, cuius in 
tinibus civitas Dumnensis est vulgo üuvno, quam 
veteres Delminium dixere, unde Dalmatarum nomen 
est ortum, Nos ratione habita earn urbem cum cir-
cumiectis oppidis, u t vetere monumenta tradunt, 
episcopalis sedis quae Domnensis seu Dalmatiae 
vocabatur dignitatem obtinuisse ' ) , volumus et 

0 Cf. s. Gregor, m. lib. I, ep. X X X V I I I . 
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mandamus, ut Episcopus Mandetriensis Dumnensi 
etiam vel Dalminiensi titulo, quo illustris illius ca-
thedrae memoria in posteris vigeat, perpetuo uta tur 
ac decoretur. 

Agentes autem de finibus, quibus novae dioece-
ses, quas supra memoravimus, contineantur, eos in 
liunc qui sequitur modum statuimus, assignamus 
et circumscribimus, et ab omnibus perpetuo ac in-
violabiliter servari iubemus atque mandamus : ni-
mirum archiepiscopalis sedes ^ erhbosnensis eum 
Bosniae tractum complectetur, qui ad septemtriones 
qua Savum fluit, ab ostiis fluminis Verbitzae ad 
fauces Drini patet. Ad occasum partem il lam, quae 
Verbitza alluitur, ab huius ostiis ad Dolnje-Skoplje, 
atque bine meridiem versus ad montes Dinaricos, 
quibus Bosnia ab Herzegovina dirimitur. Fines ad 
austrum ii erunt, qui a Suica ad oram, qua Rama 
in Narone ad Glavaticevum, inde a Glavaticevo 
orientem versus ad Drinum, inde a Drino ad flu-
viuin Limum pertinent. Postremo ea pars, quae 
fluviorum Limi et Uvaci cursu continetur. Limites 
ad ortum ea parte definientur, quae ab Uvaco fluvio 
ad montem Ivicam, a Drino usque ad ostia huius 
amnis protenditur. 

Paroeciae autem, quae in descrijitis finibus 
locum obtinent, sunt quae sequuntur : 

Serajevo, Ban-Brdo, Kiseljak, Kresevo, Pod-
hum, Kula, Ivupres, Suhopolje, ï r iscani , Rama, Uzdó, 
Bugojno, Skoplje, Golo Brdo, Rastovo, Fojnica, 
Brestovsko, Gromiljak, Busovaca, Podmilacje, Dob-
retici, Koricani, Pecine, Orasje, Dolac-Travnik, 
Gucia-Gora. Bucici, Vitéz, Crkvica, Zenica, Osova, 
Zepce, Radunice, Ponievo, Komusina, Bezlja, Zabl-
jak, Sutinska, \ ares, Vijaka, Moracani, ï uz la , Bres-
ke, Zovik, Brcki, Gorica, Ulice, Vidovice, Dubrava, 
Spionica, Tramosnjica, Gradacac, Tolisa, Domalje-
vac, Tisina, Garevo, Dubica. Potocani, Svilaj, Brood, 
Koratjo, Zeravac, Derventa, Plehan, Foca, Sivsa. 

Regio autem episcopalis sedis Banialucensis 
reliqua Bosniae parte constabit, quae ad septem-
trionem iis definitur limitibus, quibus Croatiaereg-
num a Bosnia dirimitur : ad occasum iis finibus, 
qui Croatiae sunt quique Dalmatiae sunt, Herza-
num usque : ad meridiem ea ora, quae ab Herzano 
ad Suicam pert inet : ad ortum demum iisdem limi-
tibus, quos superius archidiocesi Verhbosnensi de-
scripsimus. 

Ea in regione continentur paroeciae, quae se 
quuntur : Banjaluka, Kotorisce, Sokoline, Varcar, 
Jaice, Glamoc, Grahovo, Petricevac, Ivan j ska, Gra-

diska, Sasina, Stratinska, Volar, Stara-Rieka, Bihac, 
Popovici. Vidosi, Cuklic, Listani, Ljubuncic, Livno 
Gorica. 

Dioecesis Mandetriensis et Dumnensis totum 
Herzegovinae tractum obtinebit, qui inter fines 
dioecesis Verhbosnensis et Banialucensis a borea, 
inter fines Dalmatiae usque ad urbem Metkovic ab 
occasu, inter fines dioecesis Mercanensis et Tribu -
niensis ab austro, atque inter districtum quem vo-
cant Novofori, vulgo Novi-Bazar, ab ortu conti-
netur. 

Paroeciae, quae ad hanc dioecesim pertinent, 
sunt quae sequuntur : Mostar, Siroki-Brig, Ljut i -
Dolac, Cerin, Gradnici, Gabela, Humac, Veljaci, 
Klobuk, Rasno, Ruzici, Drinovci, Gorica, Posusje, 
Vir, Rosko-Polje, Grabovica, Bukovica, Zupanjac, 
Sujica, Seonica, Rakitno, Kocerin, Gradac, Gorancn 
Dreznica, Konjic. 

Cioecesis Mercanensis et Tribuniensis fines suos 
integros retinebit, servato pariter paroeciarum nu-
mero, quae nunc Episcopi administrantes iurisdic 
tioni subiiciuntur. 

Quoniam vero in cathedralibus Ecclesiis Cano-
nicorum Collegium loco Senatus est, qui Episcopo 
adsidet in divinis celebrandis officiis eique in ad-
ministranda dioecesesi suam operam navat ; atque 
etiam per illud cathedrae episcopalis ornatur dig-
nitas, divini cultus augetur decus, et fidelium pie 
tas magis incenditur, Apostolica Nostra auetoritate 
in archiepiscopali sede Verhbosnensi illico et per 
petuo instituimus cathedrale Capitulum constans 
ex ecclesiasticis idoneis viris, aequali prorsus voce 
et votis in suis comitiis et quibusque delibei'ationi-
bus gavisuris, qui ad instar aliarum Cathedralium 
tum divina officia et munia ecclesiastica, turn onera 
et quaevis alia, quae huiustnodi virorum coetuum 
propria sunt, rite diligenterque statutis temporibus 
obire teneantur, eique insuper facultatem facimus 
capitulares sibi conficiendi constitutiones sacrorum 
canonum sanctionibus et Tridentino Concilio plane 
consentaneas, quae nihilominus ordinarii Antistitis 
approbatione indigeant, ut legis vim sibi vindicare 
queant. 

Voluinus porro et mandamus, ut in aliis quo-
que episcopalibus sedibus, quas modo erigendas 
statuimus, proprium cuiusque Canonicorum Colle-
gium seu Capitulum constituatur, cum primum per 
temporum rerumque adiuncta licuerit. 

Ad curas autem ministerii Nostri illud etiam 
maxime pertinere intelligimus, ut auctis episcopa-
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libus in Bosnia et Herzegovina sedibus, sucerescant in iis 
Presbyteri indigenae numero plures, qui morum innocentia, 
pietatis cultu, ardore zeli praestantes, probeque litteras ac 
scientias edocti, omnes sacerdotalis officii partes uberi cum 
fructu obire valeant, et ad fidem propagandam in natalibus 
regionibus studiose suas ^vires intendant. Quapropter pro 
certo habentes non defuturam tantae rei munificam liberali-
tatem pientissime Imperatoris et Regis Apostoliéi, statui-
mus, ut interim, nulla mora iuteriecta, in archidiocesi 
Verhbosnensis Clericorum Seminarium provinciale institu-
atur. quo necessitati prospiei queat cum archidioecesis il-
lius, tum dioecesium, quas eidem suffraganeas adiunximus. 
Ac bona prorsus spe nitimur ea ratione ac ope evangelicos 
operarios quamplures optime comparatos e clero saeculari 
extituros, qui fideliter alacriterque excolant vineam Domini, 
uno caritatis et concordiae spiritu cum religiosarum disci-
plinarum alumnis coniuncti, quos dignis officiis prosequi 
par est ob diuturnos labores, quibus de Ecclesia et de ani-
marum salute benemereri in iis regionibus sedulo studue-
runt. Volumus autem ea accurate ser vari, quae sapienter a 
Tridentina Synodo statuta sunt, tum quoad eiusdem Semi-
narii regimen, tum quoad instructionem et bonorum admi-
nistra tionem. 

Sic igitur in Bosniae et Ilerzegovinae districtibus ec-
clesiastica provincia unica, quantum praesentes res ferunt, 
ex uno Archiepiscopo seu metropolitano Antistite et tribus 
suffraganeis Episcopis constitua, Nobis et Romanis Ponti-
ficibus Sucessoribus Nostris iam nunc reservatum declara-
mus, ut erectas et institutas dioeceses in alias, ubi opus 
erit, part iamur earumque numerum augeamus, limites im-
mutemus, ac quidquid aliud expedire in Domino visum 
fuerit libéré perficiamus. Interim Archiepiscopo et Episco-
pis supradictis praecipimus et mandamus, ut relationes de 
suarum Ecclesiarum statu ad Apostolicam Sedem debitis 
temporibus mittant, nec désistant Nos instructos reddere de 
iis omnibus, quae pro officii munere ac spirituali fidelium 
bono nunciare et référé se teneri intellexerint. In sacro verp 
cleri populique regimine atque in caeteris, quae ad pasto-
rale ministerium pertinent, Archiepiscopus et Episcopi prae-
fati omnibus fruantur iuribis et facultatibus, quibus alii 
aliarum gentium catholici Archiepiscopi et Episcopi ex 
communi sacrorum canonum et apostolicarum constituti-
onum vi fruuntur ac frui poterunt ; iisdemque pariter ob-
stringantur obligationibus, quibus alii Antistites ex eadem 
communi et generali Catholicae Ecclesiae disciplina obstrin-
guntur. Quaecumque propterea sive ex antiqua Ecclesiarum 
Bosniae et Ilerzegovinae ratione, sive in subsequenti Mis-
sionum conditione ex peculiaribus constitutionibus aut pri-
vilegiis vel consuetudinibus viguerint, mutatis nunc circum-
stantiis, nullum posthac sive ius sive obligationem inducent. 
Atque ad eum finem, ut nulla in posterum suboriri dubita-
tio valeat, Nos iisdem illis peculiaribus constitutionibus ac 
privilegiis cuiuscumque generis et consuetudinibus a quo-
cumque etiam vetustissimo et immemorabili tempore indu-
ctis, omnem prorsus obiigandi aut iuris afiërendi vim ex 
plenitudine Apostolicae auctoritatis adimimus. Proinde Ar-
chiepiscopo et Episcopis praedictis integrum erit ea decer-
nere, quae ad communis iuris executionem pertinent, quaeve 

ex generali lege sacrorum Antistitum auctoritati permissa 
sunt. Ulterius intendimus, ut cuncta ad res, iura et perso-
nas ecclesiasticas respective pertinentia, de quibus in hisce 
praesentibus nulla facta est mentio, nullaque inlata specialis 
Providentia, ea omnia iuxta canonice vigentem Ecclesiae 
disciplinam ultro haben da dirigenda et declaranda sint. 

Nunc vero aspicientes in auctorem fidei et consumma-
torem Iesum, qui intima cordis Nostri scrutatur, qui novit 
quo desiderio fiagremus dilatandi gloriam Nominis Sui, et 
quo caritatis moveamur afiectu ad curandam aeternam Slavi-
carum gentium salutem, quam non aliter eas assequi posse 
nisi in sinn Cafholicae Ecclesiae cognoscimus, firmám pror-
sus fiduciam fovemus gentes ipsas, quarum bonum in iis, 
quae a Nobis sunt décréta, spectavimus, nihil potins habitu-
ras, quam ut huic Apostolicae Cathedrae super quam Eccle-
sia aedificata est, maiore in dies devotae voluntatis obsequio 
et studio iungantur. Immo Episcopis et Sacerdotibus inter 
eas numero auctis, quibus nulluni umquam Apostolicae curae 
officium deesse patieinur, minime dubitamus non modo Cat-
holicae Ecclesiae filios hac oportunitate usurus, ut magis 
magisque in religione et pietate proficiant, sed etiain deviis 
fratribus, qui eiusdem soli et eiusdem sermonis conimunione 
sociantur, stimulos additum iri, ut ad eins matris se recipiant 
sinum, quae omnes pariter in Chriso Iesu per evangelium 
genuit. Annuat propitius dives in misericordia Deus, qui 
tacit mirabilia magna solus, ad quem flectentes genua et 
expandentes manus vota cordis Nostri fervida extollimus, ut 
ipsi etiam caelestis grat ias lumine perfusi, fractis miseri 
dissidii laqueis, verum ovile Christi ingrediantur, utque oc-
currentes in unitatem fidei, sint Nobiscum unum corpus in 
Christo. 

Decernimus tandem lias Nostras litteras nullo unquam 
tempore de subreptionis aut obreptionis Nostrae alioque 
quovis defectu notari vel impugnari posse, et semper vali-
das ac firmas fore, suosque effectus in omnibus obtinere ac 
inviolabiliter observari debere, Non obstantibus Apostolicis 
atque in synodalibus, provincialibus et universalibus Conci-
liis editis generalibus vel specialibus sanctionibus, nec non 
veterum sedium existentium olim in Bosnia et Herczegovina 
et Missionum ac Yicariatuum Apostolicorum inibi postea 
constitutorum, et quarumcumque Ecclessiarum ac piorum 
locorum iuribus aut privilegiis iuramento etiam corfirmati-
one Apostolica, aut alia quacumque firmitate roboratis, cae-
terisque contrariis quibuscumque. His enim omnibus tametsi 
pro illorum derogatione specialis mentio facienda esset, aut 
alia quamtumvis exquisita forma servanda, quatenus supra-
dictis obstant, expresse derogamus, et quorumcumque intér-
esse habentium consensui plenarie supplemus. I r r i tum quo-
que et inane decernimus si secus super his a quoquam qua -
vis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. 
Volumus autem ut harum lit terarum exemplis etiam impres-
sis, manuque publici Notarii subscriptis et per constitutum 
in ecclessiastica dignitate virum suo sigillo munitis, eadem 
habeatur fides quae Nostrae voluntatatis signification! ipso 
hoc diplomate ostenso haberetur. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
Nostrae erectionis, constitutionis, institutionis, restitutionis, 
dismembrationis, supressionis, adsignationis, adiectionis, at-

17* 



132 

tributionis, decreti, mandati ac voluntatis infringere vel ei 
ausu temerario contraire. Si quis autem haec attentare prae-
sumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et beatorum 
Pet r i et Paul i Apostolorum Eius se noverit iucursurum. 

Datum Eomae apud S. Petrum Anno Incarnationis 
Dominicae millesimo octingentesimo octogesimo primo I I I . 
Nonas Iulii, Pontificatus Nostri Anno IV . 

C. Card. Sacconi T. Card. Mertei. 
Pro-Datarius. 

visa De Curia I. De Aquilla e Vicecomitibus. 
Loco 4- Plumbi. 

Reg. in Secret. Brevium. 

A pápa s a katholikus hatalmak. 

(4 „Germania" után közli dr. Ott Adám.) 

A pápa ellenni legújabb merényletek egész sora döntő 
bizonyitvánva annak, hogy a garantia-törvény, tagadása 
inkább a pápa függetlenségének, mint annak biztositása, s 
hogy az nem egyéb nyomorult bohózatnál, melyet I X . 
Pius találóan az engedmények hazugságának nevezett el. 

A garantia-törvény : 
I . czikke : „A pápa személye szent és sérthetetlen." 
I I . czikke : „A pápa személye elleni megtámadások, 

ingerlések, azok végrehajtására, ép ugy büntettetnek, mint a 
király személye elleni megtámadások. A pápa személyének 
sértése, annak nyilvános gvalázása beszédek vagy tettek 
által, továbbá a sajtótörvény I. czikkében emiitett módokon 
ugyanazon törvény 19. czikke szerint büntettetnek. Nevezett 
bűntények a biróság (Assissrnhof) előtt tárgyaltatnak. A 
vallásos kérdések szabadelvű taglalása megengedtetik." 

Mindeddig az olasz kormány, daczára a szabadsajtó 
ocsmány magaviseletének, nem gondolt az emiitett czikkekre, 
s ha jelenleg valóban felszólal, meg akarjuk várni, váljon 
van-e határozott akarata és bátorsága, a további izgatások-
nak ú t já t állani. 

Nyilvánvaló, hogy az olasz kormány fellépése a forra-
dalmi társaság ellen nem önkénytes elhatározás müve. A 
külföldi követek kétségkivül figyelmeztették az olasz mi-
nisztériumot kötelességére. Váljon a „Journal de Bruxelles" 
jelentése, nogy K e u d e l a német követ, és vele együtt az 
összes diplomatiai kar M a n c i n i miniszternek előterjesz-
téseket tettek, alapos-e, nem akar juk vitatni, minden 
esetre a diplomatiának elég oka van, az utóbbi időben tör-
téntek után — ide értve különösen a botrányos m e e t i n -
g e t — komolyabban mint eddig a római kérdéssel foglal-
kozni. Gyenge vigasz az olasz kormányra nézve az, ha őt a 
spanyol kormány ujabban — barátságáról biztosítja, holott 
a többi hatalmak'a Rómában történteket s az olasz kormány 
magaviseletét növekedő megütközéssel kisérik. Az európai 
hatalmak a történtek iránt nemcsak azért viseltetnek érdek-
kel, mivel a katholicus világ fejedelmének népjogilag bizto-
sított védelméről van szó, hanem azért is, mert a pápaság 
elleni meggyökerezett izgatás egyszersmind az államokat is 
veszélyezteti, és nyilván elárulja nemzetközi jellegét. H a va-
laha a szent atya kényszeríttetnék Rómát elhagyni, akkor 
elsősorban bűnös Olaszország, mely a pápaság világbirtokát 
elrabolta, s a pápát védtelenül forradalmi zendülők dühének 

tette ki, másodízben pedig az európai hatalmak, kik a rab-
lást megtűrték s a bitorlást elismerték. Még van idő, a leg-
rosszabbat elhárítani. Reményleni akarjuk, hogy a sz. atya 
szavai nemfognak eredménytelenül elhangzani. Kétségbe kel-
lene esnünk az európai hatalmak igazságán ép ugy, mint 
eszélvességén, lia a pápaság igazságos ügye mellett egy ka-
tholikus fejedelem sem kelne védelemre. Hisz csak saját 
ügyüket védenék ez által. A pápa örökké pápa marad, akár 
Olaszországban székeljen, akár Málta szigeten ; a katholikus 
népek mindig engedelmeskedni fognak az egyház látható feje 
szavainak, a pápaság elleni merényletek megingatják a feje-
delmek trónusait, az olasz radicalismus bűnös kivánságai-
nak teljesítése a monarchia s a társadalmi rend elleni á l ta -
lános vihart csak siettetni fogja. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , aug. 20. Az czidei sz. István-napi budai 

beszéd. 
(Vége.) 

I I . 
Szent Istváu megismerte az igazságot ; megismerte az 

U r Jézust, ki „az ut, az igazság s az élet" ; (János ev. 14. 6.) 
mint szent foglalt foglalt helyet a magyar királyi trónon, 
szent keze viselte a jogart, szent fejét diszité a királyi ko-
rona. S mint szent király nagy volt ő nemzete iránti szere-
tetében, nagy országának kormányzásában, nagv a béke s a 
hábou idejében, nagy a szerencse s a.balsors óráiban! 

Szent István fejedelmi gondjainak elseje volt : nemzetét 
szabaddá és boldoggá tenni ! Az előtte feltárt isteni kinyilat-
koztatásnak szent könvvében találta az útbaigazítást : Az 
Ur lélek; a hol pedig az Ur lelke, ott a szabadság." (II. Kor. 
3.17.) s továbbá: „a ki a iiuban hiszen, örök élete vagyon ; a 
ki pedig nem hiszen a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten 
haragja marad rajta." (János ev. 3. 36. 

Nemzete a pogányság homályában tespedett. A nem-
zete élet-viszonyaival összeforrt pogány tévhitet és szokásokat 
leküzdeni, nemzetét Jézus isteni tanának megnyerni, s igy 
megalkotni azon erkölcsi rendnek alapját, a melyen országá-
nak fenállása és nemzetének boldogsága biztosan nyugodha-
tik : ez volt magasztos és nehéz feladata ! 

A magyar nemzetnek a keresztény hitre való téritése 
annak regeneratiója volt ; miért is mint fejedelem az apos-
toli buzgalomnak azon erélyével, mely a fáradalmaktól és 
veszélyektől vissza nem riad, utat tört a keresztény hittéri-
tők üdvös működésének, ő mago bejárván az országot szóval 
és példával hirdette az isteni hitet. Sok évig tartó fáradal-
dalmas apostoli munkáját fényes siker koronázta : a magyar 
nemzet a civilisait keresztény nemzetek sorába lépett ! 

Tekintve azonban a népnek állhatatlanságát és rajongó 
hajlamát azokhoz, kik az igazság helyett a szenvedélyeknek 
s az önérdeknek hizelgő hamis tanokat hirdetni szoktak. 
szükséges volt e nagyszerű térítési műnek megszilárdítása és 
biztositása. Nemzete keresztény regeneratiójának virágzását a 
káros befolyás ellen megóvni óhajtván az apostoli buzgalom-
tól áthatott szent király bölcs törvényeket hozott s nagy-
lelkű alapitványai által arról gondoskodott, hogy a nem-
zetnek mindig legyenek főpásztorai, lelkészei és tanitói. 
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püspökségeket, monostorokat és tanodákat alapított, székes-
egyházakat építtetett s ugy intézkedett, hogy 10 községnek 
legyen legalább egy temploma és lelkésze. S hogy a népet 
a hitközöny veszedelmes bajától megóvja, törvénynyel ren-
delé az ünnep- és vasárnapoknak megszentelését. 

Igy szabályozta maga a szent király az egyház és állam 
közti viszonyt, ezt apostoli tekintélyével szentesitvén ; mert 
jól tudta a bölcs király, hogy azon ország ingadoz, melynek 
alapköve, az Istentől rendelt egyházi és állami hatalom 
közti jó viszony, megreudittetik. 

Szent István az evangeliumi bölcs ember példájára 
kősziklára építette országát. 

S ime ! jött eső, folyó viz, dúltak a viharok . . . jöttek 
a balsors csapásai . . . és szent István országa a boldogságos 
Szűznek öröksége szerencsésen megküzdött a századok viha-
raival, s fenáll az mai napig folytatván pályáját, melyet az 
isteni gondviselés számára kimért ! 

Méltán tüntette ki az egyháznak feje, Sylvester pápa, 
a szent királynak apostoli működését ; s a nemzetek Ura, a 
királyok Királya meghallgatta azon hő imát, melylyel 
Krisztusnak helytartója szent Istvánnak alkotását áldotta ; 
„Kérjük a mindenható Istent, hogy országodnak zsenge plán-
táit áldásának bőségével áraszsza el ; hogy az országot a te 
számodra és téged az ország számára sértetlenül megóvjon 
s a látható s láthatlan ellenséggel szemben megvédjen !" 
(Katona. H . Crit. I . p. 32.) 

Tekintsük továbbá szent királyunknak nyilvános 
életét, melyben vezéreszméje az apostoli intelem volt : „a 
tiszta és szeplőtelen isteni tisztelet az Isten és az atya előtt : 
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ö szorongatásaikban 
és magát szeplőtelenül megőrizni a világtól." (Jak. 1. 27.) 
A szegények, betegek és utazók sorsát atyai figyelemmel ki-
sérte, nem csupán az országban, de annak határain túl is 
menhelyeket alapitván. (L. Katona : Hierosolymis templum 
et coenobium, Constantinopoli templum, Ravennae templum 
et coenobium pro Ilungaris extruxit). A szegényekben isteni 
Üdvözítőjét ismervén fel, a ki örök jutalmat igér azoknak, 
kik egynek a legkisebbek közül eg y pohár hideg vizet nyújtanak 
italul (Máté, 10. 42.), övén arany erszényt viselt, mely telve 
volt ezüst pénzzel, hogy a szegényeket, kiket meglátott, 
saját kezével segélyezze (Katona : I . p. 464) ; miért is áldást 
terjesztő jobbkeze még most is legdrágább ereklyéje a magyar 
nemzetnek ! 

Szent Istvánnak fenséges jelleméről, benső vallásos 
meggyőződéséről, isteni félelméről, a kath. egyházhoz való 
fiúi ragaszkodásáról, annak feje s a főpásztorok iránti tisz-
teletéről tanúskodnak szent Imre herczeghez, vélt királyi 
utódjához, a végrendelet komoly hangján irt és intézett 
atyai intelmei és bölcs tanácsai ! 

Sent István a balsors óráiban is hősiesen viselte a fel-
vett keresztet. 

Az isteni gondviselés úgy rendelte, hogy édes fiának 
ravatalán halványodjanak el legszebb reményei, s itt kelet-
kezzenek az atyai gyásznak keservei s országának jövőjé mi-
a t t i aggodalmai, melyek ugyan megtörték testi erejét, de 
nem ingatták meg hitét és Istenbe vetett bizalmát ! 

S kövessük most a szent királyt a magán élet szenté-
lyébe, a királyi palotának csendes imahelyére, hol a kormány 

gondjaitól kipihenni szokott : ott is Istennek liii szolgáját 
találjuk ! Visszavonultan a világ zajától letéve a koronát s 
Isteni megváltójának lábaihoz borulva buzgó imába merült. 

A szent király maga hangsúlyozza végrendeletében az 
imának szükséges voltát a királyok számára, kik bölcsen 
akarják kormányozni országaikat : „a régi királyok — úgy-
mond — gyakorolták az imádságot!" Ka tona : I . p. 380.) 

A nagy tömeg, mely a mindennapi eredményekkel fog-
lalkozván a sikernek magasztalója, közönyösen nézi, ha a 
királyok imádkoznak, s érdekkel kiséri a hatalmasoknak 
fényes estélyeit; de a keresztény érzület épül az ilv királyi 
példán ! 

Nem a csaták véres jeleneteiben, nem a győzelmek 
zajában, nem a diadalok mámorában : hanem a jó cselekede-
tekben, alattvalóinak boldogságában, a hálakönnyek csilla-
mában lelte fel szent királyunk örömét. 

Azon komoly órában, midőn a béke angyala hivja az 
embert az igazságos hirónak itélő széke elé, vajmi vigasz-
taló annak tudata, hogy életében az isteni igének cselekvője 
volt, hogy jó tettek s az emberek áldása kisérik őt az örök 
életbe. S ily boldogitó öntudatban, hogy nemzetének szere-
tete és imája közt válhat meg e világtól, nem eshetett nehe-
zére még a haláltusa sem ; a boldog örökéletnek előérzetében 
rebegheték haldokló ajkai e végimát : „Menyországnak ki-
rálynéja ! a Te védnökségedre bizom az országot, annak nagy-
jait és népét." (Katona: I . pag. 451.) 

Lelki szemeink előtt vonult el szent királyunknak nagy 
szelleme ! 

Büszkén hivatkozik nemzetünk szent Istvánra, kiben 
nagy fiát,édes atyját , szent királyát egyaránt tiszteli.De a leg-
lelkesebb hivatkozás is még nem tisztelet, mert a zsidó nemzet 
is hivatkozott Ábrahám törzsatyjára, s az U r azt viszonozta : 
„Ha Ábrahám fiai vagytok, Ábrahám tetteit cselekedjétek." 
(János a. 8. 39.) Szent István nemzete vagyunk : köztünk 
tündökölnek nagy müvének nagy emlékei ; köztünk őriztetik 
romlástól ment jobb keze. De köztünk van-e szent István-
nak szelleme ? ! 

Magyarok és keresztények vagyunk-e szent István és 
dicső őseink példáját követve, nemes tetteiket cselekedve)? 

Oh ! t . hallgatóim, azon szellem mely a hitetlenség 
emlőjén szivta be a legveszedelmesebb elveket s mely nálunk 
is uralomra tör, nem szent Istvánnak szelleme, nem azon 
hagyományos szellem, mely a magyar törvényeket áthatotta 
valaha ! 

A keresztény hit- és erkölcsi igazságoknak megvetése 
—- ki t agadha t ja? — körutat tesz a nemzetek közt, olyanok 
által terjesztve, kik megfeledkezve nagyszerű hivatásukról 
az isteni bölcseség székéről leszállottak a „mirigynek szé-
kébe" (cathedra pestilentiae). (Zsoltár: 1. 1.) A nemzetek a 
jelen társadalmi bajok átka alatt nyögve a szabadság után 
vágyódnak ; ők elhagyták a szabadságnak anyját, a keresz-
tény egyházat s annak tanait, s most az emberi kiséletek 
veszedelmes hullámaitól hányatnak. Boldog azon nemzet, 
mely az igazság megismerésében tántorithatlan s mely 
„nem hajtatja magát ide s tova a tudomány minden szélétől 
az emberek gonoszsága s a tévedésbe ejtő álnokság által" ! 
(Eféz. 4. 14.) Nemzetünknek megbecsülhetetlen kincse, szent 
Istvánnak öröksége, az isteni keresztény hit, mely a meny-
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országnak kapuit nyitja meg az örök boldogság után vágyó 
hivőknek. Azon nép, mely a hitet s a menyországot elveszté, 
feldúlván a fenálló rendet reclamálja a földet s annak 
élveit ! 

Igenis ! az isteni kitnek megvetése tönkre teszi az orszá-
gokat ! (Lecointre, a francia konventben 1794.) 

Óvja meg a mindenható Isten országunkat és nemze-
tünket azon közös vésztől, melyre a szent atya, X I I I . Leo 
pápa, ez évi szellemdús körlevelében utal : 

„Az egyház isteni tekintélye ellen indított hosszas és leg-
gy iilöletesebb harez eljutott oda, ahová törekedett: közös ve-
szélylyel fenyegeti az emberi társadalmat s különösen az ural-
kodók hatalmat, a melyen a közjóiét leginkább alapszik." 
Bárcsak megismernék mindannyian, kik állásuk és hivatá-
suknál fogva nemzetünk sorsa felett határoznak, a szent 
atyának intelmét: „I'gyelmezteSsétek gyakrabban a népeket, 
hogy kerüljék a tiltott társulatokat, óvakodjanak az összeeskü-
véstől s mitse tegyenek lázadólag ; magyarázzátok meg a né-
peknek, hogy a kik Isten miatt engedelmeskednek az uralko-
dóknak, azok hódolata észszerű és engedelmessége lélekemelő, 
minthogy „Isten adja a királyoknak az üdvöt" (Zsolt. 143* 
11.) és megengedi a népeknek, hogy „a béke szépségében lak-
janak s a biztosság hajlékaiban és hűséges nyuyalomban.u 

(Izaiás, 32. 18.) 
Igaz : változnak az emberek . . . az élet haladás . . . 

uj eszmék és rendszerek vált ják fel a régieket! De mi soha-
sem változik, az : az igazsag ; az igazság pedig a szabad-
ságnak s a jóllétnek sarkköve ! 

Lehet-e csodálni, ha annyi nemes lélek az igazság 
megismerése után vágyódik, s lia azt az élet tömkelegében 
fel nem lelvén felsóhajt : „mi az igazság?" (János ev. 18. 
38.) Pedig az Isten kinyilatkoztatta az igazságot ; az Isten 
F ia az emberek közt tanitott, az apostolok hirdették, millió 
vértanú hitvalló vallották az igazságot ! Boldog az ember, 
ki, habár életének utolsó perczeiben, megismerte az igazsá-
got s egyházának kebelében lelkének és szivének nyugal-
mát ismét fellelte ! 

« « * 

Szent István ! hazánknak s nemzetünknek védszelleme, 
ki sokat imádkozol a nemzetért, védelmezd nagy müvedet 
imáiddal, kérjed a Mindenhatót, hogy legyen irgalmas e 
gyakran megpróbált nemzettel ! 

Boldogságos szűz Mária, Istennek szent Anyja, Ma-
gyarország Patrónája ! őrizd örökségedet, melyet szent Ist-
ván királyunk végimájábau védszárnyaid alá helyezett, vidd 
Isten trónja elé buzgó imánkat : 

Üdv szeretett apostoli királyunknak, bölcsesség a kor-
mánynak, békesség a nemzetnek, áldás a, hazára s boldogság 
mindnyájunknak ! Amen ! 

Budapes t , aug. 20. Hivatalos védelmezés. — Deák Fe-
rencz az egész sajtó-ügyi törvényt egyetlen-egy §-ba sze-
rette volna önteni, mely e szavakat tartalmazta volna : 
hazudni nem szabad. Mi ily törvényt nem elleneztünk volna, 
a sajtótól sem kivánunk egyebet mint hogy e tilalmat meg-
tartsa, mert akkor sok, igen sok bajnak elejét lehetne venni. 
Azonban, mi e törvényt nemcsak a hivatásbeli sajtóra, ha-
nem a diplomatiára is szeretnénk kiterjesztve látni, mely 

saját, az erkölcsi törvények szerint semmi képen sem 
igazolható tetteit, védelmezni, szépítgetni, simitgatni szokta. 
A diplomatiai sajtó az mely valamely kormány fekete tet-
teit fehérre mosni, mások tetteit pedig befeketiteni szokta, 
ugy hogy a diplomatiai hivatalos sajtó védelmezéséről, száz-
esetben 99-ről bátran elmondhatni, hogy épen az ellenkező 
igaz, mint mit a védelem önmagában foglal. O ' o c 

Ez az állítás igazolt kormányzók és kormányokk;il 
szemben is, mert ha a politikában Bismarck szerint nincsen 
erkölcs, ugy e principimuk ( ? ) szerint járnak el kormányok 
kormányokkal szemben akkor is midőn önigazolásukat a 
sajtó utján akarják eszközölni ; de ha ily módon járnak el 
világi kormányok egymással szemben, mennyivel inkább 
félretesznek minden tisztességi tekintetet akkor, lia vádlott-
ként szerepelnek az egyházzal szemben ? Mennyi fogáshoz 
nyúlnak, hogy tisztázzák magukat a világ előtt ? A számta-
lan példa közül mi csak egy tényre hivatkozunk, egy tényre, 
mely méltó felháborodást ébresztett az egész kath. világon 
ez az a példátlan esemény, mely Rómában a julius 12—13-a 
közti éjjelen történt. Tény, hogy a nevezett éjjelen a leg-
ocsmányabb eset követett el Rómában ; tény, hogy az a kor-
mány elnézésével történt: logikai következése e ténynek, 
hogy az olasz kormány a garantia-törvényt nem tar t ja 
meg, azaz nem védi a pápát, hanem a pápának ugy függet-
lensége, mint személye folyton veszélynek van kitéve. És e 
miatt, e kézzelfogható tény miatt a pápa az európai feje-
delmeknél felszólal, az olasz kormány sugalmazott külföldi 
lapjaiban hivatalosan védelmezi magát, azt állitva, hogy ő 
nemzetközi kötelezettségeinek, melyeket a nemzetközi szer-
ződés jellegével biró garantia-törvény reá ró „eleget tesz, 
még pedig lelkiismeretesen tesz eleget. 

íme ilyen a hivatalos öüvédelmezés. Tények ellen sza-
vakat állit, azaz igazság ellen hazugságot, vagyis lia lefor-
dít juk azt a hivatalos önvédelmet és annak igazi értelmét 
adjuk vissza, ugy, a mint annak a tények megfelelnek, az 
nem jelent mást, mint hogy az olasz kormány a garantia-
törvényben önmagára vállalt- kötelezettségnek nem felel 
meg. A ki ugyanis komolyan veszi a garantia-törvényt, 
annak az olasz kormánytól azt kell követelnie, hogy tények-
kel bizonyitsa be, miszerint ő a garantia-törvényt megtar-
totta, a pápa függetlenségét, szabadságát, személyét megol-
talmazta. A hivatalos védekezésnek értelme, érdeke és igy 
hitele, csak akkor lehetne, ha hivatkozni tudna egyes ese-
tekre és azt mondhatná, nemcsak, hanem bebizonyithatná 
és, hogy én ebben és ebben az esetben, ekkor és ekkor, mikor 
a pápai méltóság, függetlenség és szabadság megsértetett, 
ennek tekintélyt szereztem, a megkisérlett megsértést meg-
akadályoztam. Ilyen bebizonyított beszéddel szemben, az 
,ultramontánok' természetesen kénytelenek lennének hall-
gatni, és liberális papok előtt is, kik még mindig elégnek 
ta r t ják a pápa szabadságát, kénytelenek lennének meg hu-
nyászkodni. Az olasz kormány azonban csak beszél, de nem 
bizonyít, tényekre nem hivatkozik, nem is hivatkozhatik, 
mert olyanok nem léteznek és ha hivatkoznék, az ultrainon-
tánok s a tények hazugságát azonnal bebizonyítanák, mert az 
ultramonátnokuak olyan természetök van, hogy amitáll i tanak 
azt azonnal bebizonyítják is. Az olasz kormány védelme 
tehát mintha ő a garantia-törvénynek érvényt szerezne és 
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liogv az abból reá háramló nemzetközi kötelességének meg-O O 

felelne, minden józan eszű ember előtt alaptalan és csak 
olyan szédelgő beszéd; beszél, hogy valamit önvédelmi szem-
pontból mondani látszassék, de nem hizonyit. 

Szintén hall juk, hogy ilyen beszéd miatt mennyire r á -
zúdulnak a liberálisok az ultramontánokra, mennyire vádol-
j ák ezeket rágalmazással és ferdítéssel, hiszen az olasz kor-
mány önvédelmére nemcsak beszél hanem kétségbevonhat-• o 
lau tényeket felmutatni, melyeket még az ultramoutánok 
sem tagadhatnak és igy el kell ismerniök, hogy az olasz 
kormány a garantia-törvénvben önmagára vállalt kötele-O J O 

zettségnek a pápa iránt eleget tesz. íme, mondja a hivatalos 
önvédelem, az olasz kormány azokat a lapokat, melyek a 
garant ia- tör vény ellen tar tot t gyűléseken mondott beszéde-
ket, a pápa ellen tar tot t gyűléseken mondott beszédeket, a 
pápa elleni kifakadásokat hozták, lefoglaltatta, sőt tovább is 
ment, hogy megmutassa a világ előtt, mennyire szent és 
sérthetetlennek ta r t ja a pápa személyét, mert nemcsak a 
liberális lapokat, hanem a pápa hivatalos orgánumát is le-
foglaltatta a pápa személyének megsértése miatt . A ki ily 
tényekre hivatkozhatik, arról csak nem lehet mondani, hogy 
önmagára vállalt kötelezettségének meg nem felel, miből 
önkényt következik, hogy az ultramontánok az olasz kor-
mányt csak rágalmazzák, hogy annak kellemetlenséget 
okozzanak. 

Igazán ily tényekkel, ily védelemmel szemben mégis 
csak el kell ismerni az olasz kormány ártat lanságát ( ? ) és 
az ultramontánok gonoszságát ( ? ), hanem, ha ennek az ön-
delemnek egy kissé jobban szemébe nézünk, egy ,kis' hibát 
mégis csak találunk benne, azt t. i. hogy az az egész lefog-
lal tatás csak ravaszság. Az olasz kormány, a garant ia- tör-
vény iránti tiszteletét csak akkor bizonyíthatná be a jelen 
esetben, lia a garantia-förvény ellen összehitt gyűlést nem 
engedte volna megtar tatni . Annak, hogy alapokat lefoglal-
ta t ta , miután már a gyűlés megtar ta tot t semmi értelme 
sincsen és az olasz kormány védélmére nem alkalmas, hiszen 
a lapok lefoglalása ál tal nem tétetett meg nem történtté a 
megtörtént gyűlés, a garantia-törvény ellen elmondott be-
szédek, a pápát sértő és gyalázó kifejezések, egy a kormány 
engedélyével összehívott gyűlésen, nem lettek el nem mondot-
tak és kifejezettek, a lefoglalás által nem akadályoztatott 
meg, hogy azok kik a gyűlésen jelenvoltak, az ott mondot-
takat és hal lot takat szét ne vigyék az egész országba. Mi 
értékük van tehát a lefoglalásoknak ? Mit bizonyítanak az 
ilyen tények ? Epen semmit, legalább semmit a kormány 
mellett, hanem igen is bizonyítanak ellene és éjien azért 
okosabb lett volna az ilyen tényekre nem is hivatkozni, és 
mindaddig, mig az olasz kormány csak ilyen tényekkel ké-
pes önmagát védelmezni, hivatalos védelme a józan izlés 
előtt tar thatat lan, miért is az igazság csak az marad, hogy 
az olasz kormány lelkiismeretlenül j á r el, daczára minden 
garantia-törvénynek, a pápával szemben és nem mond igazat 
a védelem, midőn ál l i t ja hogy a garantia-törvény lelkiisme-
tesen megtar ta t ik . 

Esztergom. O eminentiája következő sorok kíséreté-
ben közié X I V . sz. főp. körlevelében az igazságügyminister 
azon rendeletét, mely az egyháziak végrendelete és hagya-
téka iránt intézkedett. 

Exc. D. Reg. Minister Just i t iae omnia per regnum 
1 ae instantiae Judic ia eo inviavit, ut testamenta clericorum 
decedentium mox ut publicata fuerint in autenthica copia 
Ordinariat ibus ecclesiasticis cummuuicent, ut i 11L circa de-
sumendas e posthuma massa pro t i tulis officiosis quottas 
sive legátus sive vigore statutorum ecclesiasticorum compé-
tentes invigilare possint : una autem testament! executores 
eo inviandos disponit, ut illi legata clericorum pro causis 
piis, quarum superinspectio in sensu legum patr iarum ad 
reg. Directionem fundorum publicorum pertinet, uti sunt 
instituta surdomutorum, coecorum etc non immediate ad 
horum institutorum Directores sed ad ipsam'reg. Directionem 
publico-fundationalem destinent. — Tenor horum rescripto-
nim est sequens : 

„Vallás és közokt. m. kir. Ministertől. 18,513. szám. 
A királyi bíróságok által a közalapítványi kir. ügyigazga-
tósággal illetőleg az egyházmegyei hatóságokkal hivatal-
ból közlendő végrendeleti kivatok és másolatok tárgyában 
az igazságügyminister ur által f. é. junius 18-án 14,507. sz. 
a. az összes első folvamodásu kir. törvényszékek és já rásbí -
róságok számára kiadott és velem is közlött körrendelet m á -
solatát van szerencsém a főtisztelendő egyházmegyei ható-
sághoz szíves tudomás végett azon további megkereséssel *-- O o 
átszármaztatni, miszerint körrendeletileg oly irányban in-
tézkedni méltóztassék, hogy jövőben a főpapok és plébáno-
sok által a jótékony czélu intézetek részére hagyományozott 
összegek ugy a kirendelt végrendeleti végrehajtók, valamint 
az egyházmegyei hatóságok által is ne a hagyományos in-
tézetekhez, hanem mindenkor közvetlenül a közalapítványi 
kir, ügyigazgatósághoz küldessenek be. Budapest, 1881. 
julius hó 5-én. Trefort s. k. 

14607- / l o c i —^- j j—szam. 1881. 

Körrendelet 
az összes első folvamodási királyi törvényszékek és j á rásb í -

róságok számára. 
A vallás és közoktatási miniszter ur tudomásomra ju t -

tat ta, hogy a kir. bíróságok a közintézeteket érdeklőleg te t t 
végrendeletek kihirdetéséről az 1868. L I V . t . cz. 86. §-ában 
foglalt intézkedés ellenére, a közalapitványi kii-, ügyigaz-
gatóság helyett az illető intézet igazgatóját értesitik, utóbbi 
pedig az ily bírói értesítéseket nem ri tkán csak a határidő 
lejártával j u t t a tha t j a az ügyigazgatósághoz, midőn m á r a 
hagyomány érvényesítésre kitűzött határidő lejár, miből 
azután azon hátrány keletkezik : hogy a legtöbb esetben a 
jelentéktelen hagyomány behajtása a költségek által fel-
emésztetik. 

Megtörténik ugyan néha, hogy a bíróságok a közala-
pitv. kir . ügyigazgatóságot is értesitik, de a hagyomány 
minden jelzése nélkül csupán azon kitétellel „mint hagyo-
mányos" értesíttetik, mely hiányos értesítés az ügyigazga-
tóságot oly helyzetbe hozza, hogy a hagyomány behajtása 
iránt azonnal megfelelőleg nem intézkedhetik, vagy a leg-
gyakrabban kis értékű hagyomány végett költséges helyet-
tesítést kénytelen igénybe venni, holott ha a bíróságok a 
végrendeleteknek legalább azon pontját , mely a közintézeti 
hagyományra vonatkozik, az ügyigazgatósággal közölnék, 
ezen költségek a legtöbb esetben mellőztethetnének. o o 
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Végül szükségesnek ta r t ja nevezett minister ur a vég-
rendelet vonatkozó pontjának közlését azért is, mert e nél-
kül sem a hagyományozás feltételei és módozata, sem a kö-
vetelendő hagyomány összege nem tudható, sem pedig a ha-
gyomány az illető pénztárnoknál alapokmány hiányában el 
nem számolható. 

Hasonló helyzetben vannak az egyházmegyei hatósá-
gok a r. kath. lelkészek és segédlelkészek végrendeleteinek 
kihirdetését illetőleg. 

A kormány és egyházhatósági rendeletek értelmében 
ugyanis a róm. kath. alpapság több egyházi és közczélra 
bizonyos összeget tartoznak végrendeletileg hagyományozni, 
mit ha tenni elmulasztanának, a kötelezett hagyomány hátra-
hagyott tömegükön törvényes uton is megvehető. 

Az egyházmegyei hatóságok ellenőrzési tisztüknek 
csak az esetben képesek megfelelni, ha az elhunyt lelkészek 
és segédlelkészek végrendeleteinek tar ta lmát ismerik, a tár-
sulati, egyházi és országos érdekek megóvása czéljából 
1874. évi január 28-án 2745. sz. a. alatt kiadott körrende-
letem kapcsán felhivom a biróságot, hogy a közintézetek 
részére tett hagyományokról a végrendelet idevonatkozó 
pontjai kivonatának megküldése mellett mindenkor közvet-
lenül a közalapitv. kir. ügydgazgatóságot értesitsék, az el-
halt r . kath. lelkészek és segédlelkészeknek a biróság előtt 
kihirdetett végrendeleteit pedig hiteles másolatban az ille-
tékes egyházmegyei hatóságnak küldjék meg. 

Végül megjegyzem, hogy a kérdéses végrendeleti ki-
vonatok és másolatok az illetékszabás 46. tétel 4. pontja ér-
telmében nem tárgyai a bélyegilletéknek ; de ha valamely 
bélyegköteles beadványhoz mellékletül csatoltatnak, az idé-
zett szabályok értelmében a mellékletekre szabott illeték 
összegének megfelelő bélyegjegygyei lesznek utólagosan ellá-
tandók. 

Budapest, 1881. junius hó 18-án. Dr. Pauler Tivadar , 
s. k, A másolat hiteleül : Ivamöczy Ferencz s. k." 

Strigonii, die 27-a Julii , 1881. 

IRODAIM. 
= I r o d a l m i j e len tés . Alulírott elhatároztam Brandt: 

„Elmélkedések Jézus élete és titkai felett" (Meditations sur 
la vie et les mystères de N. S. Jésus Christ, par 1' abbé dé 
Brandt, S. A. D.) czimü, Saarlouis-ban, 1870. 5 kötetben, 
német fordításban megjelent munkáját magyarra fordítani. 
E czélból a kiadótulajdonos Lecoffre Victor, párisi könvke-
reskedőtől megnyertem a fordítási jogot, amit azon szándék-
ból hozok köztudomásra, nehogy a jelzett munka magyarra 
való fordításával csekélységemen kivül más is foglalkozzék. 

Jelentem egyszersmind, miszerint két rendbeli kiadvá-
nyomat a kath. irodalom szives pártfogói kedvéért — inten-
tiók hiányában — ezután leszállított áron adom ; neveze-
tesen : 

1. Kath . alapelveken nyugvó, általános szentírási ma-
gyarázat-tanomat, 8-ad r. 282. 1., 1 f r t 50 kr. helyett ezután 
1 frt 10 krért. 

2. November hava, a tisztitóhelyen szenvedő lelkek 

emlékének szentelve —-czimü munkámat 16. r. 324.1. 60 kr. 
helyett ezután 40 krért. Megjegyzendő, hogy mindkét mun-
kát keresztkötés alatt bérmentesen szállitoni az érték előle-
ges beküldése után. 

Erősen hiszem, hogy ennél olcsóbb áron könyvet még 
nem állított ki a magyar sajtó ; a munkák belértékét és 
külső kiállítását illetőleg pedig a legkedvezőbben nyilatko-
zott a honi ítészét. 

Szatmáron, 1881. aug. hó. 
Dr. Lessenyey Ferencz, 

papn. hittanár. 

V E G Y E S E K . 
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I0ACHIME 
M A R I A E . SANCTAE . P A R E N S 

LEONI . XIII. P . M . 
Q U I . T E . N O M I N E . R E D D I T 

S C E L E S T I S . C I R C U M . I I O S T I B U S . S U B A C T I S 
A . D E O . V I C T O R I A M 

P R E C I B U S . M A T U R A 
— Svajczi Freiburgból í r ja nekünk egyik ottani bará-

tunk, kivel paray-le moniali utunkban ismerkedtünk meg, 
hogy b. Canisius Péter sírjához óriási tömegekben érkez-
nek a zarándokok. Első nap 15,000 zarándok fordult meg a 
városban. 

— Nyilvános köszönet. Nagyméltóságú Lipovniczky 
István, val. belső titk. tanácsos, nagy-váradi 1. sz. püspök 
ur, a nagyvárad-olaszii városrészben levő r. kath. főiskolá-
hoz egy 4-ik osztályt felállitani, az ennek folytán szüksé-
gessé vált u j tantermet saját költségén felépíttetni, minden 
kivánalomnak megfelelőleg felszerelni, s egy u j tanitói ál-
lomást szerezvén, annak javadalmazását sajátjából biztosí-
tani méltóztatott. A nagyváradi 1. sz» székes káptalan pedig a 
nagy várad-újvárosi városrészben levő róm. kath. íiiskola 
részére 33,000 frtnyi költséggel egy diszes, 2 emeletes 6 
tanteremmel és 4 tanitói lakkal biró épületet emeltetett s a 
nevezett iskolát már az 1880/1. tanév elején ezen épü-
letben helyezte el. — Mi is azzal hozzál hozatik köztudo-
másra, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a 
népoktatás ügyének hozott ezen nagylelkű áldozatokért, 
ugy a nagyváradi 1. sz. püspök ur ő nagyméltóságának, 
mint az ottani 1. székes káptalannak meleg elismerését és 
őszinte köszönetét fejezte ki. 

— A Somogyi-könyvtár berendezésére Szeged város 
közgyűlése 20,000 forintot szavazott meg. A diszes beren-
dezés terveit a műszaki osztály késziti. A munkákra ver-
seny iratik ki. Ideiglenes könyvtárnokká az alapitó kijelö-
lésére Magyar Gábor főgymnáziumi igazgató választatott 
meg. — A könyvtár szállítása legközelebb megkezdetik, 
Budapesten és Esztergomban már 100 láda szállítmány 
van csomao-olva. 

— A franczia püspökök szebbnél szebb főpásztori kör-
leveleket intéztek híveikhez a most folyó választások alkal-
mából. Mihelyt terünk engedi, közöljük az annecyi püspö-
két és az angersi püspök nyilatkozatát választóihoz, mivel 
újból képviselővé választották. 

— Berlinben a tanuló if júság száma a mult tanévben 
összesen 125,599 volt, és pedig 64,381 üu s 63,718 leány. 
101,530 já r t nyilvános iskolába, 1016 zsidó felekezeti, 14,563 
magán iskolába. Vallásra nézve 118,563 protestáns, 6077 
katholikus, 8071 zsidó, 261 más vallású. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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sához. — Irodalom. A kereszténység és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Pályázati hirdetés. •— Vegyesek. 

Czimzetes püspökségeink 

és a visszaállított hierarchia Bosniában és Herczegovinában. 

A török bóclitás, utóbb karöltve a protestan-
tismussal, a magyar szent korona birodalmának te-
rületén volt püspökségek közöl csak keveset kiméit 
meg. Sok végkép elpusztult és csak czimöket tar-
totta fenn a. magyar egyház- és államjog, a meny-
nyiben apostoli királyaink nem szűntek meg rég 
elpusztult püspökségeket is adományozni az egy-
ház és hazai körül kiválóbb érdemeket szerzett 
egyházi férfiaknak. Ezek az u. n. magyar czimzetes 
püspökségek, melyektől a kánoni jog szigorúan meg-
különbözteti az in partibus infidelium szintén 
elpusztult főpapi székeket, melyeknek czimét szokta 
a római pápa adományozni, a mi cz. püspökségeink 
királyi adományoztatásától eltérőleg. Mig ugyanis 
czimzetes püspökséget az apostoli szent szék in 
partibus infidelium mindig megfelelő püspöki rend-
del adományoz, — s azért az ily püspökök fölszen-
telt püspököknek neveztetnek: — addig a mi 
speczialis magyar czimzetes püspökségeinket az apos-
toli király adományozza a nélkül, hogy az illetőket 
püspöki czimök a közáldozári fokozat fölé emelné. 

A magyar czimzetes püspökökről szóló egy-
házjogi tant Szeredy következőleg adja elő: 

„A római pápák által neveztetni szokott fel-
szentelt püspököktől megkiilönböztetendök a ma-
gyarországi czimzetes püspökök. Ezeket a sz. szék 
minden befolyása nélkül Magyarország apostoli ki-
rálya szabadon nevezi ki azon püspöki megyék 
czimére, melyek hajdan a magyar korona alá tar-
toztak, de jelenleg vagy idegen kézen vannak, vagy 
pedig egykori hiveik, a kath. egyház kebeléből 
kiléptek. Ilyenek: a nándor-fehérvári (belgrád-

semendriai) tinini (knini), almisi, ansariai, arbesi, 
báczi, biduáni, bosoni, cattaroi, drivesti, dulcinoi, 
dulmi, makárinovi, pharói, prisztinai, rizánoi, sar-
diccai, scardoni, skopiai, scuttari, szerbiai, sebenicoi, 
tribuniczi és a vovadriai. Ezen püspökök czimne-
vöket kivéve, semmiféle püspöki hatalommal nem 
birnak. A nándor-fej érvári és tinini azonban Ró-
mába felterjesztetnek és félszenteltetnek. E kettőn 
kivül a többiek pápai megerősités nélkül neveztet-
vén ki az apostoli nuntius, valamint a sz. szék ál-
tal egyszerű áldozároknak tekintetnek. Választott 

•püspököknek (electi episcopi) mondatnak, s méltósá-
gos czimmel élnek, a magyar országgyűlésre királyi 
levél által meghivatnak s a főrendek között üléssel 
és szavazattal birnak ; mellkeresztet viselhetnek, 
de nem aranylánczon, hanem zöld szalagon. 

Ha a megyés püspök köziilök valamelyiket 
suffraganeusává felszenteltetni kéri, a római pápa 
in partibus infidelium más czimet ád neki; erre 
megerösittetik és felszenteltetik.1)" 

Vallási és politikai szempontból egyaránt ki-
válóan fontossá lett a magyar czimzetes püspöksé-
gek kérdése akkor, midőn a török pusztítás a ma-
gyar szent korona anyaországával lazább összefüg-
gésben volt déli tartományokat elfoglalván határa-
inkat is átlépte és hazánk nagyobb részét meghódi-
totta. Ekkor a kalocsai érsekség, a csanádi, nagyvára-
di, egri, pécsi, erdélyi váczi püspökségek majdnem 
oly állapotba kerültek, milyenben voltak és vannak 
a Száván tuli részek püspökségei egész napjainkig. A 

') A felszentelt ily esetben két püspök czimét birja. 
A magyar királyok ezen kinevezési joga a sz. szék 

által többször de különösen II . Ferdinand idejében kétségbe 
vonatott ; mely alkalommal Pázmány Péter esztergami ér-
sek és bibornok azt erélyesen védelmezte és újra érvényre 
jut tat ta . Szeredy, Egyliázj. I . k. 505. 1. 
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magyar király a tényleges török uralom daczára 
nem adta fel királyi és apostoli jogait ezen püspök-
ségek területére nézve s azok czimeit nein sziint 
meg adományozni, habár az illető püspökök székö-
ket soha el nem foglalhatták. 

A katliolicismus nagynevű restauratora Ma-
gyarországon , Pázmány Péter bibornok prímás, 
vallásos és hazafiúi indokokból igyekezett a magyar 
czimzetes püspökségek ügyét az apostoli szentszék-
nél tisztába hozni ; azonban minden igyekezete da-
czára sem sikerült többet kivivni a Congregatio 
rerum Consistorialium 1626. szept. 27-én kelt azon 
nyilatkozatánál, mely szerint a magyar király ado-
mányozhat ugyan oly püspökségeket, melyeknek 
birtokosai üléssel és szavazattal birnak a magyar 
országgyűlésen ; de nem adományozhatja oly püs-
pökségek czimeit, melyek idegen területen léteznek! ') 
Ezen álláspontnak megfelelöleg a magyar czimzetes 
püspökök a kánonijog szerint csupán áldozárok és 
csak is a magyar államjog által ruháztatnak fel 
püspököket megillető azon politikai joggal, hogy a 
magyar királyság felsőházának tagjai. 

Most, midőn a magyar szent korona tartomá-
nyainak egy részében, apostoli királyunk kormá-
nyával egyetértöleg, a kath. hierarchia vissza vanál-
l i tva: előtérbe lép azon kérdés, vájjon a visszaál-
lított hierarchia területén létezett hajdani püspök-
ségek czimeit adományozliatja-e tovább is apostoli 
királyunk vagy nem ? 

Véleményünk az, hogy azon püspökségekre, 
melyeknek czimét XIII. Leo pápa a boszniai és 
herczegovinai hierarchiában ,Ex hac augusta' kez-
detű apostoli határozatával kánonjogilag visszaál-
lította, apostoli királyunk többé nem nevezhet ki 
czimzetes püspököt, miután arra a visszaállított 
hierarchiához való legfőbb patronatusi viszonyánál 
fogva, ezentúl valóságos püspököt nevez ki, vala 
hányszor az illettő püspökség betöltetik. Ilyen p. a 
dulmi vagy duvnói püspökség. Ennek a czimét 
XIII. Leo pápa a mostari püspökségével egyesitvén, 
ha apostoli királyunk a hajdani dulmi püspökségre 
ezentúl is czimzetes püspököket nevezne ki, ellen 
mondásba keverednék, miután az ő beleegyezésével 
visszaállított boszniai és herczegoviai hierarchiában 
a dulmi püspökség czimét szintén az ö kinevezése 
alapján a mostari megyés püspök van egyedül jo 
gositva viselni. 

Az ügy elég világos. Bővebb magyarázatra 
nem szorul. 

!) Franki V., Pázmány P . és kora, I I I . köt. 193. 1. 

A jubilaeumi böjt. 
A sz. atya bullája „Militans Christi Ecclesia", 

melyben az ezidei jubilaeumot hirdeti, a böjtre nézve 
csak ezt mondja : „iidem (sc. fideles) uno die esuri-
alibus tantum cibis utentes jejunent, praeter dies in 
quadragesimali indulto non comprehensos, aut alias 
simili stricti juris jejunio ex praecepto Ecclesiae con-
secratos." — Ezek után azon kérdés támad, hogyan 
kell érteni ezen szavakat „esurialibus tantum cibis 
utentes.u ? Gury I. 502. II. (Edit. Ratisbon. 1868.) 
ezeket i r j a : „Prohibentur (praeter carnem) etiam 
tempore quadragerimali ova et lacticinia, ac ea om-
nia, quae originem ex carne ducunt. Constat ex pra-
xi ecclesiae." stb. Tehát cibi esuriales olyanok, 
melyekben sem zsir, sem hus, sem tej, sem tojás 
nem fordul elő. — „Nomine autem carnis veniunt 
omnia animalia in terra viventia ac respirantia ut 
admittunt communiter theologi ex regula a S. 
Thoma tradita ; non igitur prohibentur pisces, ranae, 
limaces, testudines etc." Gury 1. c. Eszerint el 
volna döntve a fönt érintett kérdés. 

It t azonban az a nehézség támad, hogy nálunk 
Magyarországon éppen ugy mint sok más ország 
ban, már századok óta böjti napokon ex dispensa-
tione generáli meg volt engedve az usus lacticio ö O o 
rum. Mindenki tudja ezt; s igy böjtöltünk eddig 
akkor is, lia jubilaemi bucsut akartunk nyerni, 
amiért az idén is majdnem általános az a nézet, 
hogy elegendő a jubilaeumi bucsu elnyerésére egy 
napot böjtölni az eddig szokott módon. Mi magunk 
is ezen a nézeten voltunk, s ily értelemben adtunk 
fölvilágosítást a híveknek. Azonban kénytelenek 
lettünk megváltoztatni nézetünket; s mivel tud-
juk, hogy még mindig sokan vannak, kik az 
előbbit tar t ják, azért nyilvánosan is akartunk fel-
szólalni. 

Okaink a következők. A Sacr. Penitentiaría 
ezen a nézeten van. Egy püspök ugyanis hozzá kér-
dést intézett, vájjon a jubilaeumi böjt szigorú 
böjt-e, az olaszok előtt magro stretto alatt ismert 
böjt, vagy pedig meg van-e engedve a tej és vaj 
használata? Hogyha pedig ez nem volna megen-
gedve, nem kellene-e, tekintve a sokféle nehézsége 
ket, melyekkel a szigorúan vett böjti eledeleket 
meg lehet szerezni, átalános dispensatiót adni? E 
kérdésre april 2. a következő felelet érkezett (kö-
zölve a Londonban megjelenő Tablet 2139. szá-
mában apr. 9-én.) : „Quoniam non omnes fideles, 
sed pauperiores tantum majorem procurandi cibos 
esuriales difficultatem experiuntur, praeceptum 



apostolicum circa rationem jejunii non esse gene-
rali dispensatione temperandum, praesertim, cum 
non tr ium dierum, sicut in praecedentibus jubilaeis, 
sed unius dumtaxat diei jejunium injunctum fuerit. 
Iis tantum, qui veram et gravem procurandi cibos 
esuriales difficultatem experiuntur, confessarios in-
dulgere posse, ut iidem paenitentes ovis et, lactici-
niis in jejunio pro hoc jubilaeo praescripto uti va-
leant, servata in caeteris jejunii ecclesiastici forma." 
(Lásd Stimm, a M. Laach, 1881. XX. p. 503.) 

Ezenkiviil van biztos tudomásunk arról, hogy 
a sz. atya maga is igy akarja e jubilaeumi böjtöt 
megtartatni. Egy szerzetes főnök a Rómábant tar-
tózkodó consultorhoz intézett kérdésre szintén ily 
értelmű feleletet vett. 

Másutt is megváltoztatták e böjt iránt táplált 
nézetöket. Igy történt ez a szombathelyimegyében. 
Ott ugyanis a jubilaeumi bulla kihirdetése után 
némelyek csak a szokott módon böjtöltek; világos, 
ily formán a bucsut meg nem nyerték. Ezokból a 
megyei hatóság megmagyarázta a bulla értelmét, 
kijelentvén, hogy magro strettót kell tartani. Ha-
sonlóan jáx*tak el egy németországi (a regensburgi) 
megyében. Nem régen különböző külföldi papokkal 
találkozván, ezen böjtre nézve tett kérdéseinkre ök is 
mindannyian a magro stretto mellett* nyilatkoztak. 

Dixi. 

Liguori szent Alphonz-Mária tiszteletére. 
(Aug. 2.Y) 

Csodálatos az Isten az ő szenteibem" (Zsolt. 67. 36.) 
Ki az a lelkiatya, ki az a hittudományokkal foglalkozó 
férfi, ki az a lelki élet titkaiba csak némileg beavatott 
jámbor hivő, a ki nem venné különös figyelembe, nem 
ülné meg bizonyos rendkívüli benső áhitattal Liguori szent 
Alphonz-nak ünnepét ? ! Szerény véleményem szerint bátran 
merem állítani, hogy Liguori sz. Aphonznak a neve jól is-
meretes minden hittudós, minden derék lelkiatya, számtalan 
jámbor keresztény-katholikus előtt. Forrószeretettel visel-
tetnek, s hálájukat leróni iparkodnak mind ezek e nagy 
szent irányában, a ki a jó Istentől kapott talentomokat 
lelkiismeretesen felhasználván szent s tevékeny élete g y ü -
mölcsével ezreket meg ezreket boldogított és boldogít jelen 
leg is. Liguori szent Alphonz nagy jótevőnk, s a mi jótevőink-
ről illik, hogy méltóképen megemlékezzünk. Szándékom ezt 
megtenni ebben az értekezésemben, a hol némi rövid vo-
násokban kimutatni fogom: mit köszön Liguori sz.. A l -
phonznak az ascesis, mit köszön neki általában a hi t tu-
domány. 

Az ascesisnek főelve az alázatosság és az Isten i ránt 
való szeretet. Ezen a két szárnyon, •— ha ezt a két erényt 
igy nevezhetnők, — száll a lélek egyik erénytől a másik-

(* Utólag érkezett be. Szerk. 
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hoz. Azonban e két erénynek birtokába jutni nem csekély-
ség, kiváltképen hol a gazdagság, a külső fény, a nem min-
dennapi tehetség képes az embert elfordítani a természetfö-
löttiektől és lebilincselve tartani a világ csábító élveze-
tei között. Ilyen körülmények között született Liguori sz. 
Alphonz is 1696. szept. 27-én Nápolyban. Mint liguori 
ősnemes patriciusi család sarjadékának nem hiányzott neki 
sem vagyon, sem méltóság, sem szellemi tehetség s képzett-
ség, mert az első kettőt szolgáltatta neki az apai ház, a 
harmadik és negyedik pedig az U r Isten bő adománya és az 
ő saját lankadatlan szorgalmának kifolyása volt. Már 17 
éves korában t. i. jogtudor lett és mint több főrendtí család 
ügyvéde működni kezdett. 

; Azonban nemes és Isten iránti szeretettől lángoló szive 
nem vágyódott a földi, anyagi javak szaporítása után, ha-
nem inkább szeme előtt lebegett azon magasztos pálya, a hol 
egész életét, minden tehetségét Istennek és a lelkek üdvé-
nek szentelhetné. Pappá lenni vágyódott. De „mindnyájan,, 
kik ájtatosan akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fog-
nak szenvedni." (2 Tim. 3. 12.) Aty ja gátolta ennek a szent 
szándékának kivitelét. Daczára annak, hogy ő is mint az 
ő fia jámbor katholikus vala, mégis nagy hatást gyakoroltak 
reá az anyagi javak, tekintélye és családja fényének re-
ménydus fia által eszközlendő gyarapítása. A mi tehát nem 
történhetett rendes módon, történt Istennek rendkivüli ve-
zetése folytán. 

Alphonz mint egyik főrangú család ügyvéde egy feu-
dális per tárgyalásánál alapos tudománya, legnagyobb 
szorgalma és ékesszólása daczára elveszítette a pert, kike-
rülvén figyelmét a per vizsgálásánál egyetlen egy tagadó 
szócska. Ezen esemény döntő volt az ő életpályaáj megvál-
toztatására. Elborzadva az ügy védi pálya veszélyeitől, hol az 
igaztalan ügy is olykor ügyes védelem mellett diadalt arat -
hat, lelkében leverve azonnal határozottan nyilatkozott: ,,2'e 
csaló világ ! én megismertelek, te nem vagy többé számomra 
való:"- (Lásd Giattini p. 27—29.) íme ! diligentibus Deum 
omnia cooperantur in bonum. 

Az 1724. szept. 23-án az egyházi rend tagjai közé lé-
pett és későbben pappá fölszenteltetvén Isten dicsőségéuek 
és felebarátja üdvének előmozdításának élt kizárólag, Ná-
polyban kezdvén mint Isten igéjének hirdetője áldásos mű-
ködését. I t t az ő keblének Istenhez irányult lángheve és 
még ügyvédi életéből ismert ékesszólása az Isten kegyelmé-
nek támogatása mellett bámulatos eredményeket szült. Az ő 
szent beszédeinek hatása folytán a legnagyobb bűnösök pél-
dás keresztényekké lettek. Későbben meg látván, hogy a 
kézművesek, pásztorok és a szegényebb osztályú emberek 
nem ritkán egészen elhagyatva vallás dolgában nagy hiányt 
szenvednek, és nincs a ki nekik nyújtaná az élet kenyerét, 
több áldozárral társaságba lépett és megalapította ama mai 
nap oly hires társulatot, melyet 1749. évben X I Y . Benedek 
pápa helyben hagyott és megerősitett „Congregatio SSmi 
Redemptoris" czime alatt. E társulatnak számos tagjai mint 
hitküldérek járnak jelenleg városokon és falvakon keresztül 
mindenütt áldásdusan hirdetve az élet igéjét, s gyökereit 
terjesztve a valódi keresztény katholikus vallásosság-
nak és buzgóságnak. „ I n omnem terram exivit sonus eorum, 
et in fines orbis terrae verba eorum." (Ps. 18. •">.) 
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Nagy mozzanatot képez az ascesisre nézve sz. Alplionz-
nak ily életé, ily tevékenysége ; itt látni az önmegtagadást s 
önmegalázást ; i t t látni egyszersmind mennyire képes az em-
ber, mit bir kivinni az, a kinek szivében lángol az Isten 
iránt való szeretet. Lá t juk ezt méginkább, mikor szem-
ügyre vesszük azon körülméyt, hogy sz. Alplionz az ő 
alázatosságában,. annak daczára, bogy X I I I . Kelemen pápa 
által sz. agatliai püspöknek kineveztetett, mint püspök is 
apostoli tevékenységében felülmúlhatatlan volt, lakásában, 
ruházatában s élelmében most is csak a legszükségesebbekre 
szorítkozott. Testtel kint a világban élt, de az ő lelke bent 
tartózkodott az általa alapított társulatban, a hova vég-
napjaira VI . Pius pápától nyert engedély folytán vissza 
is vonult. Liguori sz. Alphonz, mondhatni, példányképe a 
ker. ascetának, ragyogó dísze az ascesisnek, nagy hálá-
val tartozik neki alázatos, Istent szerető szive miatt, 
az általa alapított igen üdvös társulat és még ehhez az 
ő ascetikus számos müve miatt . H a ezeket vesszük tekin-
tetbe, lát juk, hogy azokat valóban egy szent irta. „Az 
örök igazságok", „az üdvösség út ja" , „a pap a magány-
ban", „a pap az oltárnál", „a legfelségesebb oltári szentség-
látogatásai", „Mária dicsőségei" stb. olyan ascetikus müvek, 
a melyeket könnyen felfogható, édesen vonzó irályuk s szel-
lemdus gondolataik miatt akár tanult, akár kevésbbé tanult 
ember a legnagyobb élvezettel s lelki haszonnal olvashatja, 
mert sz. Alphonsus ezen müvek készítésénél szintén szeme 
előtt tar tot ta sz. Ágostonnak azon elvét : „Potius reprehen-
dant nos grammatici, quam ut non intelligant fideles." 

Milyen nagy sz. Alplionz ascetikus tekintetben, és mi-
lyen kincset hagyott ő hátra számos irataiban az ascesis szá-
mára, olyan nagy ő a hittudományok terén általában, sőt töb-
bet, még merném állítani, mint az ascesis, köszön neki a hittu-
domány. Nincs az a szakma a hittudományokbau, amely li-
guori sz. Alphonz reánk hagyományozott müveiben nem 
volna képviselve : Dogmatica, Morális, Pastoralis, Homile-
tica, Exegesis, História, sőt Jus ecclesiasticum is talál sz. 
Alphonz műveiben elvrokonokat. 

Azonban, ha figyelembe vesszük ligouri sz. Alphouz-
nak az idejét, és nézzük a katholika szent egyház tömérdek 
sok szellemi ellenségét és ezek éles fegyvereit ; ha nézzük 
azokat a veszélyeket a melyek a X V I I I - i k század szelleme 
folytán kiváltképen Olasz, Franczia, Holland és Augolor-
szágban mind az egyház híveit mind annak elöljáróit fe-
nyegettek : nem fogunk csodálkozni azon, hogy sz. Alphonz 
a hittudományi szakmák mindea ágába belebocsátkozott. 

Senki sem fogja tagadni, hogy a protestantismusból, a 
melynek a XVI - ik században Luther és Calvin, főszerzői, 
a rationalismus mint a rosz gyümölcs vette eredetét, midőn 
t. i. a protestánsok elvetvén a tanító-egyház tekintélyét 
ennek helyére a magán észt főelvül állították lassacskán az 
isteni kinyilatkoztatás létét és szükségét tagadni és az em-
beri észt az üdvösségre vonatkozó eszközök megismerésére 
s felfoghatására elegendőnek állitani, sőt a következetesség 
utján tovább haladván magát az Isten létét és a lélek hal-
hatatlanságát is tagadni kezdték. Igy fejlődött a Protestan-
tismusból lassan a Rationalismus, Materialismus s végre az 
Atheismus. I t t nyílt tehát tágas mező sz. Alphonz számára, 
miszerint azon tóvtanokat megtámadja, minden lehető érv-

vel megczáfolja, és e tévtanok által még nem rontott lelke-
ket megóvja. Megtámadja a Materialistákat, megczáfolja 
Spinozát, bebizonyítja a legfelsőbb lény szükségét ós létét a 
világon kivül, mert „« magnitudine speciel et creaturae co-
gnoscibiliter poterit horum Creator videri.íl (Sap. 13. 5) 

Az atheistákat és materialistákat porba vervén a deis-
ták ellen fordult, a kik ellen az isteni kinyilatkoztatást bebi-
zonyította csodák által, melyek az ó szövetségi könyvekben 
olvashatók, és a messiánusi jövendölések által, a melyek a 
legutolsó pontig teljesedésbe mentek. Az u j szövetségi ta-
nok igazságát bebizonyította Krisztusnak szeplőtelen jel-
leméből s csodáiból, főképen csodálatos feltámadásából. S 
miután ezen isteni kinyilatkoztatás mind le vau téve a 
katholika egyházban, oda irányult sz. Alphonznak dogma-
tikai főtevékenysége, hogy bebizonyítsa azt, hogv a katho-
lika egyház mint legrégibb keresztény társulat az egyetlen 
egy igazi Krisztus által alapított s üdvösséget nyújtó egyház. 

Azonban, mikor liguori sz. Alphonz a dogmatikai 
téren kimutatott nagyságáról értekezem, nem akarom azt 
sem emlitetlenül hagyni, hogy ő egyes tételek magyarázá-
sába s bizonyításába is bocsátkozott, a melyek akkori idő-
ben még hitczikkek nem lévén egyes hittudósok vitatkozási 
tárgyát képezték. Olyan a Boldogságos Szűznek szeplőtelen 
fogantatása, a mely tételt egész erejéből bebizonyítani tö-
rekszik, ámbár az Apostoli Széknek minden perczben kész 
magát alávetni. „Protestor" — mondja sz. Alphonz — 
„nullatenus me recedere velle a pontificiis decretis, quibus 
obediens subscribo, sed tantum in meae Reginae obsequium 
hic rationes promovere sententiae piae ad mentem alicuius 
dilucidandam, qui contrarium sentiret. Etenim reipsa mihi 
videtur pia sententia. licet usque adhuc non sit de fide de-
clarata, esse liodie luce meridiana clarior." (Dissert, super 
Cens, circa Im. Cone. B. Y. M. Theol. Mor. lib. V I I n. 250.) 
S mit szóljak a római pápa csalhatatlanságáról szóló hit-
czikkünkről ? ! Olvan alapossággal, világossággal és szilárd-
sággal bizonyítja ő ezen tételt, mintha művét nem majdnem 
90 évvel azelőtt, hanem a vaticani zsinat után irta volna 
(Cf. Die Wahrhei t des Christenthums p. 493—522.) Sőt a 
malasztról egyáltalában és a hatékony kegyelemről (gratia 
efficax) és az eschatologiába vágó kérdésekről sem vonako-
dott értekezni. Mondhatni valóban, liogy a hittudomány 
dogmatikai tekintetben sokat köszön Liguori sz. Alphonz 
buzgóságának s kitartásának. De még többet köszön neki a 
katholikus erkölcstan. I t t sz. Alphonz királyi szerepet vi-
vott ki magának. 

A X V I I I - i k században két igen veszélyes tevely dult 
a hittudósok között az erkölcstan terén. A hires Jansen 
utódai Jansennek azon tétele folytán : „ Istennek némely pa-
rancsait az igazak, habár azokat egész erejükből teljesíteni 
óhajtják is, nem teljesíthetik, hiányzik erre a kegyelem is, mely 
azt nekik lehetővé tenné", annak daczára, hogy e tétel X . 
Incze pápa 1753-ban mint vakmerőt, istentelent és eretneket 
kárhoztatta, nem léptek vissza ezen tan terjesztésétől, sőt 
inkább ennek alapján olyan szigorú morált állittottak fel, a 
melynek megtartása felülmúlja az ember minden erejét. 
Üdvözülni akar az ember, maga előtt lá t ja azt a tökélyt, 
mely után törekednie kell, de egyszersmind látja, hogy auy-
nyira magasan áll azon tökély, hogy azt elérni épenséggel 
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lehetetlen ; egy tágas örvény nyilik föl Isten és az ember 
között és az ember e szerint arra van kárhoztatva, hogy 
válaszszon a kétségbeesés és a hitetlenség között. 

A jansenisták és a morális szigorban hasonelvű katho-
likus hittudósokkal szemben foglaltak helyet mások, a kik 
megint az üdvösséghez való utat igen igen megkönnyíteni 
akarták, az emberi természet gyöngeségeinek hízelegvén 
azon erkölcstani elv felállítása és terjesztése által : „licet se-
qui opinionem tenuiter probabilem tutiore relicta", vagy : 
„licitum est sequi opinionem minus probabilem relicta tu-
tiore et certo probabiliore", megfeledkezvén arról, hogy 
ámbár Krisztus az evangelium törvényeit suave iugum és 
dulce onus-nak nevezi, mégis csak iugum és onus marad, és 
csak ugy suave et dulce, ha az U r Isten az embert segiti 
malasztja által sz. Pá l apostol szavai szerint : „Omnia pos-
sum in illo qui me confortât." (Philipp. 4. 13.) 

Ezen ugy a Rigoristáknak mint a Laxistáknak az em-
beriség üdvösségére kárhozatos tana eltávolítására küldte az o o 
isteni Gondviselés Liguori sz. Alphonzt, a ki arra az arany 
közép-utra lépvén kidolgozta és kiadta ama erkölcstanát, a 
melyben azt az aranytételt állitá fel : „Cum opinio minus 
tuta est aeque vei fere aeque probabilis, potest quis earn licite 
sequi.11 (Cf. Theol. Mor. lib. I. n. 57.) Ily módon eme sz. Al-
phonz-féle, s a mainap általánosságra verdődött és az iskolák-
ban aequiprobabilismus neve alatt ismeretes tan, a mint egy 
a sz. szertartások Congregatiója által hivatalból felhatal-
mazott hittudor nyilatkozik, „jansenistas sicut fulgur con-
terruit, iisdemque lethalem ictum inflixit. Laxistas theolo-
gos ad rectam doctrihae methodum viamque revocavit." 
(Cf. Vindic. Alph. Dissert, apolog. p. 194.) 

Még igen sokat lehetne felhozni Liguori sz. Alphonz 
magasztalására, milyen hasznot hozott ő a liittudományok-
nak a „Praxis Confessarii" czimű műve által, nem különben 
az apostoli szent beszédei, a zsoltárok és a mise-ritus magya-
rázata által ; azonban gondolom, hogy az ő erkölcstana fe-
lülmúlja mind, és hogy ez minden papot és gyóntatót min-
denek fölött érdekel, annál is inkább, mert Liguori sz. 
Alphonz az erkölcstan terén ugy áll, hogy a Szent Szék 
nyilatkozata szerint a hittanárok és gyóntatok minden 
véleményét követhetik és nyilvánosságra is hozhatják, 
habár nem is tudják mily okokon alapszanak azok, meg-
elégedvén a Szent Szék ezen nyilatkozatával : „In ope-
ribus Sti. Alphonsi nihil censura dignum repertum est", 
mint hajdanában a hires Pythagoras állott saját tanitványai 
előtt, a kiknek mesterök nagy tekintélye miatt valami tétel 
elfogadására elegendő volt mondani: „avvóg l'cpa (ipse di-
xit.)" 

Ez legyen tehát tiszteletteljesen felhozva azon nagy 
szentünk dicsőségére, a kit heroikus erényei miatt 1839-ik 
év május 25-én X Y I . Gergely pápa a szentek sorába ikta-
tott, irodalmi érdemei alapján 1870-ben I X . Pius pápa 
„•egyháztudor" czimmel tisztelt meg. Szvacsina. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , aug. 27. Végén csattan az ostor. — Az a 

boldogtalan .országos' tanitógyülés tehát befejezte tanács-
kozmányát és most, miután a tanitó urak nyolcz nap alatt 

kibeszélték magukat, miután az országnak nem tudjuk hány 
ezer forintját elköltötték, miután kimutat ták a nemzet előtt, 
hogy mily szellem lakik bennök, — most ismét hazamehet-
nek, folytatni a gyakorlati életben működésüket azon szel-
lemben, melyről a gyűlésen kézzelfogható tanúságot tettek. 
Ami bennünket illet, mi nemcsak szívesen bocsátjuk őket 
a fővárosból, hanem örvendünk is, hogy távoznak, mert ta-
nácskozásuk iránya ugyancsak semmi örömöt sem okozott, 
legfeljebb, ha van ami bennünket elégtétellel tölt el ebben 
az összejövetelben, az nem más, minthogy igazolva vagyunk 
mindazok, kik kezdettől fogva küzdöttünk a közös iskolák 
ellen, kik határozottan kimondtuk, hogy az úgynevezett 
közös iskolák nem egvebek mint a vallástalanság fészkei. O» ö 

Ezen, évek óta védett álláspontunkat a tanitógyülés, 
tanácskozásának két utolsó napján fényesen igazolta. E két 
nap alatt mutat ták be magukat a nemzetnek a közös isko-
lás tanitók, hogy mily szellem által vezéreltetnek. Ha t na-
pon keresztül, megfelelve az előkészítő bizottságban nyil-
vánult óhajnak, nagy nehezen, mint látszik, önmagukra erő-
szakolták a hallgatást; de minthogy ami az emberben lakik 
előbb utóbb kitör, ugy a közös iskolás tanitókból is kitört 
már a hetedik napon a bennük lakozó érzelem; igazolták, 
hogy őket vallástalan szellem vezérli és hogy iskoláik, me-
lyekben szerepelnek, nem egyebek, mint ellenlábasai a ke-
resztény szellemben vezetett iskoláknak : a nemzet tehát 
nem várhatja, hogy kezük alól, vallásos és igy minden te-
kintetben jellemes i f jak kerülnek ki, hanem igenis készen 
lèhet arra, hogy ifjúsága megmételyezve a vallástalanság 
ság által, őseinek jellemessége és erényeitől teljesen el fog 
szakadni. 

Nem menekedhetik e vád alól a közös iskola az által, 
hogy a tanitó-gyülés a vallás erkölcsös nevelést elhatározta.' 
A vajúdás inkább, melyen ez a határozat keresztül ment, a 
vád alapossága mellett bizonyít. Lássuk csak részletesen, 
hogy mi történt a tanitógyülésen e tekintben. Már az min-
denesetre elég jellemző a tanitógyülésre, hogy előkészítő 
bizottságában nem találkozott senki, ki e pontot, a vallás-
erkölcsös nevelés szükségét, követelte volna. E hallgatás, e 
mellőzés igen hangosan szóló bizonyitéka annak, hogy azok 
az urak a vallás-erkölcsös nevelést eddig is mellőzték és 
ezentúl sem ohajják felvenni működésük körébe és hogy 
ez, mennyire igaz, az kitűnik a következőkből. Nem tudható 
mily indokból, elég az, hogy a tanitók egyikének e hiány fel-
tűnvén, követelte, hogy a vallás-erkölcsös nevelés szükséges-
sége kiemeltessék azon szakaszbari, mely a népiskolai fegye-
lemről szól. Akik a közös iskolás szellemet ismerik, azok 
tudhatták, hogy ez az indítvány el fog vettetni és csakugyan 
el is vettetett, még pedig nem egyszerűen, hanem jegyezzük 
meg jól, éljen kiáltás és taps közölt. Ez az éljen kiáltás, ez a 
taps többet mond mindennél, túlharsogják és tulcsattogják 
ezek azon későbbi határozatot, mely hat szavazattöbbséggel 
végre is elfogadta a vallás-erkölcsös nevelés szükségét, de 
megsemmisiti minden értéket, ha tudjuk, mint arról a 
,Pester-Lloyd'-ból értesültünk, hogy e 6 szavazat-többség 
is pressio folytán jöt t létre. Látva vájudását ennek a hatá-
rozatnak, nem jogosan mondjuk-e, hogy a közösiskolák val-
lástalanok ? Látva, hogy e határozat ily kínlódás közt jö t t 
létre, reménvlhető-e, kogv azok, kik kélizben ellene szavaz-
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tak, a jövőben valami súlyt fognak fektetni oktatásukban a 
vallásra? Van-e még olyan ember a ki ezt hiszi? 

A tanitó-gyiilés azonban még egy más pontban is 
kimutatta, hogy kik és mikből áll. Azoktól, kik ily módon 
bántak el a vallás erkölcsös nevelés pontozatával, más nem 
is volt várható, mint hogy ők ellenezni fogják a felekezeti 
fő-tanhatóságok meghivását a további tanitó-gyülésekre. 
Ez a határozat tőlük oly következetes, mint a mily követ-
kezetlen a másik, hogy a felekezeti képezdei tanárok meg-
hivassanak, mert a hol nincsen helyük az előbbieknek, ott 
nincsen helyük az utóbiaknak sem; annyi azonban a határo-
zatból világos, hogy a közös-iskolás tanár^uraknak nincsen 
Ínyükre, hogy a felekezeti főtanhatóságokkal érintkezzenek, 
kiknek bizonyára nagyobb bátorságuk lenne fellépni a val-
lástalan irány ellen, mint tették azon szánandó katholikus 
tanitók, kik a gyűlésen megjelentek. E két általunk felem-
lített határozat benső összefüggését, lehetetlen, hogy min-
denki be ne lássa. Azok, kik a vallásos nevelésen túlteszik 
magukat , azok nem szivesen találkoznak azokkal, kik 
mintegy személyesitői a vallásos nevelésnek. Nem azért 
említ jük mi fél e pontot, mintha óhajtottuk volna a feleke-
zeti fő-tanhatóságok meghivását, ez nézetünkkel épen ellen-
kezett volna, mert mi most is, mint eddig, azon meggyőző-
désben vagyunk, hogy az ilyen közösiskolás tanitógyülésen 
kath. tanítónak nincsen helye, hanem igenis felemiitettük, 
hogy rámutassunk a szellemre, mely e gyűlésen uralkodott, 
mely hogy igy fog lenni, előre megjövendöltük. 

Visszapillantván a tanitógyülésben nyilatkozott szel-
lemre, végül két megjegyzést el nem hallgathatunk. Nem 
tudunk ugyanis, tekintettel ama szellemre, eléggé csodál-
kozni, hogy valaki megelégedését fejezte ki a felett, hogy 
jövőre a felekezeti tanitó-képezdék is meg fognak hivatni és 
hogy a felekezeti intézetek szivesen kötelezőknek fogják 
magukra nézve tekinteni a gyűlés határozatait, lia arra 
egyházi elöljáróik beegyezését megnyerik. Nem akarjuk 
commentálni e nyilatkozatot, de azt semmiképen sem lehet 
helyeselnünk és igen-igen óhajtottuk volna, hogy az elma-
radjon. Azok az urak, kik a mostani tanitó-gyűlést forçi-
rozták, egész más terrenumon állnak, mint állnak a kath. 
tanférfiak. Ük egy uton nem haladhatnak, és ma midőn a 
szellemek annyira elválnak egymástól, kétszer kell megfon-
tolni, hogy egyáltalában nyilatkozzék-e kath. tanférfiu ily 
gyűlésen. Nem tehetjük, hogy még egyszer sajnálatunkat 
ki ne fejezzük a történt nyilatkozat felett. A másik pedig, a 
mit mondani akarunk, az, hogy a gyűlésen nyilatkozott 
szellemet különösen figyelmébe ajánljuk Trefort ő excjának 
és a nemzet érdekében kérjük, hagyja meg szigorúan tanfel-
ügyelőinek, hogy a közösiskolák szelleme felett őrködjenek, 
nehogy azokból a socialismus, a nihilismus, a királgyilko-
sok, a forradalmárok serege kerüljön ki. Ez a gyűlés elég 
anyagot nyújt a gondolkozásra, afelett, hogy mik azok a kö-
zös-iskolák — és bárcsak a gondolkozás eredménye egy 
ceterum censeo-féle határozat lenne. 

A szombathelyi megyéből, augusztusban. Utóhang a 
lourdesi nemzeti zarándoklat alkalmából. — Habár testileg-ö . 
itthon voltunk, szivünk ott volt Lourdesben a magyar 
zarándokok seregével egybeforrva f. h. ó-kén ; a Szentgott-
hárd-esperesi kerületben volt ünnepélyes isteni tisztelet 

szép számú ajtatoskodók részvételével a legtöbb plébánián, 
táviratot is küldött az alesperes, Perger Ferencz, gyanafalvi 
pleb. ur, együttérző és együttimázó érzelmeinket tohnácso-
lót. Örülünk, és sz. örömünk alig ismer határt , hogy a ma-
gyar nemzeti zarándoklat ennyire sikerült. A szép sikerben 
főrésze van a tapitatos, lánglelkii vezérnek, méltóságos 
Nogáll J . felszentelt püspök urnák, kit a jámbor lelkek 
úgyis isteni sugallat folytán kértek fel vezetésére. Méltán 
örvendhet ő méltósága, mert a zarándoklat folytán, ime, a 
valósulás első stadiumába lép itjabbkori magasztos esz-
ményképe, melyet a következő szavakban fejezett k i : „Jö-
vendőt e honnak, minőt Hunyady oliajthata nemzetének 
élte ünnepélyes végórájában, midőn diadalborostyán-koszo-
ruzta fejét Kapisztrán karjaiban nyugodalomra hajtá ; szebb 
jövendőt az egyháznak, minőért Bernárd szive vert, és 
lángimába olvadott az oltári-szentség előtt, jövendőt az 
egyháznak, minőnek képén andaloghata a haldokló Möhler 
átangyalodott lelke szivenielő reményszürkületében." 

A nemzeti zarándoklat alkalmat adott még a liberális 
főknek is az elmélkedésre, mely azon beismerésre vezetett 
sokat, hogy él még az a régi Úristen, ki a mai felvilágoso-
dott, csalás és csalódást kizáró korban is teremtményeinek 
remeke, a szeplőtelen szent Szűz által csudát mivel ; tehát 
Isten, religio, a halhatatlanság gondolata nélkül el nem 
lehet az ember e földön. Vajha azon meggyőződésre jutnánk 
mindnyájan : „Nincs másban szabadulás csak a bűnbánat-
ban, megtérésben és Istenhez fordulásban." Azért mondjuk ; 
O magna Ungariae Domina ! Patrona huius regni potentis-
sima ! Omnes a divo rege Stephano tibi donati sumus, num 
tui peculii potes oblivisci ? Si clemens, si pia, si misericors 
es vel in hostes, cur non in clientes? Végül „Emlékkönyvet" 
kérünk e zarándoklatról,*) hogy „azon arany napok emlé-
kezete átragyogjon időn és enyészeten." Szolnoki. 

Szatmár , aug. 18. Ergo niacte animi . . . imitando 
Christum itur ad astra ! 

Kempis T . I I . 1, 4 . . . sicut in transitu, cuucta ter-
rena sunt aspicienda. Pázmány : mint uton jártodbau csak 
ugy kell e földi dolgokat szemlélned. Molnár : csak ugy 
futóban tekints minden e földi dolgokra. — Transitus, Cicero 
szerint : das Vorbeigehen = átmenés, átmenő. Tehát se nem 
uton-jártodban, se nem futóban. „Uton-jártodban" a latin 
iter-nek felel meg inkább ; de nem felel meg a szerző inten-
tiójának. Aki uton jár, vagyis, a ki utazik, az megmegáll, 
pihen, jobbra-balra széttekint, előre, hátra néz. A szerző 
azonban e helyen azt kérdi : Quid hic circumspicis ? . . . s 
erre aztán azt mondja : sicut in transitu cuncta terrena sunt 
aspicienda. — De futóban sem, a mi a latin : fugának 
felelne meg ; s valamivel több levén a transitus-nál, lehe-
tetlenné tenné azt, hogy az ember a földi dolgokat ugy 
szemlélje, mint azt a szerző intentionálja, t. i. mint mellékes 
dolgokat ugyan, de azért még sem egészen figyelmen kivül 
hagyandókat, secundum illud : Quaerite primum regnum 
Dei stb. 

Lenne tehát e szerint : Mint átmenőben mind ugy nézd 
e földi dolgokat : 

I I . 1. 6. Amatőr Jesu . . . potest elevare se supra seip-
sum in spiritu ac fruitive quiescere. P . — lélek szerint 

*) Csatlakozunk az indítványhoz. Szerk. 
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magát maga fölibe fölemelvén, gyönyörűségesen nyugad-
liatik. M. — lelke szerint magát maga fölé helyezheti 
és csöndesen nyugodhatik. — De lássuk teljes összefüggé-
sében ez egész szöveget : Amatőr Jesu et veritatis et ver us 
internus et liber ab affectionibus inordinatis, potest se ad 
Deum libere convertere, et elevare se supra se ipsum in 
spiritu, ac Fruitive quiescere. I t t a szerző az érzékiségből, 
vagy a természetes állapotból való kiemelkedés, vagy az 
érzékiségen, a természetes állapoton fölül való emelkedés s 
egy érzék-, természetfölötti állapotba való áthelyezkedés 
lehetőségét ecseteli, midőn mondja: potest elevare se supra 
se ipsum in spiritu. — E nagyszerű mondatnak azonban 
betű szerinti magyarsága kissé szokatlanul hangzik a ma-
gyar fülnek, hogy t. i. az ember: magát maga fölibe föl-
emelheti; vagy : magát maga fölé helyezheti. Sőt érthetet-
lenné válik e mondat a magyarban azokra nézve kik a fen-
sőbb hittan ismeretében s az ascesis gyakorlatában nem 
eléggé jártasok. Már pedig Kempist nem csak theologusok 
és papok, de hazánk nyelvén világiak is örömest olvassák 
s óhaj t ják megérteni. Hogy tehát e magasztos kifejezést a 
magyarban is mindenkire nézve kissé érthetőbbé tegyük, 
nem lenne-e czélszerűbb azt mondani: „Jézusnak s az igaz-

" O 
ságnak kedvelője . . . képes lélekben saját én-jén, vagy : 
önnön lényén, vagy még egyszerűbben s érthetőbben : 
érzékiségén fölülemelkedni; ac fruitive quiescere: és „gyö-
nyörűségesen," vagy „csöndesen" helyett : éldelve pihenni, 
vagy nyugodni meg (in Deo.) — A „felülemelkedni" 
igének ilyetén alakban való használat a korántsem zár-
ja ki az emberi tevékenység cooperatióját cum gratia 
divina, sőt inkább föltételezi azt. Mert nem mondja : 
hogy az ember kizárólag ünerejéből emelkedik fel. Hisz 
fölemelkedni rend szerint, nem csupán ön de más erejével, sőt 
mind ön, mind más erejével is képes az ember. Azon igének 
ellenkezőleg épen cselekvőalakban való alkalmazása zár-
hatná ki a működésből a divina gratiát , midőn azt monda-
nám : hogy az ember maga emeli magát maga fölé, vagy : 
maga helyezi magát maga fölé. Holott valamint az ügyefo-
gyott egyes, vagy család, vagy állam nem prosperálhat más-
nak, illetve Rothschildnak, Bleichrődernek segélye né lkü l : 

ugy nem s még kevésbbé boldogulhat a lelkileg, szellemileg, 
erkölcsileg megfogyatkozott ember Isten segélye, kegyelme, 
malasztja nélkül. De valamint oktalanul cselekednék azon 
családapa, vagy államfő, ki oly nagy mértékben adna, vagy 
szerezne segélyt az illetőknek, hogy ez által saját igyekeze-
tök, tevékenységök, törekvésök fölöslegessé válnék ; mi csak 
kárára s vesztére lehetne a segélyzetteknek : akkép adja 
mindig a jó Isten is a maga kegyelmét mindazoknak, a kik 
azt kérik, igénylik és megérdemlik ; de csak is azon mérték-
ben, a melyben az szükséges, hogy az ember részéről a coo-
peratio meg ne zsibbasztassék, fölöslegessé ne tétessék. íme 
a divina gratiá-nak egyedi, családi, állami practicismusa. 

I I . 1, 7. . . . Qui intus bene dispositus et ordinatus. P . 
szerint : a ki belsőképen jól van rendelve. M. szerint : a ki 
jól van hangolva. Engemet egyik forditás sem elégit ki-
Dispositus == bereit, vorbereitet, fertig, gerüstet ; kész, ké-
szült, fölvértezett, fölfegyverzett; és nem: hangolt. Ez érte-
mény ujabb keltű és Kempisbe, e helyen legalább, nem qua-
drál. Lenne tehát szerintem : a ki bensőleg jól felkészült, 

vagy fölvértezett, vagy még jobban mondva : megedződött 
és jól rendezett. Ez érteményt javalja a szöveg is, melyben 
mondatik : Qui intus bene dispositus est et ordinatus, non 
curat mirabiles et perversos hominum gestus. Ezek ellen 
csakugyan fel kell az embernek készülve, fölvértezve, meg-
edződve lennie. Tantum homo impeditur et distrahitur, 
mondja folytatólag Kempis, quantnm sibi res attrahit , -— 
mint a delej a rokon tárgyakat . — De ha ellenökben kellően 
megedzette, fölvértezte kebelét: liber est. Irsik Ferencz. 

IRODALOM. 
-j- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Forditották : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr . (Folyt.) 

Isten végzése volt, hogy e belszerü védirattan, mely 
az egyház-atyáknak és a nagy hittanároknak : Sz. Ágoston 
és Sz. Tamásnak dicsőségét képezé, melyet a X V I I . század 
az Elevations sur les mystères (Bossuet műve) és a Conver-
sations chrétiennes (Malebranche müve) daczára nagyon el-
hanyagolt, melyet a X V I I I . század teljesen és oly keserve-
sen nélkülözött, korunknak lőn fóntartva. Fölragyogott — 
hogy ugy mondjam — már hajnalán. S hogy e rendszer 
megfelel neki, az a bizonyiték, mert a mai védirók, legalább 
a koszoruzottak nem követtek mást. 

De Maistre már kezdetben világosan kijelölte az u ta t 
e mesteri szavakban : „A katholikus egyházban nincs egyet-
len dogma, sőt nincs egyetlen, a szoros fegyelemhez tartozó 
általános szokás sem, mely nem az emberi természet legmé-
lyében gyökereznék."1) Mindent kifejezett volna, ha hozzá-
teszi : „és az isteni természet legmélyében." Máshol ő irá : 
„A katholikus dogmák és szokások összehasonlításából az 
egész világ hitével, hagyományai- és szokásaival — ha e 
tárgyat megfelelő terjedelemben fejtegetnők — egy egészen 
u j modorú s nem kevéssé meggyőző mű származnék. Igen 
sok tévely alapjait ásná alá. De most nincs ideje ily roppant 
tárgyhoz fogni. Elég megjegyeznünk, hogy Tertullián — 
midőn az embert természeténél fogva kereszténynek mondá 
— bizonyára többet mondott, mint akart ."2) 

A jeles irónak igaza van. De itt nem csupán egy mű 
táx-gyáráról van szó. A rendszer forog szóban, a két század 
óta nagyon elhanyagolt belső megfigyelés rendszere, mely 
korunknak bizonyára legjobban megfelel. 

Mig De Maistre sejtette azt s két vagy három fejezet-
ben egy rövid, de pompás tanulmányt irt ró la : Chateaubri-
and már egészen azt követi. O kétségkívül kevésbé keresz-
tény ugyan arra, hogy a dogmák fönségéig emelkedjék, de 
műértő és nagy költő, szerelmes a természet szépségeibe, 
melynek összhangját fölfogta mint a X V I I I . században 
senki más ; továbbá if jú, mélabús, ki nagy és gyönge lelké-
ben hordozá az emberi sziv minden viharát és fájdalmait — 
ő a kereszténység szépségeinek föltüntetésére Bernadin de 
Saint-Pierrénél lelkesültebb ecsetet használ, mely alatt nem 
kevesebb erővel ujul t föl Rosseauénak varázsa. A század 
megdöbbent s hirtelen visszaforditá fejét. A góth korszak 

•) De Maistre, Du Pape, p. 326. 
2) De Maistre, Du Pape, p. 3 >. 
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vén emléke, az annyira gúnyolt kereszténység uj fényben 
kezdett előtte föltűnni. 

E védiratban nem az a sajnálatos, hogy a keresztény 
dogmák és titkok összege homályban maradt. A szerző kép-
telen volt azokat megvilágítani, kora pedig nem lett volna 
érett megérteni őt. De mint kortársa a forradalomnak, mely 
fölforgatva a világot, első büntetése volt az ábrándozóknak 
kik megbolygatták a társadalom alapjait, vethetett volna 
néhány sugarat a vallási és társadalmi rend összhangzására. 
Végső éveiben belátta e nagy hiányt s a fölötti fájdalommal 
szállt sírba. „Föltéve — ugymoncl — hogy a vallásos érzü-
let olyan mint ma, s a Genie du Christianisme készülőben 
van, egészen máskép szerkeszteném azt. Vallásunk hajdani 
intézményei- és jótéteményeinek emlékbe idézése helyett 
föltüntetném, hogy a kereszténység a jövő gondolata ; hogy 
e megváltó, messiás-gondolat a társadalmi egyenlőség egye-
düli alapja ; hogy csak ez alapithatja meg az egyenlőséget, 
mert oda helyezi mellé a kötelesség szükséges voltát, mely a 
demokratikus hajlamot javítja, szabályozza. A törvénysze-
rűség nem fentartó elem, mert nein állandó. Erejét a tör-
vényből nyeri. Már pedig a törvény emberek műve, kik mu-
landók és változnak. Föltiintetném, hogy a kereszténység a 
hol csak uralkodott, átalakitotta az eszméket ; tisztázta az 
igaz és nem igaz fogalmát ; a kétséget meggyőződéssel vál-
totta föl, tanaibal és parancsaiban átölelte az egész embe-
riséget." 

E szép programmot, melyet a század eszméinek és 
szenvedélyeinek változása meritett föl a haldokló Cha-
teaubriand szemei előtt — Lacordaire atya vállalkozott 
megvalósítani. Háta t fordítva az erőtlen, hideg külszerű 
rendszernek s a határozott észlelés, mély behatolás rendsze-
réhez folyamodva életét, nagy lelkét, ékesszóló beszédét a 
kereszténység kiaknázására szentelé s bizonyos részeit meg-
világitá. Mily sajnos, hogy véleményem szerint igaztalanul, 
nagyon is kevéssé kereszténynek tartott hallgatósága által 
korlátozva, nem mert behatolni egész a szentélyig s kutatni 
a dogma fónségeit ! Mint a vén sas, mely szárnyaira veszi 
kicsinyeit (szerette e hasonlatot) tiz évig keringett a ma-
gasztos épület körül, minden szárnycsapással ragyogó vil-
lámot lövellve, olykor valóban m e n y k ö v e k e t szórva, maga 
után mindig fénybarázdát hagyva ; de a templomnak hozzá-
férhetőbb részeit világította meg ; a kereszténységnek kü-
lönösen társadalmi oldalát, mely fölött hitetlen ifjúságában 
annyit elmélkedett s melyen Istenhez visszatért. A szentély 
titkos részei, a legszebbek, fájdalom, kifürkészetlenül, ho-
mályban maradtak. Mondják, hogy utolsó napjaiban ő is 
bánkodott e miatt. „Most —- mondá — máskép csinálnám 
értekezéseimet." Azonban, nyugodjék békében, ama baráz-
dán, melyet ő hasitott. Nem mindenki remélheti, hogy ke-
zeiben ily pompás kévékkel térjen nyugalomra. 

Elsoroljam-e utána a X I X . század többi védiróit, kik 
a kereszténység védelmére leghathatósabb eszköznek isme-
rék : fürkészni benső összhangzatát mindazzal, mi bennünk 
legjobb ? Nicolas Agostot kinek húszszor kiadott gyönyörű 

') Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, tome VI. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

műve az Etudes philosophiques „egyike a legpompásabb 
ajándékoknak, melyeket Isten jósága egy századnak adha-
tott" ; ') mely mindazáltal mélyebb hatást szülhetett volna 
a lelkekben, ha •—- mi fölött Lacordaire atya ki is fejezte 
szerzőnek sajnálatát — előbb a dogmák benső lényegét ku-
tatja. Dechamps malines-i érseket, kinek tudós védirati mű-
vei szóban forgó rendszernek valódi haladását képezik, mi-
dőn az egész vallási vitát összefoglalja e bámulatos alakba : 
külső tény, benső tény és egyiknek igazolása a másik által. 
Gerbet-t, ki csak két igen rövid, de kedves művecskét irt, 
egyiket a bűnbánat szentségéről vagyis a szentség magas-
latára emelt barátságról ; másikat az oltári szentségről, 
vagyis az istenült szeretetről. Végre Ozanam-ot ésPerreyve 
abbét, kiket Isten inkább csak megmutatott mint ajándéko-
zott a földnek, s kiknek bevégzetlen művei az egyházban 
buskomoly, megható emléket hagytak hátra. (Folytatjuk.) 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS. 
A budapesti kir. magyar tud. egyetem hittudományi 

kara, egyetértőleg nm. és főt. dr. Ipolyi Arnold püspök úr-
ral, mint a jutalomdíj adományozójával, a következő pálya-
kérdésre, rendkiviili pályázatot hirdet : 

Soroltassanak elő korrendben, lehetőleg teljesen, mind-
azon magyarországi hittani írók, kik a hitújítás óta, a 
XVI I - ik század végéig, ugy a katholikusoknál, valamint a 
protestáns felekezeteknél, apologiai, polémiái ésirenicus irá-
nyú munkákkal felléptek. Adassék elő hittani és irodalom-
történeti tárgyalással irataik lényege, legfőbb pontjaik rö-
vidre összefoglalt világos kimutatásával, mely az írók és 
a tárgy fontosságához képest, néhány sorban, vagy lapon 
végezhető." 

A jutalomnyertes pályamunka, mely kinyomatandó, 
600 fr t ta l és annak 1877-i november hó 16-ától folyó kama-
taival fog dijasztatni. 

A pályaművek, melyek részletes tárgy- és névmutatók-
kal legyenek ellátva, idegen kézzel tisztán irva, lapszá-
mozva és fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondatos levél kísé-
retében legkésőbben 1884-i szeptember 30-ig •— mely időn 
tul nem fogadtatnak el, a fennevezett kar dékáni hivatalá-
hoz intézendők. 

Kelt Budapesten, a hittudományi-kar 1881-ik augusz-
tus 30-án tartott f. tanévi zárüléséből. 

Dr. Stanczel Ferencz, 
e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
— Ft. Császlca György szepesi püspök ur ő méltósága, 

mint értesülünk, eddig a gyönyörű fekvésű schavniki vár-
ban tartózkodott. O méltósága e hó 28-án bérmautra in-
dult s először Lettaufalváu fogja a bérmálás szentségét kiosz-
tani. Onnan 29-én Káposztafalvára, 30-án Grnicre, 31-én 
Kubachra, szept. 1-én Vidernikre, 2-án Istvánfalvára, 4-én 
Vikartocra, 5-én Teplicre, 8-án Schavnikra, 9-én Svabóczra, 
14-én Hybbére és 15-éa Csorbára utazik. 

— Meghívó. Tisztelt Szerkesztőség ! A t. cz. közönség 
érdekében van szerencsém felkérni a tisztelt szerkesztőséget 
annak közlésére, hogy Kratzmann Ede üvegfestészeti műter-
mében Bonnaz Sándor püspök ő nmltsága által a csákovári 
templom részére megrendelt ablak üveg-festmény f. hó 31 étől 
bezárólag szeptember 2-ig, vagyis három napig minden dij 
nélkül megszemlélhető. A festészeti műterem a füvészeti 
kertben van, melyhez az üllői uton lóvonat vezet. Kérelme-
met a tisztelt szerkesztőség becses figyelmébe ajánlva ma-
radtam a tisztelt szerkesztőségnek Budapest 1881. augusz-
tus 28-án kiváló tisztelettel Kratzmann Ede, a magy. orsz. 
üvegfesteszeti műterem igazgatója és tulajdonosa. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Az egyházi beszéd irása és rögtönzése. — A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel családi éle-
tünkre. — Egyházi tudósitások : Budapest. Egy a régi gárdából. — Szatmár. Adalék Kempis-Pázmány magyar fordítá-
sához. — Koma. Megy-e a pápa? — Irodalom. A kereszténység és korunk. I r t a Bougaud Emil . — Hivatalos. —Vegyesek. 

Az egyházi beszéd irása és rögtönzése. 
Ha valaki valamely hallgatósághoz szólani 

akar, ezt három egymástól különböző módon teheti, 
t. i. vagy recitál, vagy felolvas, vagy pedig rögtö-
nöz. A felolvasás nein levén divatban sem az egy-
házi szószéken, sem a tribünön, mi csakis a módok 
kettejével, a recitálással és rögtönzéssel állunk 
szemközt. Mi a recitálás, mindnyájan tudjuk, még 
pedig tapasztalásból. De az improvisatio, magya-
rul rögtönzés nem találó, nem hü kifejezése az 
igazi mesterkéletlen beszédnek. Ha én holnap be-
szélni akarok, p. o. az isteni irgalomról, és elmél-
kedem arról ma két-három órán át, — ugyan rög-
tönöztem e a szó valódi értelmében ? Nem, hiszen 
készültem. 

Rögtönöz a parlamenti szónok, mikor a be-
szédre egész véletlenül provokáltatik, ha ugyan tud. 

Nem levén szavunk a beszédmód minden ár-
nyalatának kifejezésére, rögtönzésnek mondunk 
minden keszédet, mely előre le nem Íratott, sőt azt 
is, melynek terve ugyan papirra vettetett, de a kö-
zök az elmondás pillanatában töltettek ki. 

Az egyházi szónokiásnak legközönségesebb, 
legáltalánosabb módja az irott beszéd betanulása 
és elrecitálása. A legtöbb egyházi szónok máskép 
beszélni lehetetlennek is találja. Nem próbálta soha. 
Nincs bátorsága megpróbálni ; fél a fiascotól. szó-
noki hírnevének, — mely pedig nem egyéb ár-
nyéknál — elvesztésétől. Mit csinál tehát? Leül és 
körülrakja magát bibliával, bibliai szótárral, be-
szédgyüjteményekkel, olvas, gondolkodik. Es ez 
eddig tán jól van igy. De a mi következik, az nincs 
jól, hogy t. i. ír, hogy hallgatói számára írásbeli 
dogozatot készit. 

Lesznek bizonyára, kik ezt olvasva nagyot 

fognak nézni. Hát nem arra serkentettek-e minket 
tanáraink, hogy dolgozzuk ki beszédeinket? És va-
jon nem lehetne-e hivatkozni kitűnő szónokokra, 
kik írásban kidolgozott beszédekkel léptek fel min-
dig, mint p. o. Bourdaloue és Massillon, és a kik az 
igazat megvallva máskép beszélni képtelenek is 
voltak? Mind igaz. De mi mégis azt merjük állítani, 
hogy a beszédnek, legyen az egyházi, parliament!, 
törvényszéki stb. nem kell Írásban kidolgoztatni, 
még kevésbbé könyv nélkül betanultatni.*) Próbál-
juk igazolni ezen állításunkat. 

L 
Az ember gyermekségétől fogva megszokja a 

természetes beszédet. Társalgásainkban, érintkezé-
seinkben embertársainkkal az öröm, a fájdalom, a 
közöny, a megvetés vagy bármely indulatnak meg-
felelöleg szoktunk beszélni. A hang, a kéz, az arcz 
és egész testünk segítenek beszédeinknek hatályt 
kölcsönözni, és nem egyszer igazi természetes ékes-
szólást fejtünk ki, a nélkül, hogy arra gondoltunk 
volna. De mikor egy irott és betanult beszéddel ál-
lunk elő, vége van minden természetességnek. Tag-
lejtés, hanghordozás és az egész actio, a helyett, 
hogy természetes lenne, hamis, mesterkélt. 

„Természetes actio az egyházi szószéken: ez az, 
ami a legnehezebb és legritkább," mondja Ravignan 
atya. ..A tribünön, a törvényszéken majdnem min-
den szónok természetesen beszél, az egyházi szószé-
ken szerfölött kevés tud az lenni. Itt kiabálnak, 
énekelnek. A helyes ut a hallgatósággal folytatott 
conversatio lenne. A természetes eszközli, hogy 
szónok és hallgatóság közvetlen társulnak." ') 

Igaz ! De hát, oh Ravignan atya, hogyan ajánl-

Maximes du P . de Ravignan sur la Prédication. 
'') Cum grano salis. Szerk. 
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hatod mégis a beszédek betanulását, ha nemis a o 
Missiókon, de a Statiókon ? Azt mondod, hogy a be-
szédet tanuló ember nem annyira pronunciálni, 
mint érezni, és tárgyával magát azonositanitani tö-
rekedjék. Ara ez nemcsak nehéz, de a szónok egész 
életén át tartó munka lenne. Azt mondod, hogy a 
csendes, magányos meditatioban felhevül a beszéd ; 
s hogy a rögtönzés melege a reflexió ezen erejét 
nem pótolhatja. De feltéve, hogy ugy van, ugyan áll-e 
sokszor módjában főleg a világi papnak, hogy a már 
kész beszéd fölött huzamosan és csendben meditál-
gasson ? E nélkül pedig a puszta elrecitálásért vég-
zett tanulásban minden hév lelohad. Es hogy lia ez 
a betanulás hosszú éveken át tart . no akkor min-
dennek vége. A sziv kiszárad, az érzés elfonnvacb o 7 

ennek a szavakhoz és frázisokhoz lánczolt Promé-
theusznak, ennek a szakadatlan emlegyakorlatot 
folytató szónoknak a kebelében. Mikor ez szószékre 
lép, a felhúzott órához hasonló, melynek bizonyos 
ideig akarva nem akarva petyegni kell. Nincs sza-
badság, nincs méltóság, nincs élet ebben a gépies-
ségben. — Hog/ volna itt élet és elevenség? Hogy 
társulhatna szónok és hallgatóság ; hogy olvadna 
ennek érzülete egybe a szónokéval, mikor szónok 
egyedül önmagában mélyed el, mikor egészen el-
foglaltatik az emlékezete tábláján sorba rakott 
frázisokkal, melyeket onnan egymásután leolvasnia 
kell ? Mit használ, hogy tetteti magát, hogy néha 
neki iramodik, mint a kinek attól kell félnie, hogy 
valamit a rakásból elhullat, hogy máskor gondol 
kodóba esik, mintha a szavakat keresné, holott már 
napok óta megtalálta? Nem ju t eszébe, hogy a dí-
szes körmondatok, a választékos fordulatok, és a 
beszéd egész szerkezete mást mutatnak. Feledi, 
hogy olyan szinészszé lett, a ki nem akar annak 
láttatni, hogy tetteti az igazságot, hogv csalja a 
hallgatóit. 

Azt olvasom Quintiliánnál : a hallgató jobban 
csodálja azon előadást és kevésbbé ovakodik attól, 
melyet nem gondol előre maga ellen készítettnek. 
Azért különösen arra is kell vigyázni: hogy néme 
lyeket, miket egyébaránt igen szép szerkezetbe hoz-
tunk, mintegy fölbontva mondjunk el ; hogy néha 
oly szerepet öltsünk, mintha gondolkodnánk és tű-
nődnénk mondandóink fölött, holott azok jól fejünk-
ben vágynák." ') 

De hát hogyan lehet ajánlani a cselt, szinle-
lést? kérdjük mi. No, ha tehette ezt a szónoklat 

• ») Quintilian X I . k. 3. fej. 

pogány tanitója, a keresztény bizonyára nem teheti. 
De meg a hallgatóság sem mindig ol együgyű, hogv 
holmi ügyetlen tettetés által félrevezettessék. Senki 
ne bízzék az ilyen tanácsokban, természetességet 
mesterséges uton elérni igen nehéz. — Különös 
dolog, de el nem tagadható tény, hogy a betanult 
beszédben természetes lenni csak hosszú küzdelem 
és fáradság után sikerül, ha ugyan sikerül. ..Milv 
művészet kell ahoz, — mondá már La Bruyère — 
hogy az ember természetes lenni tudjon. Mennyi 
idő, szabály, fegyelem és küzdelem kell, hogv az 
ember ugy beszéljen a mint gondolkodik, hogy 
annyi erőt, elevenséget, rábeszélést öntsön a beta-
nult beszédbe, mint a mennyi van akárhányszor 
ama természetesen, minden előkészület nélkül folyt 
családi vagy bizalmas beszélgetésekben/-' 

Igen, a betanult beszéd természetes előadása 
valóságos művészet. De hogy mennyi küzdelembe 
és fáradságba kerül az, a ki nem hiszi el La Bru-
vèrenek, hát kérdezze meg jelesebb színészeinket. 
Bossuet is érezte e nehézséget. Ezért jár t szinházba, 
„hallgatni Corneille darabjait, s tanulni rajtok a 
szavalás művészetét." l) 

De eltekintve a nehézségtől, melylyel ez után-
zott természetesség összekötve van, ez az eljárás az 
egyházi szónokhoz egyáltalán nem méltó. Ez egye-
dül a szinész hivatása, kinek művészete ép abban 
áll, hogy a költőnek papiron levő alkotását a szin-
padon jól, hűen visszaadja. De miért is kellene az 
egyházi szónoknak fáradozni a természetes előadás 
elsajátításában ? Miért kellene színészkednie? Hi-
szen ö természetes lesz mindig, ha szive mélyéből, 
lelke meggyőződéséből beszél hallgatóihoz, ugy, 
mint egy atya fiaihoz, vagy egy résztvevő barát 
barátjához. Mondom, ha beszél és nem a dolgozatot 
recitálja. Az egyházi szónok mintaképe mindig ez a 
résztvevő, rokonkeblü barát, vagy az a fiait intő, 
buzditó atya. Ilyenek voltak az apostolok, és álta-
lában az ős keresztény egyház papjai. Hogyan pré-
dikáltak ők, tudjuk a történelemből. A püspök bi-
zonyos emelkedettebb helyen megállván vagy leül-
vén az ó- vagy újszövetségi sz. irás azon helye fö-
lött, melyet a lektor, vagy diakónus ép felolvasott 
a hivő nyájhoz, mint atya fiaihoz, bizalmas hangon 
egy rövid, tanitó vagy serkentő, vagy feddő beszé-
det intézett. 

Arra egyik sem gondolt, hogy Írásbeli dolgo-
zatot kellene recitálni. A beszéd irása főleg csak a 

!) Nisard. A franczia írod. tört. I I I . k. 224. 1. 
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IV században lett divattá. Pedig az Idvezitő is nem 
azt mondá tanítványainak, hogy üljetek le és irja-
tok, hanem elmenvén tanítsatok minden népeket. 
Es ök csakugyan élőszóval tanítottak. Igy maradtak 
fen a levelek. 

De tán igaza van Poule abbénak, e hírneves 
rögtönzőnek, midőn azt mondja : „Mi már nem le-
hetünk apostolok, kényszerítenek bennünket szóno-
kokká l e n n i . ' ) De mikor szónokká lenni oly nagy 
és súlyos feladat ! Láttuk a fennebbiekben, hogy a 
recitálás nem kedvező, sőt épen hátrányos körül-
mény a szónokra, mennyiben t. i. az actio, vagyis a 
test szónoklása a legtöbbször elesik, vagy mester-
kélt, hamis lesz. Ez az első és fő akadály. 

A második pedig hasonló ebez. A második, 
hogy az írásbeli dolgozat — feltéve hogy jó — az 
olvasót hatja meg, elégíti ki, és nem a hallgatót. Ez 
a dolog természete. Hejh ha nekünk a dolgok ter-
mészetét fürkészni, megismerni és eljárásunkat ez 
ismerethez módosítani mindig kedvünk és akara-
tunk lenne, mily sok visszásságtól, fonákságtól lenne 
megkimélve rövid életünk! De szokásaink, előítéle-
teink oly sokszor távoltartanak minket a dolgok 
természetének kutatásától és megismerésétől. 

(.Vége köv.) 

Á tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre.*) 

„Midőn hosszú tanulmány- s fáradsággal 
gyűjtött tapasztalatok után azt a kérdést tet-
tem föl magamnak : mi legyen alapja a neve-
lésnek, — a legkomolyabb gondolkodás után 
azt feleltem : a tekintély és az ebből folyó 
tisztelet ! Dupanloup. 

Mindenfelől-hangzik a panasz a miatt, hogy nincs elv, 
ninos tan, nincs törvény, nincs intézmény, bármily szent, bár-
mily üdvös legyen is az, mely meg nem támadtatnék ; hogy 
egyeseknek, családoknak, uemzeteknek anyagi, erkölcsi jó-
léte ellen majd itt, majd ott kisebb-nagyobb merény el ne 
követtetnék, vagy legalább ne terveztetnék ; szóval, hogy 
veszélynek vannak kitéve mindazon javak, melyeket az em-
beriség mindeddig szenteknek tartott , melyeknek birtokába 
jutni s melyeket, ha elérte azokat, megtartani a legnagyobb 
erőfeszítéssel is törekedett. Es nem kell-e mindennek keserű 
valóságáról saját tapasztalatainknak napról-napra növekedő 
számából is azon meggyőződésre jutnunk, hogy annak a 
bajnak, betegségnek, mely hol ilyen hol olyan, de mindig 
megdöbbentőbb tünetekben jelentkezik, gyökere sokkal mé-
lyebben rejlik, semhogy könnyű szerrel kiirtathatnék. 

Egyes nyilatkozatok, melyek tudományuknak, tapasz-

„Nous ne pouvons plus être des apôtres, on nous 
force d'être des orateurs." 

*) A kegyes-tanitó-rendiek vezetése alatt álló kolozsvári róm. 
kath. fögymnasium 1880 1-ik tanévi értesítőjének értekezése. 

talataiknak gazdagsága és társadalmi állásuk által kiváló 
férfiak ajkáról elhangzanak, mint villám fénye, csak arra 
szolgálnak, hogy társadalmunk elsötétült látóhatárát annál 
kisértetiesebb, annál borzalmasabb szinben tüntessék elénk. 
Az a beszéd, melylyel Moltke, Németországnak e genialis 
hadvezére, a német hadsereg szaporításának szükségességét 
a nemzetek erköscseinek lazaságára való tekintetből meg-O o 
okolta, az a megjegyzés, melylyel Canovas del Castillo az 
orosz czár ellen elkövetett egyik merénylet alkalmából a 
spanyol cortesnek tett jelentését kisérte, mondván : „A láza-
dás szelleme emelkedik, növekszik és az általános czivili-
satiót végveszélylyel fenyegeti . . . Ideje, hogy mindnyájan 
egyetértsünk, hogy megmentsük a hazával az európai czivi-
lizáeziót, melyet ezen veszélyek fenyegetnek" — egész nagy-
ságban á t lá t ta that ja és átéreztetheti velünk a veszélyt, mely 
a nemzeteket fenyegeti. 

Azok a tények is, melyek az oktatás-ügy rendezésének 
ürügye alatt i t t is ott is, de főleg Belgium- és Francziaor-
szágban a népek legféltettebb javainak, lelkiismeretök leg-
szentebb kincseinek elorzására, hogy ne mondjuk, erőszakos 
elrablására törnek, — egész nagyságában mutat ják a népek 
feje fölött sötét felhőként lebegő veszedelmet. 

Alig van nap, hogy megyéknek, városoknak, családok-
nak anyagi, erkölcsi pusztulásáról ne olvashatnánk vagy ne 
hallhatnánk. S még jóformán fel sem odcsudtunk a fá jda-
lom hatása alól, melyet az olvasottak vagy hallottak lel-
künknek okoztak : ujabb fájdalomnak, szomorúságnak lesz 
okozója szivünkben az a bűntény, melyet egyik önmaga, 
másik embertársai ellen elkövetett, s melynek hire, lehetet-
len, hogy fájó érzéssel ne töltse el keblünket. 

S mindennek miben találjuk okát, forrását ? 
Nem habozhatunk a felelet megadásánál ; nyiltan ki-

mondjuk: — a tekintélyt megillető tiszteletnek meggyöngü-
lésében, lehanyatlásában. 

Kétségbe vonhatatlan tény, melyet természetünk mi-
volta, a történelem s a tapasztalat bizonyit, hogy az ember 
társas lény, s hogy mint ilyen csak társaságban fejtheti ki 
tehetségeit, emelkedhetik a természetének megfelelő töké-
lyesbiilés lépcsőin fölfelé, érheti el alsóbb s felsőbb rendű 
czéljait. 

De mi a társaság, társadalom ? Nemde a tekintélynek 
megtestesültsége ? Mert lehet-e képzelnünk társaságot, tár-
sadalmat rend nélkül, mely azt összetartja? S mi hozza létre 
ezt a rendet ? Nemde a tekintély, mely törvényt, parancsot 
szab, s melynek az emberek engedelmeskednek ? Ez a rend, 
melyet a tekintély teremt, teszi fennállását lehetővé az em-
berek nagy társadalmának s ezen belül az egyes nagyobb-
kisebb társaságoknak, társadalmaknak. Ezen épül az egy-
házi, állami, családi, iskolai társadalom ; ez köti össze a te-
remtményt Teremtőjével, az alattvalót elöljáróval, a szolgát 
urával, a hitvest férjével, a fiút apjával, a tanitványt taní-
tójával ; szóval, ez az alap, melyen egyedül épithető fel biz-
ton az émber társadalmi életben elérhető boldogságának 
csarnoka. 

Megengedem, kérdés, vitatkozás tárgyát képezheti : a 
vetett alapon ilyen vagy olyan épületet emeljünk-e ; de alap 
nélkül épiteni, vagy a már fölemelt épületnek alapját meg-
ingatni, vagy épen eltávolítani akarni akkor, midőn épen az 

19* 
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az czélunk, hogy annak ótalma alatt az idő viszontagságai, 
vadak támadásai, szóval, a ránk nézve veszélyes vagy kelle-
metlen behatások ellen védve, biztositva legyünk — dőre, 
esztelenséggel határos eljárás lenne. 

Igy vagyunk a tekintély elvével is a társadalomban. 
Tekintély nélkül társadalmat alkotni, vagy a már ezen 

álló társadalmat alapjában megrendíteni vagy épen attól 
megfosztani akarni akkor, midőn az a czélunk, hogy az em -
bert mennél nagyobb testi, lelki jólétnek, boldogságnak bir-
tokába juttassuk — mi lehetne egyéb őrületes vakmerőség-
nél? Lerontani a tekintélyt — nem egyébb, mint : elemeire 
bomlasztani, szétrobbantani a társadalmat, azaz az embert 
vadság állapotába dobni ; megsemmisíteni a polgárisultságot 
mindazon fényoldalaival, jótéteményeivel, melyeknek az 
embert birtokába helyezte ; elzárni a haladás út já t , és pedig 
nemcsak az erkölcsi, hanem a physicai, sőt a szorosan vett 
anyagi renden belül is; tehát épen azon kiváltságtól fosztani 
meg az embert, melyre eddig mint szellemi és anyagi vív-
mányainak „magna chartá"- jára oly méltó büszkeséggel hi-
vatkozott és hivatkozhatott. 

Csakugyan minden nemzet történelme bizonyítja, és 
pedig szembeszökően bizonyítja, hogy az ember társadalom-
ban születik : hogy születésétől kezdve folyvást tekintély 
alatt áll, mely alól nem vonhatja ki magát, anélkül hogy a 
társadalom alapjait meg ne ingatná s egyszersmind önbiz-
tonságát, boldogságát, sőt létét is ne veszélyeztetné. Ugyan-
ezen történelem útmutatása nyomán ki vonhatja kétségbe, 
hogy egyes nemzetek akkor álltak virágzásuk tetőpontján, 
akkor örvendtek az anyagi és erkölcsi boldogság legmagasb 
fokú élvezetének, midőn a tekintélynek hódoltak ; másrészt 
pedig önkárukon voltak kénytelenek tapasztalni, hogy a te-
kintélytől elfordulva, teljes függetlenség útján keresve bol-
dogulásukat — ezernemü bajok hydráit idézték föl maguk 
ellen, s kik a legitim tekintély szelid igája előtt meghajolni 
nem akartak, végre is a fegyver vagy a nyers erőszak előtt 
voltak meggörnyedni kénytelenek : ugy hogy megdönthetet-
len igazságnak kell tartanuuk azt a tant, miszerint az em-O o 
ber csak öntermészete s a józan ész sugallatát követi, midőn 
a tekintélyeknek hódolva igyekszik földi s égi rendeltetése 
elérésére ; következőleg mindazok, kik a tekintély meggyön-
gitésén vagy aláásásán tudva vagy nem tudva dolgoznak : 
az embert nem boldogsága út jára vezérleni, hanem attól el-
távolítani törekednek, nem az elégedettség révébe ju t ta t ják , 
hanem az elégedetlenségnek, boldogtalanságnak örvényébe 
döntik. 

Mi következik ebből ? Nemde az, hogy mindazon té-
nyezők, melyek az ember boldogitását tűzik ki czéljokul, az 
embert a tekintély tiszteletére nevelni kötelesek ? S mint-
hogy e tekintélynek fő képviselőiül : az egyház, állam, csa-
lád és iskola tartatnak; tartsunk egy kis vizsgálatot, hogyan 
állunk nevelésünk dolgában a tekintélynek e nagy képvise-
lőivel, kiváló tekintettel családi életünkre. 

<•• « 

Az öntudatos ember, ki elmélődve vizsgálja a világot 
és annak lényeit, nem zárkozhatik el e kérdés elől : Honnan 
vette mindez eredetét, mi képezi mindennek czélját ? 

Sokan voltak és vannak a tudósok közt olyanok, kik 

eszök erejében, élességében elbizakodva különféle módokat 
gondoltak ki, hogv azok segítségével kiokoskodhassák, meg-
fejthessék maguk előtt a világnak és az abban található lé-
nyeknek eredetét. Fölösleges volna elészámlálnom mindazon 
elméleteket, melyeket egyes tudósok a világ eredetének ki-
magyarázására fölállítottak és fölállítanak. Mindezek ki-
sebb-nagyobb mértékben csak azt bizonyítanák, hogy a va-
lódi tudomány, ha tévedésekbe s ezekből folyó képtelensé-
gekbe esni nem akar, kénytelen beismerni azt, mit a sz.-irás 
után a mi kis katakizmusunk ezen szavakkal fejez ki: „Kez-
detben teremté Isten az eg-et és földet és mindazt, a mi azok-

ra 
ban foglaltatik." Igen, Isten az, ki a napot, holdat és a többi 
csillagokat teremtette ; ő jelölte ki a nagy világ-üregben 
helyöket és pályájokat, melytől akarata nélkül eltérniök 
nem lehet, nem szabad; O hozta létre e nagy természetet, 
megszabván annak törvényeit, melyek működését vezérlik ; 
szóval, ő az, kiről Berzsenyivel szólva elmondhatjuk : 

„Te hoztad e nagy minden ezer nemét 
A semmiségből, a te szemöldököd 

Ronthat s teremthet száz világot 
S a nagy idők folyamit kiméri!" (Fohászkodás.) 

S lia igaz, hogy a tulajdonosnak joga kiterjed igaz 
uton szerzett birtokára, ugy hogv azzal czéljaira szabadon 
rendelkezhetik; mennyivel inkább mondhatjuk el ezt Isten-
ről, ki az egész mindenséget mindenható ereje, hatalma által 
hozta létre, kinek hatalmából vagy, mint Mindszentynk 
mondja, kinek : 

„Szerelméből, él a kisded virág. 
S szerelme nélkül meghal a világ. 
Szerelmeből él a házi veréb, 
S szerelme nélkül összedől az ég!" (Nyugodjatok meg!) 

Valóban, Isten az, ki, mert Teremtője, egyszersmind 
Ura mindannak, mi a világon létezik ; ugy hogv önmagában 
és önmagától korláttalan joggal, teljes hatalommal bir min-
den, általa teremtett lénynek parancsolni; 0 az egyetlen, 
független, souverain Ura. királya a világnak : O az, ki teljes 
joggal mondhatja magáról : „hatalmamat, dicsőségemet 
másnak nem adom," — a honnan következik, hogy csak az 
ő örök szent, igazságos akarata lehet zsinórmértéke a te-
remtett lények életének, működésének s különösen az embe-
rének. Isten tehát forrása a tekintélynek, maga a tekintély. 
A dolog természete hozza magával, hogv minden más tekin-
tély, melye földön emberekben leli képviselőit, lia tiszteletre 
akar számolni, csak e forrásból veheti eredetét. Ezért mond-
ja a nemzetek apostola : „Nincs jogos hatalom, csak Isten-
től." (Rom. 13. 1.) Olyan tekintély tehát, mely sem közvetve 
sem közvetetlenül nem támaszkodik Istenre, érvénytelen, 
jogtalan, tulajdonképen semmis és alapjában hasonlit azon 
homokra épitett házhoz melynek nagyobb szél, zivatar sem 
kell liogy összedőljön. Innen vau, hogy mig általában min-
den nemes lélek alázattal hajol meg Istennek, mint Terem-
tőjének, legfőbb Urának, tekintélye előtt Berzsenyivel ki-
áltva hozzá : „Buzgón leomlom szined előtt, Dicső !" ; mig a 
keresztény fejedelmek legfőbb erejöknek, legnagyobb dicső-
ségüknek ta r t ják , ha „Isten kegyelméből" uralkodóknak ne-
vezhetik magukat : azon tudósok, kik, csakhogy a világnak 
Urául Istent ne kelljen tartaniok, liiu erőlködéssel a pará-
nyok vonzásából igyekeznek annak eredetét kimutatni ; kik, 
csakhogy ne legyenek kénytelenek Istent Teremtőjüknek 
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elismerni, kárba vesző fáradsággal az embert önmagától, 
ős-képződés utján létrejöttnek áll í t ják — pártot iitnek Isten 
ellen, merényletet követnek el a legfőbb Tekintély ellen. 

Hogy ez a legfőbb tekintély, akaratának nyilvánítá-
sára az emberekkel mint teremtményeivel szemben külön-
böző tényezőket basznál organumaiul, kisebb-nagyobb mér-
tékben felruházván azokat saját tekintélyével, —- a mily 
természetes, ép oly könnyen érthető. Igy ruházta föl külö-
nösen a szellemiekre, lelkiekre vonatkozólag tekintélyével 
az egyházat ; az anyagi, világi dolgokra vonatkozólag pedig 
az államot. íme, ez alapon ezek az emberi társadalomnak 
leghatalmasabb tényezői, mint a tekintély fő képviselői ! 
Találóan jegyzi meg e két tekintélyre már a nagy pápa, V I I . 
Gergely, Hoditó Vilmoshoz irt levelében a többi között : 
„Tudva van előtted, hogy a Mindenható a két hatalmat, az 
apostolit és királyit, valamennyi többi fölé emelte és e ket-
tőre bizta a világ kormányzását. . . 

Ez az a két hatalom, melyeket képletesen a „két 
kard" neve alatt szoktunk emlegetni, melyek egymásnak 
kölcsönös védelmére teremtvék, s melyeknek vajha soh'se 
kellene egymás ellen fordulniok ! 

Azonban tüzetezen vizsgálván e két hatalom természe-
tét, azt látjuk, hogy mig az államnak egyenes, közvetetlen 
czélja a polgárok jogait védelmezni, nekik az igazságot ki-
szolgáltatni ; közvetett czélja pedig azok jólétének, boldog-
ságának előremozditásával ideiglenes rendeltetésöket elér-
hetővé tenni : az egyháznak czélja az emberiséget örök ren-
deltetésének eléréséhez ju t ta tn i : vagyis, mig amannak fel-
adata a teremtés rendében, ezé a megváltás rendében gyöke-
rezik. E czélok természete hozza magával, hogy ha az állam 
nem viseltethetik közönbösen az iránt : polgárai elérik-e és 
mikép boldogságukat ; még inkább át kell hatva lennie az 
egyháznak, tagjai rendeltésének végtelen fontosságától, még 
inkább át kell éreznie azon, már Platon által hangoztatott 
szavak igazságát : „Nincs istenibb a nevelésnél." 

(Folytatása köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, aug. 31. Egy, a régi gárdából. — Nemze-

tünk hirneves férfiai a múltból, kik egykor nagy szerepet 
játszottak a nyilvános életben, egymásután vagy elhalnak, 
vagy pedig önkényt visszalépnek a küzdtérről, hogy nap-
ja ikat csedes nyugalomban fejezzék be ; velük együtt azon-
ban visszavonul a közéletből a nemzetnek oly nagyon 
szükséges élettapasztalat, életbölcseség is és helyét jórészt a 
felületesség, a tudatlanság és modern eszmékkel saturált 
léhaság foglalja el: innen származnak azután azon veszélyek, 
melyek nemzetünk jövőjét is fenyegetik, miután már jelen-
jé t megmérgezték; innen származnak ama soha kellőleg meg 
nem bánható országos intézkedések, melyekkel törvény-
könyveink telve vannak. Nem lehet tehát nem méltányol-
nunk kellőleg, ha azok, kik már visszavonultak az élet kiizd-
teréről, arra ismét ráléptek, hogy tapasztalatuk, bölcsessé-
gük által irányt adjanak az u j nemzedéknek; nem lehet nem 
méltányolnunk különösen akkor, ha látjuk, hogy működé-
süket oly irányban akarják érvényesíteni, mely e nemzetet 
a keresztény nemzetek sorába igtatta, a keresztény civilisa-
tio és cultura ösvényén fenntartotta. 

E régi gárdából, ily irányban, egy, ismét elfoglalja 
helyét a nyilvános életben, az országgyűlésen, és ez az egy 
nem más, mint Somsich Pál, kit Somogymegye küld kép-
viselőül az országgyűlésre; és nekünk jól esik, hogy Somsich 
Pálról elmondhatjuk azt, mit egyetlenegy világi képviselő-
ről sem jegyezhetünk fel, hogy ő a vallásos oktatás melleit 
lépett sorompóba. Nem sok az amit ő e tekintetben mond, 
de elegendő arra, hogy megítélhessük, hogy ő mily irányban 
fog működni a tanügv terén és hogv önmagunkat is iga-C O^ o ^ O o 

zolva érezzük, midőn annyiszor és annyiszor felszólaltuuk a 
vallásos oktatás mellett. Somsich Pál, a veterán képviselő, 
ugyanis Csurgón választóihoz beszédet tar tot t helyzetünk-
ről és e beszédben a mily nyiltan, oly világosan elitéli az 
oktatásügy irányát, a mennyiben oktatásügyünk egyéb sze-
rencsétlenségei között felemlíti, „a vallásos nevelés elhanya-
golását, hogy ne mondjam, úgymond, teljes mellőzését." 

I ly nyilatkozatot, mint mondtuk, a választási idénv 
alatt nem hallottunk világi képviselő szájából és mi épen e 
nyilatkozatáért üdvözöljük Somsich Pál t . E nyilatkozat, 
mely vádként hangzik, fájdalom, nem alaptalan. Vagy me-
lyek azok az intézetek, melyekre a kormánynak befolyása 
van és nem illenének rájok Somsich szavai ? Ismerjük a 
közös iskolákat, melyeknek alapját, bármennyire tagadják 
is, nem más képezi, mint a vallásos nevelés elhanyagolása, 
mellőzése, és lia e tekintetben valakinek még kételye lett 
volna, azt kiábrándíthatta a csak legközelebb lefolyt tanitó-
gyülés. A t. tanitó urak megczáfolták saját mestereiket és 
igazat adtak azoknak, kik a közös iskolákat vallástalanok-
nak bélyegezték. Ott vannak, hogy a legalsóról a legfelsőre 
menjünk át, egyetemeink, hol van ezekben a vallásos okta-
tásnak még csak árnyéka is ? Nem minden egyebet feltalá-
lunk-e itt, csak nem vallásos oktatást és nevelést ? Es közép-
tanodáink, megfelelnek-e ezek a vallásos nevelés kellékei-
nek ? Nyujtanak-e tanodák annyit, hogy onnan az i f jak a 
szükséges vallásos ismeretekkel lépjenek ki? Nem meg van-e 
akadályozva jórészt a vallásos oktatás az által, hogy mini-
mumra, mert csak heti egy órára szállittatot l e? Igen, mind-
ezekben feltaláljuk S. állításának igazságát, a vallásos neve-
lés elhanyagolását, csaknem teljes mellőzését. 

Ezen az állapoton segiteni, első és főkötelessége az 
országgyűlésnek, mert e nélkül a hazaszeretetnek annyi-
szor és annyiszor történő felemlegetése csak divatos phra-
sissá törpül össze, minden érték nélkül. A kik a vallásos ne-
velést nem akarják, azt nem mozditják elő, azok hazá-
jukat nem szeretik, bármily nagyra erősitsék is azt, mert az 
igaz hazaszeretet csak abban nyilvánul, ha a nemzetnek az 
iskolák jellemes, hűséges, áldozatkész i f jakat nevelnek, ami 
a vallásosság mellőzése mellett lehetetlen. Nem szándékunk 
mondani, hogy azok, kik az ujabb korban a vallásos oktatás 
elé oly nagy akadályokat gördítettek, hogy azok nem akar-
tak volna a nemzetnek a fennen emiitett tulajdonokkal ellá-
tott i f jakat az iskolában neveltetni ; de azt elmondhatjuk, 
hogy feltevéseikben csalatkoztak, a vallás befolyását vagy 
nem ismerték, vagy kicsinyelték és kevésre becsülték, midőn 
nélküle ez eredményt reményiették ; sőt tovább is megyünk 
és azt állítjuk, hogy legalább is akaratlanul előmozdították 
könnyűvé tették a forradalmi secták propagandáját. A ta-
pasztalat ugyanis kétségbevonhatlanul bizonyítja, hogy a 
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felforgató eszmék nem a vallásos, hanem a vallástalan kö-
rökben terjednek leggyorsabban. A legujabbkori összeeskü-
vések története azt bizonyltja, hogy azok, kik királygyil-
kossági összeesküvésben, vagy más, a társadalmi rendet fel-
forgatni törekvő szövetségben résztvettek, épen semmi val-
lásos meggyőződéssel nem birtak és azért zászlójukra min-
den vallás eltörlését is kitűzték, sőt magának az Istennek 
is harczot üzentek. Hogy ilyesmi vallásos nevelés mellett 
nem történhetik, azt bővebben fejtegetni felesleges. 

Somsieh Pálnak, ki a vallásos nevelés elhanyagolása, 
sőt teljes mellőzése miatt felszólalt, ki ezt hibául, sőt sze-
rencsétlenségül rótta fel, és méltán, oktatásügyünknek, S-
P.-nak figyelmét, mondjuk, az összeköttetés a vallástalan ne-
velés és a felforgató eszmék terjedése közt ki nem kerülhette. 
Arra, ki első volt a világi képviselők közt, ki a nemzet fi-
gyelmét e capitalis hibára figyelmeztette, önmagától érthe-
tőleg kötelességek is háramlanak : és mi szeretjük hinni, hogy 
ő e kötelességek teljesitése alól önmagát kivonni nemcsak nem 
fogja, hanem az országgyűlés összejévetele után megragadja a 
legelső a lkalmat , hogy választói előtt tartott beszédje 
e pontjával összhangzólag indítványait megtegye. Hogy 
ezek az indítványok minők legyenek, az azon helyzetből kö-
vetkezik, mely ellen Somsieh felszólalt. Ha tanügyünk hi-
bája, szerencsétlensége a vallásos nevelés elhanyagolása, sőt 
teljes mellőzése, ugy e hibát jóvátenni csak ugy lehet, ha 
mindaz, mi eddig törvényeinkben a vallásos nevelés ellen 7 O J 
alkottatott, kijavittatik, a vallásos nevelés előnyére. Mi tehát 
várjuk, igen vár juk Somsieh Pá l képviselő úrtól, hogy ő 
első lesz, ki a kormányt figyelmeztetni fogja a tanügyi iránv 
megváltoztatásának szükségére és hogy a vallásos nevelés 
újra életbe léptetésének keresztülvitelére pártot is fog sze-
rezni, melynek segitségével e tiszteletre és minden hazafi 
részéről nagy becsülésre méltó szándékának érvényt is fog 
tudni szerezni. Adja Isten, hogy e reményünkben ne csa-
latkozzunk. 

Szatmár, aug 22. Kempis I I I . 1. 2. Omnibus ergo 
abdicatis Creatori tuo te redde placitam ac fidelem, ut ve-
ram valeas apprehendere beatitudiuem. — P . szerint : Azért 
mindeneket megvetvén, kedvessé, hivvé tedd magadat a te 
Teremtődnél, hogy részes lehess az igaz boldogságban. M. 
szerint : Szakadj el tehát mindentől és add meg magadat 
Teremtődnek örömest és hűen, hogy stb. — P . fordítására 
azt a megjegyzést teszi a eritieus Philemon, hogy elég gyarló 
biz az. M. fordításáról pedig azt mondja : De hát jobb ez ? 
Dr. Kauyurszky ur utóbbinak erélyes védelmére kel. Lássuk 
tehát, melyik jobb. 

Előre megvallom, hogy nekem Pázmány fordítása, 
hűség tekintetében, jobbnak látszik Molnárnak, a magyar-
ságot illetőleg kifogástalan ugyan, de nem hű fordításánál. 
S e tekintetben a német fordítók sem elégítenek ki. Indoko-
lom véleményemet. 

A vita alatt levő fentebbi mondat párhuzamos a szent-
írás azon szakaszával (Máté 18. 29.) : E t otnnis, qui relique-
rit domum . . . aut agros . . . centumplum accipiet et vitám 
aeternam possidebit. És : Quid prodest homini, sí mundum 
universum lucretur, aniinae vero suae detrimentum patiatur ? 
(Máté 16. 26.). Kitűnik ez azon mondat előzményeiből : Sa-
lus tua ego sum, pax et vita tua . . . Dimitte omnia transi-

toria, quaere aeterna . . . Quid iuvant omnes creaturae, si 
fueris a Creatore deserta ? Mindannyi drága gyöngy, melye-
ket a szerző e zármondatban fűz össze : Omnibus ergo ab-
dicatis Creatori tuo te redde placitam ac fidelem, ut veram 
valeas aprehendere beatitudinem. 

Elemezzük mármost e szép mondatot. Abdicare = 
absetzen, lossagen ; letenni, leszállítani, lemondani s ezeknek 
synonimutnai : megválni, elhagyni, megvetni. Ennélfogva én 
e helyen, mind a szó érteményét, mind a szöveg foglalatját 
tekintve, Pázmány fordításánál : „Megvetvén tehát minde-
neket,-' alig tudok jobbat. Molnár fordítása: „Szakadj el 
tehát mindentől" sem volna épen rosz, de kissé ke'ményebb. 
„Szakadj el, reisse dich los" a latin „avellere" igének felel 
meg. E helyett mondjuk tehát inkább, valamivel enyhéb-
ben : Megválván tehát mindenektől ; s ne irtózzunk a szo-
kásba vett emphaticus kettős többestől : mindenek. 

Creatori tuo te redde placitam ac fidelem. A magyar-
ságtól eltekintve s csupán magát a dolgot s a forditás hű-
ségét véve tekintetbe . Pázmány fordítását : „kedvessé, 
hivvé tedd magadat a te Teremtődnél" föltétlenül jobbnak 
találom, mint M. fordítását : „add meg magadat Teremtőd-
nek örömest és hűen." E helyen ugyanis nem megadásról 
van szó. Redde te placitum ac fidelem (Creatori tuo) nem 
annyit tesz, hogy : add meg magad, hanem : fac, ut placeas 
= piacitus sis ac fidelis (Creatori tuo). Ez pedig egészen más, 
mint M. szerint : magát örömest és hűen megadni, vagy P . 
F . U. szerint : gib dich freudig und treu deinem Schöpfer 
hin ; vagy Müller szerint : gib dich an deinen Schöpfer freu-
dig und treu ; vagy Sailer szerint: ergib dich wieder an 
deinen Schöpfer. •—- Ama mondat valódi érteményét szerin-
tem egyetlen Pázmány fogta fel igazán, bár nem eléggé 
magyaros fordításával : „kedvessé, hivvé tedd magadat." 

Lenne szerintem ennélfogva : Megvetvén tehát minde-O o 
neket, vagy : bucsut vévén, vagy megválván tehát minde-
nektől, j á r j kedvében Teremtődnek, légy hive, hogy igaz 
boldogságra szert tehess. Vagy : Lemondván tehát mindenék-
ről, vagy : elhagyván tehát mindeneket, azon légy, hogy 
kedves lehess és híve maradj Teremtődnek s igaz boldog-
ságra szert tehess. 

Az „agg ellenség" kifejezés, a sátánra alkalmazva, se 
tetszik nekem. Jobbnak találom ennél a „régi, ős ellenség1' 
megszokott elnevezést. Irsik Ferencz. 

Rónia aug. 20. F t . Szerkesztő U r ! Nem lesz alkalmat-
lan, ha a római kérdésről írok egyet-mást, azok után, a miket 
itt tapasztaltam. Az olasz királyság hivatalosai komolyan 
kezdenek vitatkozni a pápa távozásáról, vagyis annak való-
színűségéről. A mily crescendo dühhel követelik a Lega 
della Democrazia liivei azt, hogy „Pecci ur" távozzék, époly 
fokozatban növekszik a hivatalosok aggodalma a miatt, a 
mire nem is gondoltak, — a pápa eshetőleges távozás miatt. 
Érzik most, ők, kik semmit sem voltak képesek vagy előre-
látni vagy megakadályozni, sőt a kik magok bátorították a 
demagog sajtót és a klubbokat minden kihágásra, hogy a 
király nem sokáig maradhatna a Quirinálban, mihelyt a 
pápa elhagyná a Vatikánt, s hogy a helyzetnek reájok nézve 
gyümölcsöző kiaknázása azonnal megszűnnék s a tért kény-
telenek lennének átengedni az Alberto Marióknak, a Pa r -
boniknak és társaiknak, kiktől mindaz, a kinek csak valami 
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holmija van s valamit tud otthonának mondani, semmi jót 
sem remélhet. Az olasz kormánvnak, az olasz királysás hi-• ' • o 

veinek, most egyszerre kedvök jöt t örökké Rómában tartani 
a pápát, zár alatt, mint valami megbecsülhetetlen s nélkü-
lözhetlen villámhárítót. 

Senki sem mondhat valami biztosat arról, mit hatá-
rozhat a pápa bizonyos körülmények közt, vagy mire hatá-
rozta el már eddig is magát. Oly eltökélésről, milyen Róma 
elhagyására szükséges, a közönség csak akkor értesül, mi-
dőn az már ténynyé vált. Azt azonban bátran lehet állítani, 
hogy az ily határozat egy cseppet sem valószinütlen a jelen 
körülmények között, s hogy az teljes öszhangban van szent-
séges atyánknak számos nyilatkozatával, melyeket még bi-
bornok korában tett. S látva a szabadelvűek zavarát, az em-
ber csak nem óhajtja, hogy ezen rettenetes esemény bekö-
vetkezzék. 

Midőn a katholikus lapok, hivatkozva a pápák szá-
mos számkivetésére, melyek mindig diadalmas visszatérés-
sel végződtek, azon remény-t fejezték ki, hogy ez idő szerint 
is a pápaság ellenségei végre megszégyenlilui s megaláz-
tatni fognak, a szabadelvű lapok nem győztek elég sületlen 
élczet faragni ; most azonban a pápa távozása oly félelmet 
hozott rájok, hogy egészen kijózanodtak s világosan kezdik 
látni a történeti tényt. Az Osservatore Romano már öt-hat 
száma mellett közölte a tömeges tiltakozások egész hosszú ö ö 
sorozatát, és a mi legcsodálatosabb, eme tiltakozások több-
nyire épen abból a lánglelkű kath. Spanyolországból jönnek, 
melynek kormánya annyira lealacsonyította magát, hogy men-
tegetőzött a Quirinálban Moreno bibornok levelemiatt. A spa-
nyol kormány ezen jegyzéke azonban, melybena toledói bi-
boros érsek nyilatkozata van kárhoztatva, egykörömnyivel 
sem fog hozzá járulni Alphonz trónjának megerősítéséhez. 
Azt azonban el kell ismernünk, hogy méltó volt a spanyol 
kormány quirinali képviselőjéhez, kinek hirneve közmondá-
sossá vált Rómában. Ugv látszik, hogy nincs megelégedve az-O»/ ' o J o o 

zal, hogy cselédjeinek megtiltotta, hogy valaha lábukat 
valamely templom küszöbén áttegyék, hanem azon fölül 
legkedvesebb időtöltésének szolgái sanyargatását tar t ja . 
Ez annyira igaz, hogy körülbelül három hét előtt követi 
immunitását kellett igénybe vennie, nehogy a rendőrség 
több havi fogságra legyen kénytelen őt elitélni, azon ütlegek 
és sebek miatt, melyeket egyik szolgáján ejtett. Az ily hi-
dalgo épen méltó arra, hogy az olasz kormánynál a spanyol 
kormányt excusálja azért, mert egy spanyol bibornok a I X . 
Pius hamvai ellen elkövetett insultust a zulukénál alább-
való barbarismusnak bélyegezte. 

Az olasz kormány ezzel az egy kedvező jegyzékkel nem 
győz dicsekedni s avval magát mint valami pávatollal felczi-
czomázni. Nincs kétség az iránt, hogy más kormányok többé 
kevésbbé élénk sajnálatukat fejezték ki. Németország ősz 
császárja nem csinált titkot érzelmeiből ; a mi pedig Ausz-
tria-Magyarországot illeti, az olasz kormány bizonyára nem 
fog dicsekedni azzal, a mit ez oldalról hallott. © 

IRODALOM. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki lielynök. Forditották : Dobos Lajos és Spett 

G-gula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

Elég ennyi annak megmutatasára, hogy e belszerű 
rendszer már magában mily hatással van korunkra, mivel 
mindazok kik napjainkban a kereszténység védelmére vál-
lalkoztak csakis ezt követték midőn ama századhoz szóltak, 
melynek fiai valának s melyet szivvel-lélekkel vágytak 
visszavezetni az igazsághoz. Csakugyan meg is felel az ama 
szellemi helyzetnek, mely korunkban megteremté az iroda-
lomban az egyéni költészetet, a bölcsészetben a lélektani, 
a tudományokban a szemléleti rendszert ; különösen ez 
utóbbit mely bizonyára nem uj, melyet Socrates kezdett, 
Baco népszerűsített, Descartes bámulatosan használt, mely 
létrehozta a lélek- és élettant, mely törvénye minden tudo-
mánynak, rugója minden haladásnak. Ha itt bátran, jó 
hiszemmel és türelemmel alkalmazzuk, ki tudja, nem vezet-e 
néhány szép és meglepő fölfedezésre ? 

Azonban megjegyzendő, hogv soha nem is gondoltunk 
a külső bizonyítékok mellőzésére. Ismer-e valamely székes-
egyházat az, ki csak külső oszlopait, támfalait l á t ta? Sőt 
elmondhatja-e, hogy ismeri, lia csak szentélvét nézte meg ? 
Szemügyre kell azt venni kiviil-belül. Miután leborult és 
imádkozott a szentély titkos homályában, menjen ki az 
épületből, j á r j a körül s nézze meg azt a sziklán, melyre a 
hit és ész helyezék, tartós és magasztos szépségében, mely-
lyel fölruházták. 

De mikép is hanyagolnék el a külső bizonyítékokat 
abban a században, mely u j fénynyel övezi azokat, midőn 
az ős kéziratok egész sorának csodás előkerülése örökre 
megállapítja az ó-szövetség hitelességét ; midőn Ninivében, 
Babylonban a bibliának egész fejezeteit találták meg a kő-
táblákon, melyeket ma Londonban és Párisban bárki meg-
tekinthet ; midőn Jézus Krisztusnak imádandó alakja ugv 
ragyog az ítészét vizsga szemei előtt, mint a távcsövön 
szemlélt csillagos ég ; midőn a társadalmi rázkódtatások u j 
világításba helyezik az egyház szükségességét és változat-
lanságát ; midőn a történelem, tudomány, nyelvészet napon-
kint váratlan és megdönthetetlen érveket hoznak felszínre 
a vén katholikus dogma mellett ? ! Eszünk ágában sincs 
tehát a kiilbizonvitékokat elhanyagolni. Sőt azoknál is al-
kalmazni kívánjuk rendszerünket. Az egyszerű, puszta tény, 
a nyers tény nekünk nem elég. Tekintetünkkel át akarjuk 
azt járni, s melyet magán visel : a külbizonyiték mellé 
akarjuk állítani a belszerű bizonyítékot. Mint a közép-
kornak, például az amiens-i székesegyháznak művészei, kik 
légies épitményökben kénytelenek levén megtűrni a gyám-
oszlopokat és támfalakat, csinosan kivésették, úgyszólván 
áttetszőkké tették azokat ; épen ugy Isten is áttetszőkké 
tette a kereszténység alapjait, oszlopait és támfalait melye-
ken nyugszik, s legalább is fél-vak az, ki csak külsejük 
nyers-tömegét látja. 

Ez a mi rendszerünk. Belszerű rendszernek mondjuk 
azt, ellentétben avval, mely két század óta használatban van 
s melyet külszerü rendszernek nevezünk. Ismételjük, nem 
mintha elvetnők emezt, de használva nemesebbé akarjuk 
tenni ; nem is mintha azt vélnők, hogy e két rendszer ellen-
tétes : sőt inkább egymást támogatják, s tizennyolcz század 
óta kezet fogva já r ják be a világot, mint két nem egyenlő 
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szépségű de egyenlő küldetésü iker nővér, kik arra rendel-
vék, hogy megmutassák nekünk a templomot. Az egy utait, 
külső alakját, szilárd alapjait, a nagy és méltóságteljes egé-
szet mutat ja meg ; a másik egyenesen a szentélybe vezet. 
Egyik rámutat a kereszténységnek régiségére, örök fenma-
radására, jövendöléseire, csodáira, jótéteményeire vagyis az 
igazság élő edényére, s a vésetek utánozhatatlan szépsége 
előtte térdre hullásra, imádásra készt benneteket, anélkül, 
hogy láttatok volna; a másik merészebb, fölemeli az edény 
fedelét s megizlelteti az isteni nedűt. Aki csak az elsővel 
látta : elfeledheti a kereszténységet ; de ha a második elve-
zetett benneteket a szentélyig, s félig ellebbenté a függönyt, 
ha feltörte a héjat s megengedé, hogy ajkaitokhoz emeljétek 
az isteni gyümölcsöt, ha a kereszténységet belülről szemlél-
tétek : azt nem lehet elfelejteni soha ! 

Az lenne törekvésünk, hogy emennek vezetése mellett, 
amazt fölöttébb el nem hanyagolva, behatoljunk a szentély 
legbensejébe, mert mindent elhomályosító fényben ott tró-
nol az Isten. 

I I I . 

De elég ennyi munkánk szelleméről és rendszeréről, 
mondjuk még néhány szót tervéről. E tervet megkisérlők 
egyszerűsíteni. Es négy, logikai rendben következő lépésben, 
bizonyos nehéz kérdéseket, melyek rendesen bevágják az 
utat, szándékosan kikerülve, gyorsan és biztosan haladva, 
reméljük, hogy a jó akaratú lelket elvezetjük az igazság-
teljes fényehez, a tökéletes keresztény élethez. 

Először is az első könyvben, a V A L L Á S E S V A L -
L A S T A L A N S A G ; egyiknek szépsége, másiknak szomorú 
volta, s a szerep, melyet mindkettő játszik a magán- vagy 
nyilvános emberi viszonyokban. Es — rendszerünk első ki-
sérleteül — nem külszinében tekintendjük a vallást : Isten-
ben és az emberben fogjuk keresni végokát. Egyrészről az 
ember, azzal mi benne legnemesebb : elméje- szive- lelkiis-
meretével sóhajt Istenhez s őt hivja. A'alamennyi tehetsé-
günk tenger-dagályként folytonosan, mind-magasbra törve, 
Istent keresi. Másrészről Isten felel az embernek. Lehajol 
hozzá, leszáll, Isten és az ember egyesülnek. Ez a vallás. Es 
mert — igy lényegébe tekintve — a vallás emberi és isteni 
egyszersmind, daczol mindennel, sem tudomány, sem bölcsé-
szet, sem történet, sem politikai, társadalmi vagy munkás-
mozgalom komoly akadályt eléje nem gördíthetnek. Sőt el-
lenkezőleg minden század u j bizonyítékkal igazolja, hogy e 
szent összeköttetésen kivül Isten és ember között, az utób-
bira csak sivár, nyugtalan élet, tépelődés, sziv-háborgás, — 
a családra, társadalomra és emberiségre pedig csapások és 
romlás várnak. Korunk e mentő igazságoknak annyi u j és 
oly megczáfolhatatlan érveket szolgáltat; másrészt a vallás-
talanság mételye annyira gyötör bennüket, annyit bajlódunk, 
hogy e végzetes méregtől megszabaduljunk s oly szükséges 
azt kihánynunk, hogy ez első könyvnek nem habozunk egy 
eo-ész kötetet szentelni ; szerencsések mi, ha kiknek lesz tü-
relmük elolvasni, azt mondják : „Igaz. Az embernek vallás 
kell. Az ész, lelkiismeret, önérzet, becsület, a jövőnek méltó 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor 

gondja nem engedik, hogy ezentúl vallás nélkül és Isten 
nélkül éljek !" 

Ez az első lépés, mit én az első szükséges igazságnak 
mondok. (Folyt, köv.) 

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

jesztésére, Povedák István váczi egyházmegyei áldozár, turai 
plébános és alesperesnek, a Szentlélekről nevezett madocsai 
máskép monostori czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Tegeruseeben, 1881. évi augusztus hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
® Rómából írják a londoni Catholic Timesnek, hogy 

a szent atya egészsége, a folytonos keseritések daczára, Isten-
nek hála, jó. Jacobini államtitkár ő eminentiája néhány napra 
Genzanoba vonult félre üdülés végett. Ledochovvski bibor-
nok jobban érzi magát. Szívbajban szenved. 

X Németországban az egyház és állam kibékiilése ör-
vendetesen halad előre. Dr. Korúm trieri imént fölszentelt 
püspök Bismarck meghívására Varzinban jár t , hol a kan-
czellár, mint a ,Germania' í r ja , szívélyesen fogadta őt. 

— Nagylelkű adomány. Zimándy Iguáez, törökbálinti 
plébános, 25 éves áldozár.-ága emlékeül az ottani templom és 
paplak kijavítására s templomi szerek beszerzésére 1000 f tot 
áldozott. 

— Rudolf trónörökös ő cs. és kir. fensége magán könyv-
tára számára kegyesen elfogadni méltóztatott a Czobor 
Gyula budapest terézvárosi segédlelkész által ir t és ő fen-
ségének felajánlott ,Egyiptomi és szentföldi napló' czimü s 
élvezetes olvasmányt nyújtó müvet. 

= Az uj bécsi érseket, f t . Gangibauer Coelestinő nagy-
méltóságát aug. 28 án szentelte püspökké Kremsmünsterben 
mgr Vannutelli bécsi nuntius ő excíja, a linczi és st. pölteni 
püspökök segédkezése mellett s az osztrák vallás- és közok-
tatásügyi minister jelenlétében. A felszentelés ünnepélyét 
követő lakomán az u j érsek a szent atya. a nuntius ő felsége 
tiszteletére mondottak toastot latin nyelven. 

-f- Következő meghívót kaptunk : Isten áldja a tisztes 
ipart ! A „lleligio" t . cz. Szerkesztőségét a pesti katholikus 
legényegylet huszonöt éves fennállásának f. é. szeptember 4, 
5, 6. napjain tartandó ünnepélyére ezennel mély tisztelettel 
meghívja Schiffer Ferencz, elnök. Az ünnepély sorrendje : 
Szombat, szept. 3-án : esti 8 órakor ismerkedési estély a 
Schuster-féle sörcsarnokban. Vasárnap, szept. 4-én : reggeli 
1/2 9 órakor ünnepélyes bevonulás a belvárosi plébániatem-
plomba, szent beszéd, „Te Deum", nagy mise. 12 órakor a 
munkakiállitás ünnepélyes megnyitása az egylet helyiségei-
ben. 1 órakor társas ebéd a Schuster-féle sörcsarnokban.1) 
Esti 7 órakor alkalmi ünnepély ugyanott. Hétfőn, szept. 5-én: 
Reggel 8 órakor hallottas sz. mise a budai kapuczinus tem-
plomban. 9 órakor az emléktábla leleplezése dr. Szabóky 
Adolf születése házán. 10 órakor kirándulás a zugligetbe,'•') 
társas ebed.3) Kedden, szept. 6 -án : A főváros és nevezetessé-
geinek megtekintése. 

j A karhatalommal zárdáikból kiűzött francziaország! 
szerzetes rendek birtokának értéke 712.538,980 frank. Eb-
ből akarnak meggazdagodni a Gambetta-féle nagy állam-
férfiak. (Catholic Times.) 

') 2) s) A két társas-ebédre és a kirándulásra szóló szelvények f. 
évi szeptember 2-ig az egyleti dékánnál 1 f r t 50 krért, igazolási jegyek 
az alkalmi ünnepélyre ingyen kaphatók. 

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

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Az egyházi beszéd írása és rögtönzése. — A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel családi éle-
tünkre. — Egyházi tudósítások: Budapest. A kuiturharcz története. — Mező-Kövesd. A király fogadtatása és üdvözölte-

tése egyházi részről. — Irodalom. A kereszténység és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az egyházi beszéd irása és rögtönzése. 
(Vége.) 

II. 
Olvasás és hallgatás az emberi szellemnek 

nem ugyanazon egy állapota. Olvasóval a hallgató, 
bármennyire összeszedje is magát , figyelemben 
soha sem mérkőzhet. Az olvasó a homályosnak lát-
szó mondatot ú j ra átfut ja , az előbbivel összeveti, 
megáll, gondolkodik mig teljesen behatol az iró 
szellemébe.. Es az olvasás élvezetét ép az adja, 
hogy magunktól mintegy kitaláljuk a mit az iró el-
hallgat, vagy csak sejtetni enged. 

De mikor hallgatók vagyunk, lehetetlen ily 
gondolkodási iníveletet végeznünk. A mit tenni 
szoktunk, az hogy egészen átengedjük magunkat a 
beszélő által keltett hatásnak, hogy azt élvezzük. 
Mikor hallgatók vagyunk, mi sem nehezebb, mint 
azokat a körmönfont frázisokat feszült figyelem-
mel kisérni ; és csakugyan még a legjobb akarat 
mellett is azokat a nem egyszer mély értelmű szó-
lamokat, burkolt vonatkozásokat, finom árnyalato-
kat, melyeket az iró mesteri keze oda vetett, hirte-
len átérezni, felfogni nem tudjuk. Gondolkodni pe-
dig nincs idő. És igy a szép beszédnek csak töre-
dékeit élvezhetjük; a hatás csekély, sőt olykor 
semmi. 

Majdnem mindennapi jelenség, hogy egy mes-
teri kézzel kidolgozott beszéd, elmondva maga a 
szerző vagy más által, csak csekély benyomást 
hagy a hallgató közönségnél. De ha másnap a hall-
gatók e hatástalan beszédet papírról elolvassák, ér-
tékét az egészen visszanyerni látszik. Csak most 
lát ják annak szépségeit, a tervet, öszhangot, kivi-
telt stb. Csak most érzik a beszéd teljes hatását. 

Ezzel fordított viszonyban áll az improvisatio-
nál tett tapasztalatunk. Egy rögtönzés, melyet 
könnyiiség, s természetes, mesterkéletlen emotio 
jellemez, — mely a bizalmas társalgásnak is oly 
bá j t szokott kölcsönözni — minden más fogyatko-
zásai, ismétlései, szabálytalanságai sőt nyelvtani 
hibái mellett is teljesen meghatja a hallgatóságot. 
De mikor ezt az oly élvezettel hallgatott rögtönzést 
másnap papírról olvassuk, akkor ez már virágát 
elhullatni látszik. Nagy parliamenti szónokok hall-
gatói igy akárhányszor csalódva érezték magukat, 
midőn t. i. a beszédet, mely őket egészen exalta-
tióba hozta, másnap a hírlapok hasábjain olvasták. 
Keresték elragadtatásuk okát, de nem találták, lis 
elvégre is magukon csodálkoztak, hogy amaz egy-
szerű, minden tekintetben jelentéktelen beszéd által 
ugy elbüvöltethettek. 

Bizony, igazuk volt a régieknek, midőn azt 
mondák: „aliud est bona actio, aliud est bona ora-
tio;" vagyis magyarul, más dolog a jó mondott be-
széd, más dolog a jó irott beszéd. Az irás hibái a 
beszédnek szinte érdemeivé válnak. A rögtönzés-
ben a szószaporítás, ismétlés csak természetesnek 
és helyenlevönek találtatik. De tegyük papírra, és 
nincs valami kiállhatatlanabb. Azért Fox egy vala-
kinek — a ki dicsekedett előtte, hogy beszédjét 
szóról szóra leirta — azt mondá : „ha mindazt le-
irta, a mit én mondtam, annál rosszabb, hisz az igy 
egy igen gyarló olvasmány lesz." 

Ha azonban valaki meg akar győződni arról, 
hogy azok a hallgatóságot elragadni képes rögtönzé-
sek olvasva majdnem élvezhetetlenek, azt főleg a 
nagy improvisatorok fenmaradt beszédtöredékeinek 
olvasására utaljuk, és bizony még egy Mirabeau 
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beszédeiben is csak darabosságot, ismétléseket, bád-
j ad t , élettelen frázisokat fog találni. Hasztalan 
fogja ott keresni a rábeszélés báját , az előszó 
ama rendkiviili hatalmát, melyről a történelem 
beszél, mert mind e helyett csak hamisítványt 
fogtalálni. 

De ne mondja senki, hogy a régi nagy szóno-
kok, Demosthenes és Cicero beszédei, melyek pedig 
jó részben rögtönzések voltak, — olvasva mégis 
élvezhetők. Tudni kell ugyanis, hogy rögtönzések 
azután ú j ra kidolgoztattak, s ugy bocsátattak a 
nyilvánosság elé. Az elmondás előtt csak jegyzete-
ket és tervet csináltak, mint ezt Quintiliánból is 
tudjuk. „Többnyire pedig, a kiknek sokat kell szóno-
kolniok, ugy tesznek, hogy a legszükségesebbeket, 
jelesül a kezdeteket, felírják, a többit, mit magokkal 
hoznak, fejőkben tart ják, a véletlenre rögtönöznek. 
Hogy M. Tullius is igy tett, jegyzékeiből (commen-
tarii) kitetszik. Phocion krit ikája is a Demosthe-
nes nyilvánosság elé bocsátott beszédeire hangos 
bizonyítéka az érintett eljárásnak. Phocion ugyanis 
azt mondá vetélytársának közkézen forgott beszé-
deire, hogy azok lámpaolaj szaguak, vagyis más szó-
val, hogy azon beszédek az elmondás után éjjel 
lámpa mellett dolgoztattak ki. De ez nem lehetett 
máskép. Egy oly ember mint Demosthenes, Plató 
tanítványa, nagyon jól tudta azt, a mit ma a leg-
több szónok nem tud, hogy az olvasás elé szánt 
műben nem a beszéd, de az irás követelményeinek 
kell eleget tenni. Ez az oka, hogy az ő beszédei az 
olvasót ugy kielégítik. 

III. 

De ha már most a hallgató lelkiállapotának a 
természetes vagyis rögtönzött beszéd inkább meg-
felel : ugy az egyházi szónok nem teheti annak 
elibe a recitálást. 

Nem ám, ha egyedül raj ta állana, fogják mon-
dani. De az irás és rögtönzés két külön mívelete az 
emberi szellemnek. Nem ugyanazon tehetségek bí-
rását feltételezi az egyik és a másik. A tapasztalás 
bizonyitja, hogy az iró csak ritkán tud improvi-
zálni. A jó improvizáló pedig még ritkábban jó iró 
is egyszersmind. It t tehát két külön individuummal 
van dolgunk. — „Vannak nyugodt, munkás szelle-
mek — ir ja Thiers — kik a tárgy ismeretét meg-
előző analysissel tudják megszerezni; vannak el-
lenben, kik képtelenek ezen önkénytes munkára, 
kik csak akkor ébrednek, mikor a szükség szoritja, 

mikor a vita heve tüzeli őket, kik a végső percz-
ben vizsgálják a tárgyat, melyet mások jó előre bú-
várolni kényszerültek. Igy ezeknek a rögtönzésre, 
— mely másokat elijeszt, — van sziikségök. Ezek 
csak a hirtelen feltalálásra képesek, és ez cso-
dának látszik azok előtt, kiknek e czélból lassú 
analysist kell végezniök." 

De nemcsak Thiers, mások is állit ják hogy 
Gondolkodó és Rögtönző az értelmi világnak két 
külön kasztját képezik ; hogy a tehetséget, termé-
szettől nyers képességet, mely saját ja az egyiknek, 
nem birja, vagy legalább nem oly mérvben bir ja a 
másik ; s hogy csak rendkiviil ritkán előforduló 
eset, hogy az értelmi világ ezen hősei, szóval és 
tollal, — vagyis mindkét kezökben karddal küzdve 
— egyenlő bravourt kifejteni képesek volnának. 

Igy levén a dolog, nagy kérdés, hogy vájjon a 
rögtönszónokolhatási ügyesség elsajátitható-e ama 
Thiers szerint nyugodt szellemek által? Kérdés, 
hogy vájjon ezek eljuthatnak-e oda, hogy a műtétet, 
melyet eddig lassan végeztek, gyorsan tudják vé-
gezni. Mi nem habozunk e kérdesre igent mondani. 
Mert mi az oka, ha nem tudunk valamely tárgyról 
beszélni? Ez bizonynyal vagy azért van, hogy nin-
csenek róla eszméink, vagy azért, hogy azokat ren-
dezni, kifejteni képesek nem vagyunk. A legtöbb 
ember egy jól ismert tárgyról gondolatait, ha egy-
szer azokat rendezte, és ha a nyelvet birja, —mer t 
ez conditio sine qua non — elmondani tudja. Egy tár-
gyat azonban jól ismerni, és gondolatait elrendezni 
tudni, — bár ép nem valami gyermekjáték, de nem 
is utolérhetetlen mesterség. A mi utolérhetetlen álta-
lunk, vagyis a középszerűek által, az a gondolatok 
nagysága és fensége. Arra senkit sem lehet képesí-
teni, hogy gondolatai ünnepiek, magasan szárnya-
lók legyenek. Erre csak a lángelme képesit. De 
igenis arra, hogy ismereteivel, olyan a milyen gon-
dolataival elbánni tudjon. Ez már a tanulmány, 
módszer és gyakorlat dolga. 

Korunk, ugy látszik, mintha kiválóan a gya-
korlatiság kora volna. Mindig, mindenben azt néz-
zük, mi a czélszerü, a gyarkorlati, a hasznos. Bizony 
csak nézzük, de a legtöbbször nem lát juk meg, vagy 
nem akarjuk meglátni. Hát ugyan mi lehetneczélsze-
rübb és gyakorlatibb oly korban és országban, mint 
a mienk, melyet a minduntalan kínálkozó beszédal-
kalmak miatt bátran a beszédországának lehet ne-
vezni, kérdjük, mi lehetne czélszerübb és gyakorla-
tibb, mint a beszédképesség fejtése az i f jú ember-
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ben. De hogyan ismellőzhetö ez? Főleg a jogi és the-
ologiai tanfolyamokon, mint a melyeken a t r ibün és 
templom szónokai képződnek? It t nemcsak hogy 
nem fejtetik a beszédképesség, de talán inkább el-
fojtatik. Evek hosszú folyama alatt megszokván a 
gyermek és i f jú mindent más szavaival mondani 
el, nem tud megválni e szokástól férfikorában sem. 
Nem levén gyakorolva sem az önálló gondolkodás-
ban , sein gondolatainak előszóval kifejezésében, 
könnyebbnek találja emlézni és recitálni. Bármeny-
nyi kész anyag legyen is elrakva emlékezete tárá-
ban, ugy veszi észre, hogy ö azzal nem, vagy csak 
igen kevéssé rendelkezik, mihelyt beszédre kerül a 
sor. Es ez a tapasztalat sok, igen sok i f jú embert 
ijesztett és téritett el a helyes úttól. No, hiszen 
nem tar t juk könnyű játéknak a rögtönzés művésze-
tét. Mert nem üres fecsegésröl és lármáról van szó, 
de szellemi élvet, meggyőződést, felbuzdulást stb. 
eszközlö beszédről. E czélból először is széles isme-
retet, Cicero szavaival, multarum rerum scientiam, 
kell hogy szerezzen a szónok. Es bizonyára már 
ez sem könnyű munka. De ez még egyáltalán nem 
elég. A széles ismerettel módszernek és gyakorlat-
nak kell párosulni. Miben áll ez a módszer és gya-
korlat, elmondjuk más alalkalommal. 

Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

Az egyház és az állam, mint a tekintélynek fő képvi-
selői mellett első helyen kell emlitenünk a család, a szülők 
tekintélyét. A szülők közvetetlenül Istentől nyerték tekinté-
lyöket. Ezt a szülőknek gyermekeikhez való természetes vi-
szonya hozza magával. Nemcsak az Alkotó által szivünkbe 
oltott természet-törvény, de mint a Dekalogosban nyiltan 
kifejezett positiv isteni törvény is egyaránt fülökbe harsogja 
a gyermekeknek : „Tiszteljed atyádat és anyádat." Es a 
szülőknek ezen szavakban gyökerező tekintélyét Krisztus az 
által, hogy a házasságot, mint a család alapját, szentség 
méltóságára emelte, nemcsak nem gyöngitette ; de annyira 
szükségesnek mutat ta ki, hogy mindaz, ki a családnak ekkép 
megállapitott rendét megtámadná, magát az isteni tekin-
télyt támadná meg. E tekintély szolgál azon jognak és kö-
telességnek, melynél fogva a szülők gyermekeiket nevelni, 
oktatni tartoznak, — igazságosan meg nem renditliető 
alapjául. 

Minthogy pedig a szülőknek általában sem tehetségök 
olyan, sem idejök annyi nincs, hogy gyermekeiket minden 
szükséges tudnivalóra megtaníthassák : Istentől nyert tekin-
télyüket s ebből folyó jogukat, kötelességüket gyermekeik 
nevelésére, oktatására — az iskolának, a nevelőnek, a tani-
tónak adják át. Innen veszi eredetét az iskolának, a tanitó-
uak fönnebbi tekintélye. 

De ne gondolja senki, mitha n az iskolának feladata e 
szerint csak az oktatás adására, csak az ismeretek közlésére 
szorítkoznék, a mint azt a modern paedagogia mai nap min-
den alkalommal hangoztatja. Midőn a szülők az iskolára 
bizzák gyermekükben legdrágább kincsöket : annak nemcsak 
elméje képzésére, de szive nemesítésére is felhatalmazzák, 
sőt kötelezik az iskolát ; ugy hogy e tekintetben az iskolára 
nemcsak a tanitásnak, hanem a nevelésnek tiszte is neheze-
dik. Csak igy egészítheti ki és teheti teljessé az iskola azt, 
mit a család a gyermeknél a nevelésben megkezdett, de mit 
a teljes kiképzéshez megkívántató tehetség vagy idő híján 
félbeszakítani volt kénytelen. Ehhez járul, hogy a család az 
egyháznak vezérlete, védelme alatt áll, — annak az egyháznak, 
melyre Krisztus az egész emberiségnek, tehát az if júságnak 
is vezetését, nevelését bizta azon szavaiban : „Elmenvén, ta-
nitsatok minden nemzetet;" azon egyháznak, mely istenileg 
megszabott feladatához képest az embert nemcsak földi, ha-
nem, sőt főleg, égi rendeltetésének elérésére is vezetni min-
denha kötelességének ta r to t ta ; azon egyháznak, mely alapí-
tójának ama szavait: „Engedjétek a kisdedeket hozzám jőni" 
(Máté, 19, 14.) mindig hangoztatta és valósította ; annak az 
egyháznak, mely a történelem tanúsága szerint mind a nép-, 
mind a közép-, mind a felső-iskolának anyja, megalkotója. 
Már pedig ki tagadhatná, hogy az egyház ezen, istenileg rá-
ruházott missiójához képest, nem elégedhetik meg pusztán az 
ember értelmének kiképzésével, hanem annak szivét is, szó-
val, egész lelkét ki kell művelnie ; hogy ekkép a földi ren-
deltetésen kívül égi rendeltetésének elérésére is vezérelhes-
se ? Es ez magyarázza meg, hogy az egyház, midőn fensőbb 
hivatásához képest a család fölött őrködik : tekintélye egész 
erejével követeli magának a jogos befolyást az iskolára is. E 
jogának s ebből folyó kötelességének tudata oly erős, lényé-
vel annyira összenőtt, hogy az apostata Juliánéhoz hasonló 
csalárd vagy többé-kevésbbé erőszakos kisérletek visszahoz-
hatják rá a katakombák korát ; fölidézhetnek fejére német 
kultur-kampfokat ; nyakába zúdíthatják a belga, franczia 
sat. törvényhozás részéről a legzaklatóbb intézkedéseket : de 
e jogáról le nem mond, le nem mondhat, a nélkül hogy hűt -
lenné ne legyen Ahhoz, kinek az emberiség a Grolgothán vér-
rel visszaszerzett öröksége, s ki ez öröksége megőrzését egy-
házára bizta. 

Sőt többet mondok. IIa az állam isteni, bár csak köz-
vetett és másodrendű tekintélylyel dicsekedhetik ; s ha e te-
kintélyből folyólag feladata — polgárainak jogait védel-
mezni, nekik az igazságot kiszolgáltatni s ezzel kapcsolatban 
azok jólétét, boldogságát nevelés, oktatás utján elősegíteni: 
az államnak ez a joga, részvéte a nevelésben sem állhat el-
lentétben az isteni, vallási, egyházi alapon álló családnak 
jogával. Igenis, az állam részt vehet, tartozik is részt venni 
az if júság képzésében a nevelés- oktatás ügyét előremoz-
ditva, támogatva ; de mely részvéte, befolyása az egyház ál-
tal kötelességszerűen támogatott család ide vágó jogainak 
nem lehet rövidségére, a nélkül hogy a jogsértés méltó vád-
já t magára ne vonná. 

Igen, mert ha Istent, mint Teremtőt, mint Atyát , te-
remtményei s különösen az ember fölött a tekintély joga 
megilleti ; továbbá, ha Isten azt akarta, hogy az ember az 
ő valódi képmása s hozzá hasonló legyen : ugy tulajdonké-
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pen Isten az egyetlen és örök nevelője az emberiségnek ; mi-
nélfogva magát ezt a világegyetemet sem tekinthetjük egyéb-
nek, mint egy nagy nevelő-intézetnek, melynek Mestere, ta-
nítója maga az Isten, a tanitványok pedig maga az emberiség, 
mely egyik nemzedéket a másik után küldi e nagy iskolába. 

Istenben, Isten által nyeri meg az emberiség nevelése 
befejezését, pecsétjét. Es hogy ez igy van ; tanú reá a tör-
ténelem, mely megdöbbentő tényekben bizonyitja azt a szo-
moritó igazságot, hogy e nagy nevelőtől elfordult emberiség 
mindig súlyosan, nagyon súlyosan lakolt e tekintetben elmu-
lasztott kötelességeiért vagy elkövetett bűneiért. Megdönt-
hetetlen törvénye ugyanis azaz erkölcsi rendnek, hogy az 
ember csak Istenben és Istennel éri el fejlődése legmagasb 
fokát; nélküle a legtudósabb nevelő is „sötétben tapoga-
tózó" vakvezető (Isai., 32, 14) ; a leggondosabb nevelés ered-
ménye is „hiábavaló munka" (Efez., 5, 11.); a legkitartóbb 
fáradság következménye is csak „pusztaság és terméketlen-
ség" (Jerem. 48. 3). 

És minthogy a családban Isten a szülőket ugy szólván 
a teremtés művének részeseivé teszi : önkényt következik, 
hogy ugy a családi, mint a szülőktől e czélra kiválasztott 
iskola vagy tanitó által adott nevelésnek csak ez isteni mű 
tovább fejlesztése lehet feladat. 

E felfogás helyességéről tesz bizonyságot a még egé-
szen meg nem romlott emberiség régi korából a classzikus 
költő nyilatkozata : „Cara Deûm soboles, magnum Iovis in-
crementum" ép ugy ; mint az Apostolnak azon mondása : 

Deus est, qui incrementum dat !" De ugyanezen felfogásnak 
eredményeként tekinthetjük azt is, hogy már az ó világnak 
szebblelkü bölcsei s még inkább a krisztusi tan által felvi-
lágosított férfiak Istent ugy tekintették, mint a physicai, 
értelmi, erkölcsi életnek, szóval, mint az egész nevelésnek 
napját, melynek világító, melegítő sugaraira a gyermeknek 
kifejlődhetésére okvetetlenül szüksége van. 

Isten a súlypont, mely felé a lelkiismeretnek nehéz-
kednie kell ; Isten a középpont, melyhez az emberi szivek a 
szeretet és félelem megnevezhetetlen édes kényszerével von-
zódnak. Avagy nem hangzik-e fülünkbe sz. könyveink amaz 
örök bölcsesége : „A bölcseség kezdete az U r félelme?" Pla-
tónnak pedig ki olvashatná elérzékenyülés nélkül ezen sza-
vait : „Szivünkbe, hogy azt a szemérmetlenség támadásaitól 
megvédhesük, azon szép, azon isteini félelmet kell gondosan 
becsepegtetnünk, melyet a szemérmesség nevével neveztünk; 
azon félelmet, mely minden egyéb félelmet kizár?" (De 
Leg. I I I . ) Sőt, hogy a nevelés teljesen sikerüljön, Istennek 
azt a szerepet kell lelkünkben betöltenie, melyet említ a 
Memnon szobráról szóló rege ; vagyis, Istenben nemcsak 
physicai létünk alkotóját kell megismernünk, hanem az 
imádság szárnyain hozzá, mint a világosság Atyjához, mint 
az értelmi nevelés örök Mesteréhez föl is kell emelkednünk ; 
benne, mint a lelkiismeret Urában, mint az erénynek isteni 
mintaképében, mint a végetlen tökéletességnek örök forrá-
sában egyszersmind az erkölcsi nevelés sarkcsillagát kell 
követnünk. És ez annyira szükséges, hogy az a nevelő, le-
gyen az egyházi vagy világi, ki nem azon, művészt lelkesítő 
fensőbb ihlettel fog növendéke neveléséhez, hogy abból az 
örök isteni mintakép élő mását formálja ; ki nincs áthatva 

"azon szent félelem érzetétől, melylyel a gyermeknek egyr 

szellemi, erkölcsi műremekké való kialakításához fognia kell: 
szóval az, kivallásos tisztelet nélkül veszi magának azt a mun-
kát, melyben Isten helyét tölti be a gyermekkel szemben : 
elutasithatlan szabályul tartozik követni a költő szavait : 
„Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot!" 

A nevére méltó nevelőnek nemcsak kereken s mintegy 
nemes boszankodással kell elutasitania magától Rousseau-
nak, a nagy sophistának azon elvét, miszerint „Emil előtt 
életének huszadik évéig Isten nevét még csak említeni sem 
szabad :" hanem, ellenkezőleg, meggyőződéséül vallania, sőt 
szentül követnie kell azon nagyr igazságot, hogy valamint a 
physicai légkör elkerülhetetlenül szükséges az ember testi 
életének fentartására ; ép oly elkerülhetetlenül szükséges 
Isten eszméje a gyermek értelmi és erkölcsi életének kifej-
lesztésére. 

Az ily nevelő nem csak kategorikusan le tud számolni 
ezen vagy ehhez hasonló modern ellenvetéssel : mit keresne 
Isten eszméje a görög vagy latin nyelv tanitásában, a termé-
szettudományok, bölcselet vagy grammatika előadásában ; 
hanem egyszersmind szóval-tettel vallja, hogy azon titokkal 
teljes táplálék, melyből a valódi értelmi nagyság, párosul-
tan az örök igaz, szép és jó iránt való érzékkel élete nedvét 
szivja, melyből a legfőbb lénynek ismerete s a kötelesség-
nek érzete fölsarjazik, melyből az erény tisztelete, szeretete 
s minden nagy gondolat fakad, s melyből minden nemesebb 
emberi és isteni után való törekvés eredetét veszi — csak az 
elmét és szivet egyaránt átható, megtermékenyítő Isten-
eszmében található. 

„E nélkül, mint a halhatatlan Dupanloup mondja „ha-
sonló lesz azon kontár kertészhez, ki azzal, mit tőle a nap 
melege, az ég harmata, a föld nedve soha meg nem tagad, 
gonoszul visszaél, sőt egy-egy romlott szemnek beoltása ál-
tal, e gondjaira bízott fáknak szivében mérget tenyészt." (A 
nevelés. I I . köt. 36. 1.) 

Mint a festő, ki valamely műremek másolásával fog-
lalkozik, pillanatra is alig veszi le tekintetét az előtte függő 
nagyszerű mintáról; épen ugy kell eljárnia a nevelőnek a 
rábízott gyermek nevelésében. Mert Isten a nevelésben nem-
csak felülmúlhatatlan nagy mester, nemcsak mellőzhetetle-
nül szüksépes munkatárs; hauem egyszermind a legtökélete-
sebb minta- és példakép, melynek mását kell a nevelőnek elő-
állítania növendéke lelkében. Isten a kezdett, közép és vég ; 
az alpha és ómega: „ott találhatjátok őt", úgymond a nagy 
orleansi püspök (Id. m. 38 s köv. 1.), a gyermeknek, kit ne-
veltek, tehetségeiben ; ott találjátok az egyes tudományok-
ban, az irodalomban, a költészetben, a művészetben, melyre 
oktatjátok ; valamint a jóizlésnek legegyszerűbb alapelmei-
beu, melyeket vele közöltök". 

A tudomány religio nélkül könyv, melyből a kezdet és 
vég hiányik —- mondotta egy nagy iró. Ismeretesek Bacon-
nak is azon szavai, hogy „a felületes tudomány Istentől el-, 
de a mélyreható tudomány visszavezet Istenhez". És csak-
ugyan művelődésünknek története napról-napra sűrűn és 
kétségbevonhatatlanul bizonyitja, hogy nincs az emberi érte-
lem által já r t utak közül egy sem, melynek végén föl ne 
tűnnék Isten, vagyis az a nap, mely szellemi világunk látó-
határát egy fensőbb derű fényével bevilágítja. És vájjon el-
zárhatnók-e növendékünk lelki szemei elől ezt a fensőbb vi-
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lágosságot, mely nélkül az emberek, „szemeik lévén, nem 
látnak ;" értelmök lévén, nem értenek ? ! (Folyt, köv ) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

I 
Rnzsicsta János. 

Mélyen érzett fájdalom nehezedik minden egyes 
szavunkra. A magyarországi katholikus hittudo-
mány egyik avatott művelőjét, a budapesti k. m. 
tud. egyetem hittudományi kara nagytiszteletű se-
niorát, a jelesekben gazdag magyar sz. Benedek-
rend egy reá fényt deritö tagját vesztette el az 
elhunytban. Mi öszbeborult, mélyen tisztelt colle-
gánkat s az irodalom derék munkását siratjuk 
benne. Erdemeit koszorúba fonni nem fogja elmu-
lasztani a kegyelet. 

A hittudományi kar következő gyászjelentést 
tett közzé : 

„A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem hit-
tudományi karának tanártestülete szomorodott szivvel je-
lenti szeretett kartársának Nagyságos és főtisztelendő Ru-
zsicska Nep. Jánosnak, sz. Benedek rendi pannonhalmi ál-
dozár, bölcsészet- és hittudor, az egyházjog és keleti nyelvek 
ny. r. tanára, a kanonjogi jogtudori szigorlatokon püspöki 
vizsgáló, a hittudományi kar volt dékánja, az egyetem két 
izben választott prorectora, a sz.-mártoni főapáti és az eper-
jesi g. k. püspöki szent szék ülnökének, a haldoklók szent-
ségeinek ájtatos felvétele után, szeptember 3-án éjjel, élte 
70-ik évében történt elhunytát. A megboldogultnak hűlt 
tetemei, zöldfa-utczai 4. számú lakásáról, szeptember 5-én 
délután 5 órakor fognak egyházi beszentelés után a kere-
pesuti temetőben nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise-áldozat szeptember 7-ikén reggeli 9 órakor a belvárosi 
szent ferencziek templomában fog a Mindenhatónak bemu-
tattatni. Budapest, 1881. évi szeptember hóban. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, szept. 3. A kulturharcz története. — Kisérje 
figyelemmel bárki is az eseményeket, hasonlítsa össze azokat, 
amint a porosz és franczia kormány által egyházi téren irá-
nyoztatnak, lehetetlen észre nem vennie, hogy azon mérték-
ben amint az ellenséges érzület a franczia kormányban az 
egyház ellen növekvőben van, amint perczről perezre közele-
dik az idő, hogy a szabadkőműves Gambetta, a fran-
czia kulturharcz kezdője tényleg kezébe vegye a kormány-
zást, azon mértékben, lépésről lépésre halad elő a pacificatio 
műve egyház és állam közt Poroszországban. Polit ikai com-
binatiókba itt nem ereszkedünk, hanem egyszerűen csak 
constatáljuk e két ellentétes áramlat létezését és amint saj-
náljuk az egyiket, ugy örvendünk a másiknak, örvendünk, 
daczára annak, hogy még ma sem bátorkodunk egész hatá-
rozottsággal elmondani, hogy a kulturharcz biztosan befe-
jeztetik legközelebb. 

A jelek azonban szaporodnak ez irányban. Nem cse-

kély fontosságúnak kell e tekintetben tekintenünk, hogy a 
trieri püspökség már tényleg be van töltve ; méginkább fel-
költi azonban figyelmünket az a körülmény, hogy porosz 
félhivatalos toll, a kulturharcz történetéről, a kibékülés 
többszörös jelei közt, oly irányban, oly hangon beszél, mely 
ha nem menti is a tévedéseket, de annyit mindenesetre bi-
zonyít, hogy e szencsétlen üldözés természetére, indokára, 
kihatására nézve, lényegesen változtak a mult időhöz ké-
pest a nézetek azon körökben, melyek csak nem régen • is, 
az egész kulturharczért és anuak minden következményei-
ért, az egyházat tették felelőssé és mint bűnöst vádolták a 
világ előtt. Ez utóbbi pontra nézve ugyan fontos nézetvál-
tozás állott be, mint az a félhivatalos porosz iró nyilatkoza-
tából kitűnik és mi már azt is örömmel fogadjuk, de e né-
zetváltozás mégsem olyan, hogy mi katholikusok avval 
tökéletesen megelégedhetnénk. Állami részről eddig minden 
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felelősség az egyházra hárit tatott , mn azonban már kész az 
állam a felelősség egyik részét önmagára venni, a másikat az 
egyházra háritván még mindig. 

Nein vonjuk kétségbe, sőt készséggel elismerjük, hogy 
ily, liabárcsak félönvallomás is, nagyot lendit az egyház és 
állam közt kitört harcz megszüntetésére és biztosabb kilá-
tást nyújt a béke helyreállítására, mindamellett ugy véljük, 
hogy a félfelelősség elfogadásával és felének az egyházra 
hárításával a helyzet nincsen egészen ugy tisztázva, mint 
tisztázva kell lenni oly műben, mely kivált ily fontos ese-
mény történetét volna hivatva hitelesen a világ előtt meg-
ismertetni. E nagy horderejű történeti esemény okának 
megismerésére ugyan napjainkban még alig számithatunk, 
ennek minden kétséget kizáró felderitése majd csak a jövő-
nek lesz feltartva, azonban határozott állítással szemben 
nem jogtalan a követelés, hogy a ki a kulturharcz történetét 
már most megirja, ki e történetben részességgel vádolja az 
egyházat, mint olyat, mely oka volt a kulturharcznak, hogy 
az, mondjuk, tényekkel bizonyitsa állítását. A Rómában 
végbement gyalázatos események alkalmából a kath. sajtó 
többszörösen felemlítette, hogy az olasz kormány a garantia-
törvényt nem tar t ja meg, mire a liberális olasz lapok fel-
szólították a kath. lapokat, hogy tényeket hozzanak fel állí-
tásuk igazolására, és a kath. sajtó a felszólításnak meg is 
felelt és igy van ez helyesen. A félhivatalos porosz irónak 
is ez lenne kötelessége, de e kötelesség teljesitével adós ma-
radt, tehát ? . . . 

Előttünk és minden katholikus ember előtt a porosz 
felhivatalos történetíró állítása alaptalan mind addig, mig 
csak kétségbevonhatlan adatokra nem támaszkodva kimu-
ta t ja az egyház bünrészességét a kulturharezban — a mi 
felett azonban kételkedünk. Aki figyelemmel kisérte a kul-
turharezot, az tisztában van vele, hogy azt az egyházra 
felerőszakolták, és hogy azok kik voltak, azt megmondta 
maga Bismarck herczeg. A liberálisok, az egyháznak e gyü-
lölettelt ellenségei, ezek voltak azok, kik támogatást Bis-
marcknak csak az egyházüldözése árán Ígértek. I logy az 
egyháznak mennyire semmi része nincsen e szerencsétlen 
harezban, arra nézve ott vannak bizonyítékul a porosz püs-
pöki karnak Vilmos császárhoz intézett feliratai, melyek-
ben kifejtve a kath. álláspontot, mindazokra nézve egyezke-
dési hajlandóságot ígérnek, a mik a kath. hitelvvel ellen-
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tétben nincsenek. A püspökök maguk kijelentették, hogy 
vannak oly követelmények, melyeket teljesíteni készek, csak 
azt jegyezve meg, hogy azok ne egyoldalulag parancsoltassa-
nak meg, hanem közös megállapodással. Akik igy járnak el, 
a kiknek eljárása azt tanusitja, hogy ők minden kitelhető 
módon készek hozzájárulni, hogy az egyház és államra ká-
ros egyházüldözés megakadályoztassék, lehet azokat bünré-
szeségről vádolni ? Nem azoknak kell-e Isten és ember előtt 
a felelősséget viselniök, kik ily engesztelékeny eljárással 
szemben is oda vitték a dolgot, hogy a műveltnek hirdetett 
X I X - i k század vége felé a társadalom legműveltebb ele-
mei lebörtönöztettek, száműzettek, jövedelmeiktől megfosz-
tat tak ? A porosz püspökök eljárása, a porosz kormánynak 
evvel szemben tanitott magaviselete, ugy látszik, a kultur-
harcz porosz félhivatalos irója előtt ismeretlen volt, mert 
különben talán nem irt volna oly ,történetet,' mint a mi-
lyet irt. 

A modern ,történet-csinálás' ez ujabb példánya hibá-
jának felemlítése, helyreigazítása mellett, mégsem tagadjuk 
meg az Írótól azon érdemet, hogy legalább nem az egész 
felelősséget hárít ja az egyházra a kulturharczért, sőt beis-
meri azt is, miszerint lehetetlen az egyháztól kívánni, hogy 
elveit feladja a béke helyreállításának alkalmával, amit 
közbevetőleg mondva, lia a kulturharcz kezdetén Bismarck 
belátott volna, a világ sohasem hallott volna porosz kultur-
harczról beszélni. A sok szenvedés, a számtalan társadalmi 
bajok végre mégis megérleltek legalább annyit, hogy bizony 
az a porosz állam nem oly ártatlan a kulturliarczban, mint 
azt kezdetben hirdették, és ez fél nyereség a békére nézve ; 
de mi tovább megyünk és azon reményünknek adunk kife-
jezést, hogy, lia majd a kulturharcz története, ugy a mint 
kezdődött és lefolyt, hitelesen fog megíratni, hogy akkor 
teljesen fel lesz mentve az egyház minden bünrészességtől 
annak okaira nézve minden higgadt és és igazságosan itélő 
ember előtt. A jelenre csak azt kívánjuk, hogy Bismarck 
herczeg egész őszinteséggel járjon el a béke ügyének elő-
mozdításában, egy férfias elhatározással adja vissza az egy-
ház békéjét teljesen, hogy az szabadon munkálhassa az ál-
lam javát is, a mi csak ugy történhetik, lia az úgynevezett 
májusi ,törvények' eltöröltetnek. 

Mezö-Kövesd, szept. 1. A király fogadtatása és üdvö-
söltetése eyyltazi részről, a mily fényes volt, ép oly magas 
fokban megnyerte ő felsége tetszését. 

Az egri érsek az egyház főbejárásánál, mely a nagy 
térre néz és a második diadalkapuval éppen szemben áll, 
várta teljes ornatusban, a káptalan és alsó papságtól kör-
nyezve a megérkező királyt. 

O felsége fél kilencz óra előtt érkezett. Előtte szágul-
dott s a lehető legfestőibb látványt nyújtotta népies kos-
tümbe öltözött s 200 tagból álló borsodi bandérium, mely a 
téren három sorban s a legszebb rendben helyezkedett el. 

A bandérium után jött a főispán kocsija, mint előgár-
dáé s ezután az udvari fogat, melyben ő felsége és báró Mon-
del ültek. 

A király kocsiját a népnek ezrei szaladva és folyton 
éljenezve, a szeretet, lelkesedés és hódolat legközvetlenebb 
örömzaja közt követték egészen a templom ajtajáig, hol fehér 
ruhás lánykák szórtak virágot a király lábai elé, és egyike a 

leánykáknak virágcsokrot nyújtot t át a királynak, melyet ő 
felsége kegyes mosolylyal köszönt meg. 

A templomajtónál a király ruganyos léptekkel ugrott 
ki kocsijából, s az érsek felé tartott . 

Az érsek jobb kezével egy en miniatűr, de művészileg 
készült ezüst keresztet emelt a király ajkához, melyet a 
király félig térdethajtva csókolt meg, s utána a szentelt viz 
locsolóval, melyet az egri érsek baljában tartott, érinté a 
király ajkát. 

E néma, de nagyszerű jelenet után négy pap jött 
baldachinnal, s az impozáns menet megindult az oltár felé, 
ő felsége a baldachin alatt, előtte az egri érsek s mellette 
Begovcsevich Róbert egri kanonok az apostoli kereszttel. 

O felségének az oltártól balra volt egy díszes imaszék 
és imazsámoly elkészitve, de a király az egész mise alatt 
nem ült le, csak állt és térdelt. 

Mise alatt a chorus Te Deumot zengett, melyet ez al-
kalomra Zsazskovszky Ferencz egri érseki karnagy szerzett ; 
s a mise alatt maga az érsek pontifikált fényes segédlettel. 

A templom hátsó részében a nép, előrészében a díszru-
hás katonák és küldöttség foglaltak helyet. 

Az isteni szolgálat mintegy 15 perczig tartván, mise 
végével az imposans egyházi menet kifelé indult, s oly sor-
rendben mint jött , ő felségét a baldachin alatt s a népnek 
folytonos éljenzése, harangzugás és a hymnusz hangjai közt 
a templom melletti lakhelyre kisérte. 

Beérvén a lakosztályba, a papok kivonultak, s ő fel-
sége, a mint lakosztályát végig nézte, meglepve és meghatva 
több izben szoritá meg az egri érsek kezeit, s többször a leg-
melegebb hangon ismétlé : köszönöm, nagyon köszönöm ! 

Ezután ő felsége rögtön kiment a nép közé, melynek 
lelkesedése folyvást nagyobb lett, s tábornokainak kíséreté-
ben a tér közepére állva, elsétáltatta maga előtt a borsodi 
bandériumot, s tetszését fejezte ki a sikerült öltözék, és ki-
tűnő lovak felett. A rend mindenütt kifogástalan volt, a 
látvány pedig festői. 

O felsége a király, mig a klérus átöltözött, s az egri 
érsek vezetése alatt kihallgatásra ment, azalatt lakosztályá-
nak tágas udvarán a tábornokokat és a főtiszteket hallgatta 
ki, kik a lovasgyakorlatokra vonatkozó jelentéseket és dis-
positiókat adták elő. 

A tábornokok és főtisztek kört képeztek az udvaron, s 
a kör közepén állott a király, körülette Albrecht főherczeg, 
br. Edelsheim Gyulay, br. Mondel és herczeg Thurn-Taxis. 

E kihallgatás után, mely egy negyedóráig tartott, ő 
felsége lakosztályába vonult, hogy fogadja az egri főegyház-
megye papságát, melyet az egri érsek vezetett ő felsége elé. 

Az érsek vezetése alatt megjelentek : Lengyel Miklós, 
cz. püspök, egri nagyprépost, Szele Gábor, Kovacsócsy Istv., 
Porubszky József, Babies János, Zsendovics József, Begov-
csevich Róbert, Kozma Károly, egri kanonokok ; Ivády Ru-
dolf, hevesi főesperes, Szmrecsányi Pál, Párvy Sándor 
Hauszner Károly, Dutkay Pál , udvari papok; továbbá : Bár-
dossy Mihály pleb., Böhm János egri lyc. tanár, Bukoveczky 
Sándor káplán, Demkó György lyc. tanár, Dolánszky Alajos 
pleb., Farkas Vilmos káplán, Foltin János esp.-pleb., Gallo-
vics József káplán, Kádár Béla káplán, Kanizsay Károly 
apát, esp.-pleb., Karbula Emil pleb., Katinszky Gyula lyc. 
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tanár, Kelemen János pleb. Iveszler Bertalan pleb. Király 
Sándor érsekirodai tollnok, Korének József pleb., Körmendy 
Károly pleb., Kőszeghy Mihály esp. helybeli pleb. Kulcsár 
János kápt. karkáplán, Lapsinszky János pleb., Less Lajos 
kápl., Luga László érsek, lyc. nyomdaigazgató, Maizinger 
Károly pleb., Mórán János pleb., MichalekManó kápt. kar-
kápl., Miklóssy Gyula kápl., Mosoray Antal pleb., Nagy 
Fejes Ignácz pleb., Nemes Józef esp.-pleb., Póka Zsigmond, 
Répássy János lyc. tanár, Sajósy József pleb., Sebestény Fe-
rencz pleb., Sivampel József lyc. tanár, Szinay József pleb., 
Szmida Viktor lyc. jogtanár, Varga Antal kápl., Vincze 
Alajos képezdei igazgató, Wal la Károly kápl. Zudar Sán-
dor lyc. tanár ; a cisterci rend tagjai közöl Egerből : Szvo-
rényi József főgymn. igazgató, Ignics Boldizsár, Berger 
Máté tanárok ; Mudrik László min. r. szerzetes. Össze-
sen 57. 

Ö felsége harsány éljenzéssel fogadtatva, a fogadó te-
remben egybegyűlt papság körébe kilépvén, az egri érsek 
emelkedett hangon a következő beszédet mondta : 

Császári és ap. királyi felséged! Legkegyelme-
sebb urunk ! Mint főpásztora e városnak, mely élte 
dicsőségének tekinti felséges királyát őseitől örök-
lött tiszteletelete s szeretetének legbensőbb érzel-
meivel saját körében hódolatteljesen üdvözölhetni, 
lelkesült örömmel járulok felséged legmagasabb 
személye elé, hogy egyházmegyém papsága s összes 
kath. hivei nevében is, törhetlen hűségünk s hő ra-
gaszkodásunk hódolatát, felséged trónjának zsámo-
lya elé letegyem. 

Mi, kik az oltár szolgálatában állunk, a vallás-
erkölcsi elvek s különösen a napjainkban mindin-
kább megfogyatkozó engedelmesség s szeretet eré-
nyeinek ápolása és megszilárditásában lát juk hiva-
tásunk egyik föfeladatát. 

Rendületlen meggyőződésünk szerint ugyanis 
az engedelmesség és szeretet erényein nyugszik a 
magán és nyilvános élet minden rendje, ezektől függ 
a jőzan polgári szabadság s a társadalom valódi 
haladása is. 

Mert mindezeknek alapja az áldozat és önmeg 
tagadás azon törvénye, mely a szeretet és engedel-
messég erényeiben birja forrását. 

E meggyőződésből, és ezen vallásos érzelmek-
ből merít jük mindnyája az erőt és hűséges kitar-
tást a felséges trón és a haza elválaszthatlan bol-
dogságának biztosítására. 

Fogadja Felséged legkegyelmesebben tántorit-
hatlan hüségiink, ragaszkodásunk ismételt kifeje-
zését, azon imaszerű óhajtásunk kiséretében, hogy 
a Mindenható áldásainak dus kincseivel árassza el 
felségedet, adjon felségednek ép erőt és az emberi 
kor legvégsőbb határáig terjedő boldog életet. 

Lelkes éljenzés kisérte ezt a meleg érzéssel és az érsek 
ismert ékesszólásával elmondott beszédet ; valamint a Fel-
ségnek erre adott válaszát, mely igy szól : 

„Örvendek e helyen szentegyházunk férfiainak 
üdvözletével is találkozni, s azért köszönetet mon-
dok önöknek megjelenésükért. Megelégedésemre 
fog szolgálni, ha alkalmam leend itteni időzésem 
alatt meggyőződhetni, hogy a római katholikus klé-
rus e vidéken is buzgóan teljesiti nemes hivatását, 
példaként szolgálván a népességnek a trón iránti 
hűségben, a törvény és hatősági tekintély tiszteleté-
ben, valamint atyai szándékaim loyalis támogatásá-
ban. E reményben szivesen fogadom hódoló üdvöz-
letüket." 

Ez után következett az egyének bemutatása. Ö felsége 
többeket leereszkedő társalgással tüntetett ki. Különösen 
először is az érsekhez fordulva örömének adott ujabban 
kifejezést, hogy a papságot ily számban látja; majd a plébá-
niai szállás fényes berendezéséről köszönettel emlékezett 
meg, mire az érsek hódolatteljesen adta elő, hogy főpász-
tori minőségénél fogva ő lévén egyházmegyéje minden pa-
rochiáján a főplebános, a legbensőbb örömmel teljesité kö-
telességét, hogy ő felségét, mintegy saját lakában fogadja. 
Ismételten fejezte ki ő felsége megelégedését s legmagasabb 
köszönetét a fényes fogadtatásért és szállásért. 

Az érsek bemutatta aztán az egyeseket. O felsége 
Lengyel Miklós és Szele Gábor prépostokra, mint már előbbi 
alkalmakkal ismertekre emlékezett ; Kovacsócsy J . kano-
noktól mint a kápt. gazdájától, gazdasági viszonyokról kér-
dezősködött. PorubszJcy J . Babies J . Zsendovich J . Begovcse-
vich R. kanonoknál előbbi működési körük felől szólott ; 
Kozma K . papnöveldei kormányzókanonoknál a papnövelde 
viszonyaira tért át, kérdezősködött a papnövendékek száma 
felől, amikor is a bemutató érsek megjegyzé, hogy az egr. 
papnöveldében évenkint több felsőmegyei, nevezetesen besz-
terczei, jelenleg is 11, és szepesi ez idő szerint 3 papnöven-
dék nyer jutányos ellátás mellett oktatást, különösen a vég-
ből, hogy a nemzet nyelvét jobban elsajatitsák. Mit ő fel-
sége örvendve vett tudomásul. 

Ivády K. hevesi főesperestől plébániája felől kérdezett 
egyet-mást ; megemlitve, hogy e vidéken több szép templo-
mot szemlélt. Bemutattak még Szmrecsányi P . érsek-irodai-
igazgató, Párvy Sándor érseki t i tkár, Bárdossy tardi pleb., 
kivel Koburg főherczeg közeli jószágairól szólott, Foltin 
János, esp. stb. Szvorényi fegri főgymn. igazgatóval a gym-
nasium viszonyairól beszélt, helyeslő megelégedését fejezve 
ki azon fegyelem fölött, melyet az érsek, mint a gymn. 
egyik előnyös tulajdonát dicsérőleg emelt ki. Sajnálattal 
mondá végül ő felsége, hogy a szép számú jelenlevők min-
denikével egyenkint nem szólhat, újból biztositá királyi ke-
gyelméről őket, és ismételten kiváló kegyességgel köszönetét 
nyilvánitá a gyönyörű berendezésű szállásért a házigazda 
érseknek. Ö felsége ezután viharosan éljeneztetve elvonult. 

IRODALOI. 
-f- A kereszténység és ko runk . Irta Bougaud Emil 
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orléansi püspöki helynök. Fordítot ták : Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881.1. köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

I t t a második kérdés merül föl. Az embernek kell val-
lás, de milyen ? a természeti vallás nem elég ? Ez alatt azt 
értem, melyet az imént vázoltam, midőn az ember imádás, 
ima és hálaadás által Istenhez emelkedik, s midőn Isten, lát-
hatlanul száll le az emberhez segélyében. El kell-e ismer-
nünk egy positiv vallást, Isten által kinyilatkoztatott tano-
kat, a vallásnak külső szervezetét, melyen meglátszik az 
Isten keze s melyet az emberiségnek ő rendelt ? 

A réo-i védiratok hosszasan bibelődnek a természeti ö 
vallás merő elégtelenségének e kérdésével. Kimutat ták, 
hogy elméletileg azzal nem lehet beérni, mert nem határo-
rozott, nem világos, nélkülözi a szentesítést ; hogy tényleg 
soha sem volt elég ; és föltüntetvén ama szörnytévelyeket, 
melyek a világ legműveltebb népeinél uralomra vergődtek, 
az iszonyú erkölcsi zűrzavart, mint e tévelyek következmé-
nyét és okozatát, előkészítették a szellemeket a tételes val-
lás szükségességének belátására ; végre bebizonyiták e val-
lásnak biztos lételét a szent könyvek s különösen a jóslatok 
és csodák fejtegetése által. 

Bizonyára nem szándékunk ez eljárás józanságát, logikai 
következetességét tagadni. De bátrak vagyunk kimondani 
amit gondolunk : hosszú, rögös ut az, mely edzett bátorsá-
got igényel s melyen az olvasó elé nehéz kérdések állanak. 
Az embernek, aki kétkedik, haboz, tapogatózva keresi az 
igazság út já t , azt tanácsoljátok, hogy három, kisértetekkel 
népes, sötét erdőn hatoljon át : a jóslatoknak, a csodáknak s 
a szent könyvek ihlettségének erdein : 

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram. 

Hiába biztatjátok ; azt mondjátok neki, hogy a cso-
dák és jóslatok lehetősségének metaphysikai, valóságuk és 
bizonyosságuk történeti nehézségei, a szent könyvek hite-
lességének, csonkitatlanságának és czimszerűségének oly 
bonyolult kérdései nem nehezek ; hogy azoktól, mint üres 
rémképektől, ne féljen. De fél. Remegve kezdi a harczot. 

Corripit hic subita trepidus formidine ferruiu. 

Hány megáll, s minden utasitástok mellett is annyi 
akadályba ütközve, bonyolodva, vonakodik tovább menni. 

Különben mire való oly hosszú és rögös útra kénysze-
ríteni őket, mikor Isten könnyűvé tett mindent ? Tizennyolcz 
századdal ezelőtt egy ember jelent meg Jeruzsálemben. Élt . 
Beszélt. Meghalt. És e pillanattól fogva, meghatva attól 
amit benne látott, az emberiség lábaihoz korúit. Ez ember 
Isten-e ? Mert ha Isten, lia vallást alapított : mit beszéltek 
akkor természeti vallásról ? Még ha valaha elég lehetett 
volna, többé nem az. O Isten. Yan-e más teendőnk, mint 
hallgatni szavát, elfogadni vallását ? (Folyt, köv.) 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-
jesztésére, Virter Bertalan váczi székesegyházi kanonok, 

csongrádi főesperes, czimzetes apát és a váczi püspökségi 
jószágok felügyelőjét, novi-i czimzetes püspökké nevezem 
ki. Kelt Schönbrunnban, 1881. évi augusztus hó 28-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 

© A Szent-László- Társulat X V I . rendes közgyűlését f. 
évi szeptember 27-én délelőtti 10 órakor Budapesten, a köz-
ponti papnövelde földszinti nagy termében tartandja, melyre 
a társulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést az 
egyetemi templomban reggeli 9 órakor tartandó szent mise 
fogja megelőzni. Budapest, 1881. szeptember 1-én. Ágoston 
Antal t i tkár. 

-j~j- A francziaországi parlamenti választások be van-
nak fejezve. A katholikusok nagy diadalt arattak az által, 
hogy de Mun grófot és Freppel augersi püspököt és pedig 
ez utóbbit ismét Brestben 6000 szótöbbséggel megválasz-
tották. Mgr Freppel helyzete igen kényes. A radicalis ele-
mekre az ő jelenléte a képviselőházban oly hatással van, 
mint a spanyol bika-viadaloknál a veres posztónak a felbő-
szített állatokra. O mga minden tekintetben méltó utódja a 
parlamentben Dupanloupnak. A legdurvább támadásokkal a 
legudvariasabb előzékenységet állitja szembe és midenkor 
csatakész. Mikor legelőször megjelent a szószéken, Gambetta 
a következő nyilatkozatot tette : „Tudtára adom önnek, 
hogy én soha sem fogom önt máskép nevezni, mint Freppel 
képviselő ur." Erre Freppel ezt válaszolta : „És én büszke va-
gyok e czimre. Ez arra emlékeztet, hogy engem katholikus 
választók küldtek ide." 

-+- A löiveni kath. egyetem évek liosszu során át volt 
nagyérdemű rectora, mgr Namèche, nyugalomba lépett. 
Utódjává a belga püspöki kar Pieraerts tanárt nevezte ki. 
Nanièches rektori beszédei a fensőbb nevelés teljes encyclo-
paediáját képezik s nevét mint a nevelési szak mestereét, 
örökké emlékezetessé teszik. 

Németországból a főpásztori székek betöltésére vo-
natkozólag a Cour, de Bruxelles levelezője azt írja, hogy 
Melcherskölni érsek bibornokká neveztetik ki és Rómába 
megyen lakni, Ledochowski bibornok már úgyis Rómában la-
kik ; és igy a porosz kormány örömmel járulna ahhoz, hogy 
az előbbi helyére t i tkára Camphausen kölni érsekké, az utóbbi 
helyére Radziwill herczeg, az uralkodó család rokona, gne-
sen-poseni érsekké neveztessék ki. 

= Ben trovato ! Ráillik korunkra, a mit IV. Frigyes 
Vilmos porosz király, Vilmos császár elődje, Meyerbeer 
Hugenotáira vonatkozólag mondott : „Mikor a protestán-
sok és katholikusok verekednek, zenét hozzá a zsidó csinál 
és ugyanő adja hozzá a tactust is." 

— A bün elfojtására alakult amerikai társulat 1880-
ban 35,561 szeméremsértő könyvet és képet semmisitett meg, 
bebörtönöztetett 147 egyént, kik szeméremsértő nyomtatvá-
nyokat árultak, 300,510 frank birságot fizettetett bünteté-
sül, elkoboztatott 14,492 könyvet és más aranyozott vagy 
ezüstözött szeméremsértő tárgyat, végül megsemmisített 
1,316,088 példány ocsmány dalt. — Ilyenekben kellene utá-
nozni Amerikát ! {Cour, de Bruxelles.) 

X Az orosz kormány nem akar tanulni. Legújabb hi-
rek szerint az apostoli sz. székkel azért nem akar kibékülni, 
mert ez azon kívánságát, hogy a lengyeleknek templomban 
tiltva legyen a lengyel nyelvet használni, nem akarja telje-
síteni. Szeretné, ha a kath. egyház a panrussismus szekerébe 
igavonó állatul behagyná magát fogatni ; ámde olyan nincs. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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3 1 a g y a r o r s z á g -

íom. bibornok herczeg-primásának 
felirata a szent atyához 

a jul- 13-iki merénylet alkalmából-

Beatissime Pater ! 
Apud Magnum et S. Leonem légim us, quod Apos-

tolorum Princepspraedicandi Evangelii causa Romám 
veniens, silvam frementium, bestiarum et turbulentis-
simae profunditatis oceanum ingressus fuerit. Hanc 
fere esse Sanctitatis Vestrae çonditionem nefando %  

scelere patuit, quod in translatione sacrarum Pi i 
IX. exuviarum patratum est, non inter barbaros, 
quibus cum Evangelii luce nec illa civilitatis et 
culturae illuxit, sed in Italia, in ipsa adeo TTrbe 
Roma, ubi e divina dispositione apostolicae cathe-
drae viget principatus, ad quod scelus exhorruit 
catholicus orbis, imo omnis ille, qui sensum huma-
nitatis nondum exuit. — Facto hoc scelerato invi-
ctissime comprobatum est, Summum Potificem sub 
hostili dominatione constitui, nulla personae secu 
ritate gaudere, ipsum vere captivum esse, cui in 
publicum prodire non liceat, nisi quod expertus est 
defunctus, experiri velit vivus, insultus nempe, 
convicia et oprobria blasphemo ore effutita, quae 
cogitare animus describere autem refugit calamus, 
— Comprobatum porro facto illo est, catholicos 
Romanos liberó religionis suae exercitio plane ca-
rere. Christianis in crucem per Neronem actis S. 
Petri venerandes exuvias in pace sepelire integrum 
fuit, dum cineres mortales immortalis Pii IX. in 
sacrum, quem ultimae voluntatis tabulis designa-
bat, locum recondi non potuerunt, quin catholici 
Romani, qui pietate, amore, vel acceptorum bene-

ficiorum memoria incitati funus psalmos inter et 
preces comitabantur, immania in defunctum amatum 
Patrem ac Principem prolata convicia audire, et 
verba, saxorum porro impetus, cruentationesque 
perferre congerentur. — Qui gravissimi excessus 
utinam eo deserviant, u t aperiantur tandem eorum 
etiam oculi, qui putant solis legibus sartam te-
ctamque servari posse sacram Summi Pontificis per-
sonam, defendi dignitatem ac Maiestatem Vicarii in 
terris Christi, tu tam porro reddi libertatem, qua is 
in gubernanda Ecclesia frui debet. 

Nos, beatissime Pater, in s. memoriae Pii IX. 
cineribus, contra quos tanta exarsit sceleratorum 
ira, tanta prorupit audacia, pignus venerari non ces-
samus immortalis gloriae, quam tantum Pontificem 
adeptum esse non dubitamus. — Sanctitati Vestrae 
autem toto corde adhaeremus Eandem omnibus fi-
dei, fidelitatis, obendientiae et lilialis pietatis ob-
sequiis porro prosecuturi. 

Haec mea sunt sensa, non mea tantum sed 
comprovincialium etiam Episcoporum, totius item 
cleri et fidelis populi. — Quae dum pando ac ex-
primo in humillimo pedum osculo persisto. 

Strigonii in Hungaria die 18-a Jul i i 1881. 
Sanctitatis Vestrae etc. 

A pápai államtitkár válasza: 
Emmo e Rmino Signore Mio Ossino ! Tantopiù 

accetta riusci al S. Padre la manifestazione di quei 
sensi di orrore, onde l'Eminenza Vostra, unitamente 
a tut t i gli Ordinari di cotesta Ecclesiastica Provin-
cia, sentivasi compresa per gli attentati sacrileghi 
commessi contro la salma del Pontefice Pio IX. e 
per gli insulti di ogni genere fatti ai buoni catto-

21 
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lici, che rendevano al loro amato Padre e Sovrano 
un ultimo tributo di ossequio e di riconoscenza ac-
compagnandone i resti mortali all' ultima dimora, 
quantopiù profonda era 1' amarezza che i brutali 
ecessi e la offesa con essi irrogata alla Sede Apo-
stolica aveano giustamente prodotto sui suo animo. 

E' pertanto in nome e per ordine délia stessa 
Santità Sua che io debbo rendere alT Eminenza 
Vostra ed a'Suoi Suffranganei i più estesi ringrazi-
amenti e partecipa Loro 1' Apostolica Benedizione, 
che con affetto paterno a ed contrassegno di particu-
lare benevolenza si piacque d'impartirgli. 

Non mi resta, dopo avere adempiuto questo so-
vrano e gradito incarico, che profittare dello incontro 
per raffermarmi con sensi del più profondo ossequio 
mentre Le bacio umilissimente le mani Dell' Emi-
nenza Vostra. 

Roma 3. Agosto 1881. 
Umilissimo devotissimo obbedientissimo ser-

vitore vero L. Card. Jacobini m. p. 

A pesti kath. legényegylet negyedszázados jubilaeuma. 

Magasztos szellemű ünnepélynek volt tanuja a 
főváros f. hó 4, 5 és 6 án. Huszonötéve, hogy a ha-
zai ipar és iparosok nagy kárára oly korán elhunyt 
dr. Szabóky Adolf a pesti kath. legényegyletet meg- ' 
alapitotta. Azóta viszontagságteljes negyedszázad 
viharzott el ez üdvös intézmény felett s a pesti 
kath. legényegylet, mint az ország többi ilynevü 
egyleteink Nestora és mintája, méltó önérzettel iin-
nepelheté immár fennállásának negyedszázados ju-
bilaeumát. Valláserkölcsös jelszavához hiven : „Is 
ten áldja a tisztes ipart", hatva, alkotva és gyara-
pítva folyt be a magyar ipar és iparosok sorsára 
épen akkoi', midőn a társadalmi munka e fontos 
szaka, Magyarország népének e szép multu és, hisz 
sziik, nagy jövőjű osztálya, a szabadelvű korszellem 
áramlatának hullámzása alatt oly sokat szenvedett, 
sőt valóságos krizisen kénytelen átmenni. 

A kinek vállaira az egylet elnöki tisztének 
terhei ez idő szerint nehezednek, nt. Schiller Fe-
rencz káplán ur, dicséretes buzgósággal mindent 
megtett, hogy a jubilaeumi ünnepély az ügy mél-
tóságának és az egylet hírnevének szinvonalára 
emelkedjék. S nemes törekvéseit s ernyedetlen fá-
radozásait meglepő siker koronázta. A főváros két 
testvér-egylete, a vidéki kath. legényletek, Ausztria 
és Bajorország főbb egyleteinek képviselői, oly im-
posans ünnepélyt fejtettek ki, mely a főváros tör-
ténetében diszes helyet van hivatva elfoglalni. Adja 

Isten, hogy a legény-egyleti ügy vezérférfiainak ta-
lálkozása még virágzóbb állapotra emelje hazánk 
minden kath. városában az iparos osztály if júsá-
gának valláserkölcsi s társadalmi ügyeit! 

De a mit ez alkalommal első sorban kellett volna 
említenünk, a mi a pesti kath. legényegyletnegyed 
százados jubilaeumának fénypontját képezi, mely 
annak jövőjébe, mint világitó torony a sötét oczeán 
ölébe, tájékozó s irányzó fénynyel világit be : az 
főm. és ft. Simor János bibornok és herczeg primás 
ö eminentiájának apostoli ihletű levele, melyet az 
egylet elnökéhez intézett, s melyet, mint a magyar 
ipar és iparos osztály regeneratiójának keresztény-
eulturalis programmját, van szerencsénk egész ter-
jedelmében imitt közölni: 

Főt. Schiffer Ferencz urnák 
a katli. legényegylet elnökének 

Budapesten. 
Egyike talán a legszebb pillanatoknak a halandó éle-

tében az, midőn egy jól és becsületesen befutott pályára visz-
szatekintve tiszta és nyugodt lelkiismerettel fogadhatja ba-
rátai és jóakaróinak üdvözletét, mert számos éven át keresz-
tényi s polgári kötelmeit mindig hiven teljesité, a társada-
lom nemesb érdekeit saját körében buzgón szolgálta s egész 
magaviselete által közbecsülést vivott ki magának. 

Ha kedves, ha szép, ha lélekemelő e pillanat akkor, 
midőn a pálya végét jelzi, s az ünnepelt, jutalma főrészéül 
immár csak a jól kiérdemelt nyugalmat várja és óhaj t ja — 
mennyivel szebb, mennyivel lélekemelőbb kell hogy legyen 
e pillanat, midőn csak fordulót jelez, mintegy nevezetes em-
lékkövet egy még sokkal hosszabbra terjedő pályán, eszmé-
nyi, nemes czél felé, melyen a mai naptól fogva megifjult , 
megujult , kettőztetett erővel haladnunk, előre törekednünk 
kell, haladnunk váltvetett iparkodással, nemes versenyben 
előretörekednünk határozott szándékunk, de erőnk is van. 

Ily helyzetben van a pesti kath. legényegylet : egy 
negyedszázad óta a derék honpolgárok hosszú sorát vezeté 
be a közéletbe, kik onnan biztosan kalauzoló iránytű gya-
nánt magokkal viszik ama keresztény elveket, melyek a tisz-
tes iparnak minnenha egyik főékességét, de az élet viharai-
ban megtörhetlen fennállásának is zálogát képezék s me-
lyeknek férfias érvényesítése rég letűnt időkben épen a pol-
gári ipart ildomosán szervezett az egyháznak is védnöksége 
alatt álló testületekben, erőssé, tiszteltté sőt oly hatalommá 
tevék; melyben a társadalom nem csak biztos alapját, ha-
nem egyik legmegbízhatóbb, gyakran döntő tényezőjét is 
lát ta. 

Ma ez fájdalom máskép vau ! De talán több mint a vé-
letlennek puszta találkozása, hogy a tisztes, azaz keresztény 
iparnak hanyatlása felett épen akkor kell leginkább keser-
reguünk, midőn a keresztény hitelv, tüzetesen a katholika 
anyaszentegyház több helyütt rég látott üldözéseknek ki-
téve, a keresztény világnézet a közéletnek nem egy terén 
vég-leges leszorittatás veszélvében forog. E világosan szóló 
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tünemény uj j mutatásul szolgálhat az iparnak, hol keresse 



163 

egy merőben megváltozott világhelyzet közepette, beteges 
tengődés helyett az njbóli megerősödés, emelkedés s felvi-
rágzásnak eszközeit s biztositékát : abban ugyanis, hogy a 
dicső mult századok nemzedékének nyomdokait felkeresve, 
nemes szövetségben az egyházzal, a vallással, kétségbe-
esett munkások zilált tömegéből ismét keresztény ala-
pokon szervezkedett, öntudatosan haladó polgári osztálylyá 
legyen s ezen az iparra nézve életkérdést képező törekvésnek 
előmozditása s szerencsés czélhozvezetése az, mi a kath. le-
gényegylet egyik főfeladatát képezi. 

Önök egylete eddig derekasan s üdvös eredménynyel 
iparkodott e czél felé ; múltjában megvan adva az irány, 
de megvan a biztositék is a jövőre nézve, melyet csak a tár-
sadalomnak keresztény szellembeni újjászületése tehet bol-
doggá az ipar számára is. Nincs kétség benne, hogy a kor ez 
intő szózatát Önök is kellőleg felfogták s egy negyedszázad 
tapasztalatait hasznositva, lelkes vezetőik tapintatos útmu-
tatása mellett az eddigi kitartással fognak ezentúl is a tisz-
tes iparnak újbóli felvirágozásáért küzdeni. E reményben, e 
meggyőződésben kérem a Mindenható áldását s adom e mai 
emlékezetes napon főpásztori áldásomat mindazokra, kik 
mint az egyletnek tagjai, munkásai, vezérei és pértfogói az 
egyház és haza körül egyaránt nemes érdemeket szereztek. 

Kelt Bajcson 1881. augusztus 30-án. 
hgprimás Simor János. 

esztergomi érsek s. k. 

A p á p a é s a i e s i d ó l c . 

E czim alatt a bécsi „Vaterland." egy czikket közölt, 
mely a sebtében időszerűvé lett „zsidó kérdést" sajátszerű 
oldaláról világítja meg. E lap ir ja : A Dél-öroszországban 
önkénytes népösztönből származott, sajnálatra méltó za-
vargások, melyeket szabadelvű kolompos sajtónk hiába ipar-
kodik nihilistikus bujtogatásokra vezetni vissza, hogy az 
európai fejedelemségek érdekeit a zsidóság érdekeivel pár-
huzamba állitsa, az „Alliance israelite" fellépésére sajátsá-
gos fordulatot idéztek elő. Még rövid idő előtt a világ urai-o o o 
ként viselvén magukat, ajkaikon e büszke mondással : „A 
zsidó korunk királya" — győzelemittasan tekintettek a ber-
lini congressusra, hol a nagyhatalmak képviselői abban verse-
nyeztek, miszerint Cremieux buzgó képviselőinek bizonyít-
sák be magukat : most a felfuvalkodás helyet engedett a fé-
lelemnek. Csak Bécsben nem. Nálunk a zsidó sajtó a keresz-
tény nép tántorithatlan türelmébeni szilárd bizalma folytán a 
gunyolás ganajlevével elönt mindent ; ugy szólván műremek-
léssel hat oda, hogy minden keresztény és nemzeti öntudatnak 
felébredését agyonkiáltsa. Mi az, mi ezen bujtogatóknak gaz 
bátorságot ad, hogy az elbizkodott győzők szerepét tovább 
játszák, holott keleten a fellázadt népdüh elől tömegesen 
átfutnak a határon, és — ha igaz az, mit a napilapok Ír-
nak — ezrekkint menedéket keresnek a távol Spanyolor-
szágban ? Tudják, hogy ha az orosz állami hatalom, az ösz-
szes rendőrség és katonaság nem képes őket egy nép fékte-
len ösztöne ellen megvédeni: katholikus népnél mindig a 
keresztény erkölcstörvény biztos ótalma alatt állanak, s 
hogy az egyház isteni meghagyása folytán őket, — kik min-
dennemű szégyent, üldözést és igazságtalanságot követnek 
el ellene, mégis a tulajdonképi gonosztettek következményei 

ellen ótalmába veszi. Azért futnak az orosz zsidók a schis-
matikus keletről a katholikus Spanyolországba, azért érez-
tetik velünk zsidóink biztonsági érzetök teljes dölyfét. 

Ezen állítást Mires, az ismert franczia zsidó, fajának 
ama sajátságos éles elméjével igazolta, mindenesetre na-
gyobb ravaszsággal s ugyanazért nagyobb Hiedelemmel,, 
mint ez jelenlegi zsidóink sajátsága. Mires tudvalevőleg egy-
ideig tulajdonosa volt a „Presse" czimmü franczia hírlap-
nak. Eme hírlap minden adandó alkommal igen jó indulatu-
nak mutat ta magát a pápa iránt. Ez által meglepetve kérdé 
valaki Mir est, váljon mi oka s czélja eme magatartásának? 
A felelet volt : „Ez azért történik, mert zsidó vagyok." Még 
inkább elcsodálkozva eme nyilatkozatán, kéri az interpelláló, 
magyarázná meg világosabben szavait, s ime Mires igen ta-, 
lálóan ezeket mondá : 

„Az érvényesített társadalmi rend és az uralkodó gaz-
dálkodási módszer természetszerűleg magával hozzák, hogy 
80 legfeljebb 100 év múlva minden arany, Európának összes 
gazdagsága a mi, zsidók tulajdona lészen. De viszont ép oly 
természetszerű, hogy akkor a keresztények hajlamot éreznek 
majd, hogy minket agyonüssenek és kifosszanak, ha nincs 
pápa, ki elismert tekintélyével megtiltsa az idegen jószág 
eltulajdonítását." 

A mennyire tiszteljük Mires zsidónak éles látását 
annyira kell roszszalnunk a mostani zsidó sajtónak bárgyú 
dölyfét, mely elfűrészeli az ágat, melyen épen ül. Mert két-
ségtelen, hogy ugyanazon mértékben, melyben ők minden-
nemű erkölcstelenséget, minden tekintélynek megvetését — 
nevezetesen az egyháziakét — a néptömeg közé hintik, ná-
lunk is biztonságukat mindinkább csökkentik. 

Dr. Ott Ádám. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 7. A ,Hon' kulturharczi reflexiói. 

Mii'ita Poroszországban kedvezőbb irány kezd utat törni 
magának az egyházzal való kiegyezkedésre nézve, habár 
annak végeredménye még egyáltalában nem mondható biz-
tosítottnak, azóta ami lapjaink is nem egy izben emlékeztek 
meg a küszöbön álló változásokról oly formán, hogy ma 
már nem dicsőitik oly föltétlenül a kulturharczot, mint 
tették ezt évekkel ezelőtt. Ezek a liberális ujság-
irók, kik nem meggyőződés, nem elv után indulnak, kik 
nem morális belbecse után helyeselnek, vagy vetnek el va-
lamit, hanem hódolatukat birja már előlegesen mindaz a mi 
sikert képes felmutatni, a kulturharcz kezdetén is csak 
Bismarck hatalmát vették tekintetbe, és látva azt, hogy a 
brutális erőszaknak sikerült védtelen szerzeteseket, papokat 
püspököket bebörtönözni, száműzni, javaikat lefoglalni, már 
biztosnak hitték az ököljog diadalát az egyház felett és e 
biztostosnak vett siker felett már ujjongtak örömükben, 
nem fontolva meg mennyi jogtalanság és igy mennyi er-
kölcstelenség alapján lenne e siker kivíva. 

Ma azonban, hogy látják, mily közel van az általuk 
örömmel üdvözölt siker a fiacscohoz, egy ,kissé' másképen 
kezdenek gondolkozni, ma már még a ,Hon' előtt is ugy tű-
nik fel, hogy Bismarck az egyházpolitikai kérdésben kudar-
czot vallott. Elmondjaelap, hogy mit mindent akart a ,kul tur -
harcz' által a birodalmi kanczellár elérni ; de habár sok fenn 

2 1 * 



164 

is áll még a bismarcki intézkedésekből, sokban mégis en-
gedni volt kénytelen : ami ugy látszik, hogy a ,IIon'-nak 
nem igen tetszik, mert Bismarckot most is védelme alá ve-
szi, a mennyiben kimondja, hogy az engedékenység még 
nem jelent annyit, mintha B. Canossába ment volna ; csak-
hogy, ha ez igy van, akkor meg nem lehet megérteni amit a 
,Hon' fennebb mondott, hogy B. az egyházpolitikában ku-
darczot vallott ; a kettő közül t. i. csak egy lehet igaz : vagy 
csakugyan kudarczot vallott B. és akkçr Canossába ment? 
vagy nem ment Canossába és akkor kudarczot sem vallott. 
A mi logicánk legalább nekünk ezt dictálja ; a ,Hon' fele 
logika, az igaz, mindig más volt és most is más; — a követ-
kezetesség nem tartozik erényéhez. 

De nem tépelődünk a .Hon' logicája felett, annál ke-
vésbé pedig, minthogy ő a porosz kulturharczczal összefüg-
gésbe hoz bizonyos ,néhai' magyar kulturharczi velleitáso-
kat, melyekre nézve ő a következőket mondja : „Voltak ná-
lunk is — úgymond — sokan, kik az egyházpolitikai kér-
délt radikal isan megoldani és egy kis kulturkampfot meg-
indítani szerettek volna. Mikor a székesfehérvári püspök ad 
audiendum verbum idéztetett volt, ilyen gondolatok és kö-
vetelések felmerültek ; de szerencsénkre visszhangra nem 
találtak. Mi a megoldandó kérdéseket több tapasztalással 
és kevesebb túlzással fogjuk megoldhatni — Bismarck ta-
pasztalatai után." 

Bég elmúlt szomorú napok emlékét idézi vissza a 
,Hon' fennebbi szavaival, melyekre keserű igazságokat tud-
nánk el mondani, ha a némileg csendesebb viszonyokra te-
kintettel nem lennénk, de e keserű multat bolygatni nem 
akarjuk, nem akarjuk a szemrehányást megkezdeni, mert bizo-
nyára első sorban a ,Hon'-on kellene azt kezdenünk, melynek 
legkevésbé érdeme a többi érdemtelen közt, hogy a kulturhar-
czi velléitások oly mértékben, oly módon és oly nyiltan nem 
valósultak meg, mint az Oroszországban történt. Élénken 
emlékezetünkbe vannak vésve ama napok és tudjuk, hogy 
lia egy fensőbb hatalom vissza nem tar t ja a culturharczos 
liberális velleitásokat, a liberálisok önmagukat bizonyára 
nem korlátozták volna. Azok, kik képesek voltak előidézni 
egy kath. püspök megidéztetését, nem tudhatják be érdemül 
önmaguknak, hogy a kuiturharcz Magyarországon, a nem-
zet anyagi és erkölcsi kárára nem dult ugy, mint kül-
földön. 

Mindez azonban csak mellékesen legyeu mondva. A 
mult mögöttünk, a jövő előttünk áll, és erre a jövőre is 
nyújt nekünk a ,Hon' némi, habár csak homályos perspec-
tivát, „mi — már t. i. a liberálisok — mondja a ,Hon', — több 
tapasztalással és kevesebb túlzással fogjuk megoldhatni a 
megoldandó kérdéseket — Bismarck tapasztalatai után. 
Hogy mit akar a ,IIon' voltaképen mondani idézett szavai-
val, azt nagyon bajos volna megmondani, mert lia szavait 
analysáljuk ugy találjuk, hogy azokban még most is van 
kulturharczi velleitás, daczára annak hogy fennebb szeren-
csének állítja, hogy egy időben a kulturharczi törekvések 
viszliangra nem találtak. Aki mások tapasztalatai után 
akar indulni, az hasznára fordítja annak botlásait olyfor-
mán, hogy azokat nem követi el : a ,IIon'-nak tehát felfo-
gásunk szerint ezt kellett volna mondani : minthogy B. a 
legvastagabb hibát követte el a kulturharczczal, ennélfogva 

mi ellenszegülünk minden kultulkarczi törekvésnek és az 
egyházi kérdéseket mi oly módon óhajt juk megoldatni, 
hogy e megoldás a történeti contiruitás, az egyházak elvi ál-
láspontjának megfeleljen. E helyett azonban ő ámbár hivat-
kozik a ,tapasztalatra' mégis csak azt mondja, hogy .keve-
sebb' túlzással fogjuk akarni az egyházi kérdéseket megol-
dani, mi által bevallja, hogy túlzást mégis akarnak elkö-
vetni. Mi ebből csak azt látjuk, hogy ámbár a ,Hoii' elis-
meri B. kudarczát az egyházpolitikai kérdésekben és ,vala-
mit ' tanult, de nem tanult még annyit, amenyi szükséges ily 
fonlos kérdéseknek, minden megrázkódtatás nélküli megol-
dására. 

Végtelenül sajnálnánk, lia a ,Hou' e nyilatkozatának 
értelme csakugyan ez lenne, sajnálnánk főleg akkor, lia e 
nyilatkozat fensőbb sugallat folytán látott volna napilágot. 
Ami felfogásunk a kulturharczi velleitásokkal szemben 
folyton változatlan : azaz félre meg csak gondolatával is a 
kulturharcznak, akár mint a ,Hon' mondja ,kissebb,' akár 
mint B. tette, nagyobb túlzásokkal. Nem azt akar juk mi 
evvel mondani, hogy nincsenek egyházpolitikai kérdések, 
melyek megoldásra várnak, ezek létezését mi elismerjük, de 
midőn elismerjük, midőn óhajt juk, hogyr azok szabályroz-
tassanak, nem hagyhat juk figyelmen kivül annak hathatós 
ajánlását, hogy e kérdések csak az egyházzal egyetértöleg 
oldassanak meg ; e módon azután, minden túlzás, minden sé-
relem és igy a kuiturharcz is elkerülhető. Államférfiunak, 
a kinek szivén fekszik nemzetének jóléte, a ki látja, hogy 
az egyoldalulag és erőszakosan megoldottnak állított egy-
házj>olitikai kérdések csak zavart képesek előidézni, mond-
juk, államférfiunak be kell látnia azt is, hogy állam- és egy-
háznak karöltve kell járniok, hogy azokat nem szabad egy-
mástól elválasztaniok és egyházi kérdéseket egyoldalulag 
elintézni. Ha tehát komoly a szándék — amint hinni szeret-
jük — nálunk a kulturharczot elkerülni, ugy az egyház-
politikai kérdések megoldására a fennebb emiitett módot 
ajánljuk mégegyszer, mert czélhoz csak az vezet. 

Solymos. Arany-mise. — Mult hó 20-án egy gyöngy 
merült fel a tengerből, hogy megérdemlett arany keretbe 
foglaltassék. E napon, nemzetünk s egyházunk e dicső ün-
nepén végezte Vavrik János, solymosi plébános és cz. kano-
nok jubiláris miséjét ; *) kit méltán hasonlíthatni gyöngyhöz 
tiszta, szép jelleméért, s inert valamint a gyöngy a tenger 
mélyén rejtezik, ugy ő rendszerint remetei magányának 
mélyére van rejtőzve. Az ünnepély megnyíltát már hajnal-
ban több helyt megszólalt s meg-megujuló mozsár-durro-
gása jelezték. Az ünnepeltet teljes papi segédlet kisérte az 
egészen megtelt, tágas templomba, melyet a rokoni szeretet 
s a hivek kegyelete meglepő szép diszbe öltöztetett ez al-
kalomra. A bemenettel megzendőlt orgona s „Bemegvek 
szent templomodba" kezdetű ének lelkesült dobogásba hozta 
a sziveket ; a mint pedig a jubiláns a „Te Deum"-ot még 
mindig zengzetes hangján megkezdte, a kebleket átrezgő 
meghatottság, egybehangzó nyilatkozatok szerint, legfőbb 
fokra emelkedett. Evangelium végeztével Mérhelyi Lajos 
tar jányi lelkész és h. alesperes, lépett szószékre, szép ké-
szültségével köztetszés közt adott kifejezést a mai ünnep 
többszörös jelentőségének. A manuductori tisztet, az ünne-

*) Ad multos annos Sserlc. 
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pelt óhajtására, a kerület legidősb tagja Mraeskó Antal 
saári plébános teljesítette ; diaconus pedig Pazsiczky F . sz. 
f. r. volt provinczialis vala. Mise után a jubiláns hiveihez, 
könyekre, sőt zokogásra inditó pár szót intézvén, a jelenlevő-
ket megáldotta. A templomból kijövet a hi vek sorfalat 
képezve éljenzéssél üdvözölték közszeretetű lelkipásztorukat 
majd a parochián a nagy számban begyült lakosság és ven-
dégek jelenlétében a helybeli jegyző gyönyörű szavakkal 
ecsetelte a község tiszteletét, szeretetét és háláját az iránt, 
kinek atyai gondviseletét, feddhetetlen élettel párosult buz-
galmát övéi egyetemleg gyermeki vonzalommal s kegyelet-
tel'viszonozzák. Nem volt, ugy mond, egyetlen szenvedő, 
kinek könyeit áldozatával felszántva kész ne lett volna ; a 
község ügyeiért kitette magát megvetésnek ; tettekben nyi-
latkozó ügyszeretetével az iskolákat a mintaszerűség szin-
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vonalára emelte ; a tanitókat tetemes állandó segélyben ré-
szesiti, az iskolásokat mindennemű tanszerekkel ő lát ja el ; 
neki köszöni jobbára az „Önmivelő"-kör olvasmányait ; s 
hibája is nemeslelkületének vonása, elengedvén a megszorult 
kérelmezőknek párbér s egyéb tartozásaikat. Végül a jegyző 
igen szép koszorút nyújtott át a jubilansnak a község nevé-
ben. A vendégségben a kerületi összes papság, sz. f. r. atyák, 
szép hirnevű rokonai, a községi tisztviselők és a jubilansnak 
számos más tisztelői vettek részt. Ennek folyama alatt a 
köszöntőt Mérhelyi Lajos kezdette meg üdvözölvén az 
aranymisést, mint a ki bölcs tapasztalataival és szép múlt-
jával disze ugy a kerületnek, mint a megyének, tudományos 
olvasottságával s i f jú kedélyével fényt s derűt hinte min-
denkor környezőire, egykor pedig mint esperes tapiutatával 
s áldozat-készségével paptársait majd a kellemetlenségektől 
óvta meg, majd számukra kedvező helyzetet eszközölt. A 
jubiláns átvéve a szót elsőben megyénk főpásztorát és saját 
egyházának kegyurát üdvözölte, megindultsága közt emel-
vén ki a lángelmű s buzgalmu főpap lankadatlan működé-
sét ; ki a nemzetet sújtó szomorú emlékekből nagylelkűsé-
gével a dicsőség emlékeit alkotja magának ; ki a hazai ipar 
emelése körül ép jelenleg is ő felsége fogadtatásánál érde_ 
meiliez egy ujabb tényt csatolt ; kinek főp. levelei páratlan 
classicitástól ragyognak. A vendégek lelkesülten viszhan-
gozták az érsek ő nagy méltóságára kifejezett üdvkivánato-
kat. Ezután számosabb köszöntők váltattak még, melyeket 
mellőzve, jelen sorok befejezéséül még annyit akarok megje-
gyezni, hogy e napot a jelenvoltak bizonyára igen kedves 
emlékeik közé fogják számitani. E. e. K. 

Belgium. XHl. Leo pápa levele a belga püspökökhöz 
és ezeknek válasza. — Bár specialis belga ügyről szól a szent 
atya levele, de mivel általános érdekű elveket részint fej-
teget részint érint, közöljük azt azon levéllel együtt, mely-
lyel a belga püspöki kar reá válaszolt. 

A pápa levele : 
Dilecto Filio Nostro Victori Augusto S. R. E. Card. 

Dechanips Archiepiscopo Mechliniensi et omnibus venera-
bilibus fratr ibus Belgii episcopis. 

" L E O P P . X I I I . 
Dilecte Fil i Noster et Venerabiles Fratres, salutem et 

Apostolicam Benedictionem. 
Licet multa postremis liisce temporibus in Belgio con-

tigerint rei catholicae perniciosa, quae animum Nostrum 

magno dolore aftecerunt, solatium tarnen consolationemque 
percepimu8 ex multis eonstantis amoris fideique testimoniis 
a catholicis Belgii viris Nobis exhibitis, quoties opportuna 
se se offerret occasio. In primis autem Nos recreavit et ré-
créât egregia vestra in Nos voluntas, studiumque a Vobis 
impensum, ut christianus populus vobis commissus in fidei 
catholicae sinceritate et unitate persistât, et jimore in Eccle-
siam Christique Vicarium in dies crescat. Placet autem id 
Vobis maxime laudi tribuere, quod optimae iuventutis insti-
tution! omni iudustria studetis, providentes ut in primis lit— 
terarum scholis de religione doctrina large adolescentibus 
tradatur. Nec minore cura contenditis ut christianae educa-
tioni euncta benevertant in Gymnasiis etiam et Lyceis, et in 
ipsa Lovaniensi studiorum Universitate. 

Nihilominus hac in re quieto aut securo Nos animo 
esse non sinunt quae catholicorum hominum concordiae pe-
riculum creare penes Belgas videntur, eosque in contraria 
studia distrahere. Supervacaneum porro est hic memorare 
quae fuerint veteres recentesque dissidiorum caussae, occa-
siones, incitamenta, inde etiam profecta, unde minus expe-
ctandum esse videbatur : ea vos, dilecte Fili Noster et Ve-
nerabiles Frates, prae ceteris intelligitis et Nobiscum deplo-
ratis, cum probe noveritis nullo unquam tempore tantam 
fuisse concordiae inter omnes catholicos viros consiliandae 
et servandae necessitatem, quantam hoc nostro, quo christi-
ani nominis hostes unanimi impetu Ecclesiam undique ado-
riuntur. 

I taque de ea tuenda solliciti, monemus, minus eidem 
favere nonnullas de iure publico cotroversias, quae soient 
animos apud vos maxime commovere: versantur autem circa 
necessitatem vel opportunitatem exigendi ad catholicae do-
ctrinae normam recentes rei publicae formas, iuris novi, ut 
aiunt, principiis innixas. — Profecto Nos ipsi ante omnes 
summopere cupimus ut liumana societas christiano more 
componatur, atque omnes civitatis ordines divina Christi 
virtus penetret ac pervadat. I d Nobis propositum esse statim 
ostendimus a Pontificatus Nostri exordiis, publicis editis 
documentis ; potissimum autem Litteris Encyciclis, quas 
adversus socialismi errores, et nuper de politico principatu 
evulgavimus. Attamen catholici viri omnes, si utiliter in 
commune bonum elaborare velint, prae oculis habeant et 
fideliter sequantur oportet consultam agendi rationem, 
quam in his rebus adhibero solet Ecclesia : quae licet cae-
lestium doctrinarum integritatem iustitiaequae principia 
inviolabili firmitate tueatur, maximeque enitatur ut priva-
tis actibus publicisque institutis et moribus eadem principia 
moderentur ; aequam tarnen habet rerum, locorum, tempo-
rumque rationem ; et saepe ut in humanis rebus assolet, 
quaedam aliquamdiu tolerare cogitur mala, quaere moveri 
vix aut ne vix quidem possunt, quin gravioribus malis et 
perturbationibus aditus aperiatur. 

Il lud insuper in controversiis agitandis cavendum est, 
lie modus transiliatur, quem aequitatis caritatisque leges 
praescribunt ; neve temere insimulentur, vel in suspicionem 
adducantur viri ceteroquin Ecclesiae doctrinis addicti, ma-
xime autem qui in Ecclesia dignitate et potestate praecel-
lunt. — Id quidem tibi, dilecte fili Noster, contigisse dole-
mus, qui Ecclesiae Mechliniensi Archiepiscopi auetoritate 
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quique ob egregia tua in Ecclesiam méri ta et, catholicae 
tuendae Studium, dignus es habitus qui P a t r u m Cardina-
lium Collegio a Decessore Nostro f. r. Pio I X adscribereris. 
— P e r se autem apparet , hanc in falsas insimulationes 
quemlibet vocandi levitatem alieno nomini detrahere, mu-
tuae caritatis vincula relaxare, iniuriamque iis inferre quos 
típiritus Sanctuç posait Episcopos regere Ecclesiam Dei: 

ideoque ut ab ea omnes catholici viri teinperent summopere 
cupimus, gravi terque monemus. Quibus quidem scire satis 
sit, Apostolicae Sedi Romanoque Pontifici, ad quem omni-
bus semper patet accessus, officium esse demandatum, ca-
tholicas ubique veritates tuendi, cavendique ne quid in Ec-
clesia serpat aut disseminetur, quod de fide et moribus do-
ctrinae officere vel cum ea discrepare videatur. 

Ad vos quod attinet, dilecte Fi l i i Noster et Venerabi-
lés Fra t res , summa diligentia curate ut omnium doctorum 
virorum, et eorum praesertim, quibus iuventutis instituen-
dae munus per vos est creditum, una sit mens eademque 
sententia in his, in quibus Apostolicae Sedis auctoritas dis-
sentiendi libertatem non reliquit. In his autem quae sapien-
tum disputationibus libere permit tuntur , ita, Vobis suaden-
tibus ac monentibus, ingénia exerceantur, u t sententiarum 
diversitas aniinorum unitatem et voluntatum concordiam 
non abrumpat . Qua de re plena sapientiae ac gravi tat is 
praecepta doctis viris t radidi t immortalis memoriae Pont i -
fex Decessor Noster Benedictus X I V in Constitutione „*Sol-

licita ac provida iino etiam exemplar ad imitandum pro-
posuit sanctum Thomam Aquiuatem, qui pacato semper 
stilo et gravi dicendi forma ut i tur , non solum cum docet, 
veri tatemque argumentis communit, sed etiam cum adver-
sarios urget et insectatur. Placet Nobis haec eadern Deces-
soris Nostri praecepta i terum sapientibus commendare, 
idemque exemplar exhibere, ex quo non modo discant qua 
ratione sit cum adversariis agendum, sed etiam qualem in 
philosophicis et tlieologicis disciplinis doctrinam tradi opor-
teat et coli. Non semel vobis, dilecte Fi l i Noster et Venera-
biles Fratres , significavimus quantopere Nos optemus ut 
Sancti ï h o m a e sapientia in scholis catholicis res t i tuatur et 
maximo ubique in honore habeatur. Auctores etiam vobis 
fuimus constituendi in Lovaniensi Academia altioris philo-
sophiae, ad mentem S. Thomae, magisterium ; qua in re, 
sicut et in ceteris omnibus, paratissimos vos nacti sumus de-
sideriis Nostris obsequi voluntatemque Nostram perficere. 
Coepta igi tur alacriter insistite, et studiose curate, u t in 
eadem Academia christianae philosophiae uberes fontes, e S. 
ï h o m a e Aquinat is operibus erumpeutes, large copioseque 
auditoribus recludantur, et ad omnium aliorum disciplina-
r u m utili tatem deriventur. Qua in re neque consilium neque 
operáin Nostram, ubi opus fueri t , Vobis unquam deesse 
sinemus. 

Interim vero a Deo qui fons sapientiae est et pacis 

auctor caritatisque amator, opportunam necessitatibus opem 

imploramus, et caelestium munerum copiam omnibus ad-

precamur. Quorum auspicem et singularis benevolentiae 

Nostrae testem Apostolicam Benedictionem vobis, dilecte 

F i l i Noster et Venerabiles Fra t res , simulque universo Clero 

et populo curis vestris credito peramanter in Domino imper-

t imus. 

Da tum Romae apud S. P é t r u m die 3 August i 1881. 

Pontificatus Nostri Anno Quarto. 

.4 belga püspökök válássá : 

Szentséges Atya ! 

Szentséged örvendeni fog, ha megtudja , mily boldo-
gokká tet t bennünket f. hó 3-án kelt levelének vétele. L á t -
juk ebből, hogy szentséged mind azok daczára, mik Belgi-
umban a vallás ellen történnek, vigaszt merit azon fáradal-
makból, melyeket viselünk s azon eredményekből, melyek 
fáradalmainkat koronázzák, az elemi közép és felsőbb ok-
tatás terén, hála katholikus népünk tekintélyes áldozatkész-
ségének az i f júság keresztény oktatása s annak fenntartása 
és terjesztése iránt. Annyi bizonyos, szent atya, hogy a hit 
ellenségei ezt el nem ragadják a belga néptől. 

A mi a nézeteltéréseket illeti, melyeket szentséged ke-
letkezni látott a (belga) katholikusok közt, vonatkozással a 
közjogra, ezeknek főforrása valóságos félreértések voltak. 
E nézeteltérések, egyébiránt, nagy részt eltűntek, és szent-
séged levele el fogja oszlatni, a mi belőlük még fennvolna. 
Minden katholikus ugy akar gondolkozni, mint a szentszék, 
s mindnyájan hiven fogják követui azon utasításokat, me-
lyeket nekik szentséged nagynevű elődje, X I V . Bene-
dek, Sollicita et provida kezdetű határozmányának felidé-
zésével adott. 

Igy leszen, szentséges atya, hogy a katholikusok 
egyetértése, melyre mindenkor oly sziikségök vau, de kü-
lönösen napjainkban, sértetlen maradand, hogy folytassa a 
keresztény és szent egyházunk ellenségei ellen jó harczait. 
Az egyház ellenségeit jelenleg nem zabolázza semmi, és öt-
ven év óta nem merészelték tenni Belgiumban azt, a mit ma 
mernzk; azonban mindaz, a mi erőszakos, nem állhat fenn, és 
mi erősen hisszük, hogy az igazság múlhatat lanul el fogja 
foglalni jogait . 

Gondunk van rá, szentséges atya, nehogy valamit el-
mulaszszunk arra nézve, hogy aquinói sz. Tamás bölcsészet-
tudományi elvei, a modern tévelyek árnyainak eloszlatására 
emez oly diadalmas ragyogású elvek, a löweni egyetemen 
mindinkább tökéletesebben adassanak elé. Mi nemsokára új -
ból felirni fogunk ez ügyben szentségedhez. 

Szentséged lábaihoz borulva apostoli áldásáért esede-
zünk részünkre, hiveink és egész Belgium számára. 

' O O 
Malines, 1881. aug. 18. 

Aláírva : a malinesi bib. érsek és pri-
mas, továbbá a brugesi, gandi, namuri, 
liègei és toumayi püspökök által. 

IRODALOI. 
-}- A ke resz ténység és k o r u n k . Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki lielynök. Fordi to t ták : Dobos Lajos és Spett 

Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad , 
1881. I . köt. 532 lap. Á r a 1 f r t 50 kr . 

Azt kell tehát látnunk : Jézus Krisztus Isten-e ? E t tő l 
f ü g g minden. Tekintsük jellemét ; mérlegeljük szavait ; 
lássuk tetteit ; legyünk jelen első és vég-lehelleténél, kér-
dezzük meg bölcsejét és s ir ját . Mert ránk nézve ettől f ü g g 
az élet, a halál, ez örökkévalóság. 
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Ez a második szükséges lépés. Hozzá még határozot-
tan ez a legszebb s egyúttal a legegyszerűbb, legkönnyebb 
feladat, A vallás szembetűnő világossága után következik 
egy másik, nem kevésbé ragyogó : Jézus Krisztus szembe-
szökő világossága. Érzitek, hogy az embernek vallás kell : 
de nem tudjátok melyik? Hagyjá tok a metaphysikai kér-
déseket, a csodák és jóslatok nehézségeit, nézzétek Jézus 
Krisztust, nézzétek páratlan jellemét, életét, tanát, erényeit 
— hisz a napon is nyitott szemmel járunk. 

Es itt bámulnunk kell a régi dolgok szent újdonságát, 
azt az összevágó mozgalmat, mely minden századnak meg-
hozza a rá nézve legmeggyőzőbb érveket. Jézus Krisztusban 
hajdan csak a megtestesült Istent látták. Szellemének, szivé-
nek, jellemének emberi szépségei elenyésztek istenségének 
fényében. íme ma már a sugárkoronát, a tömjén-füstöt, 
ma már ujjaikkal bolygatják. A meggyöngült hit, a tiszte-
letlen birálat Jézus Krisztusban nem akar többé mást látni 
mint az embert. Azt hinnétek hogy Jézus Krisztus megsem-
misül. Szebbnek tűnik föl. Jézus Krisztus emberi szépségét 
egy század sem ismerte ugy, mint a mienk. Am nézzetek 
utána Bossuet-ban : alig sejti. Keressétek Sz, Tamásban, 
Sz. Ágostonban, e régiekben : mindössze néhány jámbor ma-
gyarázatot, néhány rejtelmes ömlengést találtok e szavak 
fölöt t : „Legszebb volt az emberek gyermekei között." De 
Jézus Krisztusnak lelki, szivbeli és jellem-szépségeit beha-
tóan tanulmányozni századunk kisérlé meg egyedül. Min-
denki ehhez fogott, a protestánsok néha épen oly szerencsé-
vel és ékesszólással mint a katholikusok, sőt maguk a hitet-
lenek is igazán meglepő és megható modorban. Alig indult 
meg a mozgalom s e tanulmány már is bizonyos lelkesedést 
szült Jézus Krisztus személye iránt még azok szivében is, 
kiknek nincs többé hitök. Szépségének emelkedett érzetével 
védi bennük Jézus Krisztus a hanyatló vallást. Es ha az 
utóbbi években egy ma már elfeledett gonosz regény néhány 
lelket pillanatra tévedésbe ejthetett, ez csak azért történt, 
mert a szentségtörő gyalázatok és arczulcsapások után az 
imádandó szépségen még némi árny maradt. 

Ennek teljes fénybe állitására szenteljük munkánk 
második könyvét. Az első egészen könnyedén vezet a vallás 
szükségességének belátására és sejteti annak fő jellegét. A 
második Jézus Krisztus szentségének beható fejtegetése ál-
tal kimutatja, hogy e szükséges vallás nem a természeti 
vallás, hogy a Jézus Krisztusnak vallása, a keresztény val-
lás. E könyvnek, mely szintén egy egész kötetre fog ter-
jedni, czime lesz : Jézus Krisztus. 

E második kérdés megoldásával föltárul, kiszélesül 
előttünk a láthatár . Jézus Krisztus Isten. Emberré lett 
Isten. De miért és hogyan? Tudjuk-e ez eseménynek okait? 
H a a feladat mégoldására ember is elég volt : miért Isten ? 
H a Isten kellett hozzá : miért ember ? Miért Isten-Ember ? 
Eletében köny és vér szerepelnek. Mikép magyarázható ez 
meg ? E kérdések merülnek föl és ezer más. Az egész ke-o o 
reszténység. E tétel : Jézus Krisztus Isten, magában foglalja 
a Sz. Háromságot, a teremtést, bukást, megváltást, eucha-
ristiát, szóval az egész Credo-t, a kereszténység alapjait és 
legfönsegesebb igazságait. 

E nagy kérdések tanulmányozásának szenteljük mun-

kánk harmadik könyvét, mely ismét egy teljes kötet lesz, 
mint a két előbbi. 

Jóllehet ugyan gyarlók, ugyan méltatlanok vagyunk 
ily magasztos kérdésekhez fogni, mégis azoknak, kik minket 
követni akarnak, ritka szellemi élvezetet merünk'igérni. Fö-
Iületesen tekintve e dogmák homályosoknak, különczöknek 
látszanak, de ha azokat a jelzett rendszer nyomán tanulmá-
nyozzuk : ha az ember szivében kutat juk első alapvonalaikat, 
tökéletlen de már is oly szép vázlataikat, hogy Isten szivében 
azután fönséges valóságukban álljanak előttünk ; lia e két 
természet egyikétől a másikához: az eredetitől a másolathoz 
fordulunk és ha lát juk mindamaz imádandó titkokat, melyek 
az egyikben kezdetlegesek a másikban tökéletesek, itt felfog-
hatatlanok, ott mint valami fátyolon át észlelhetők, és me-
lyek e két természétből áradnak ki, hogy megvilágítsanak 
mindent, a tudományokban úgy mint a művészetekben s az 
emberi viszonyok valamennyi vonatkozásaiban: akkor érez-
zük, hogy lehetetlen mindén kétség, s e közvetlen szemlé-
letből fény gyúlad előttünk, melyet eltakarni, elhomályosí-
tani. de főkép kioltani nem képes többé soha semmi. E har-
madik könyvnek, melyben benső megfigyelési rendszerünket 
teljesen kifejteni törekszünk — czime lesz : A keresztény 
dogmák. (Folyt, köv.l 

Beküldetett : Egyházi beszéd melyet Szent István ki-
rály ünnepén 1881. augusztus 20-án a székesfehérvári püs-
pöki templomban tartott Nyirák Sándor, ettyeki plébános, 
szent széki ülnök, és a pápa ő szentségének t. káplánja. Szé-
kesfehérvárott, nyomatott a „Vörösmarty" könyvnyomdá-
ban. 1881. 14. lap. Tá rgya : Az egyház az igazi szabadság-
nak szülő anyja, a valódi felvilágosodásnak és műveltségnek 
pedig ő volt mindenkor legbuzgóbb terjesztője és leghatha-
tósabb előmozdítója. 

A kath. hitterjesztés lapjai czim alatt igen érdekes 
és közhasznú képes folyóiratnak vettük I. számát. A folyó-
irat első lapját X I I I . Leo pápa ő szentségének arczképe di-
sziti, — s ugyanazon lapon veszi kezdetét ő szentségének a 
kath . missiók ügyére vonatkozó körlevele. Ezután különféle 
missiói tudósítások következnek, híven, körülményesen le-
írva, és képekkel illustrálva. — „Mi hír a kath. világban ?" 
rovat alatt Chinából, nyugati Afrikából hasonlókép szintoly 
érdekes, mint tanulságos tudósításokat olvasunk. A nagy 
becsű folyóirat kiadója és felelős szerkesztője : ft. Nogely 
István nagyváradi szentszéki ülnök és képezdei tanár ur. 
Előfizetési dij egy évfolyamra 3 f r t . Evenkint 6 füzet, 3—4 
iv tartalommal fog megjelenni. Ajánl juk e hézagpótló fo-
lyóiratot addig is, mig legközelebb az előfizetési felhívást 
egész terjedelmében közöljük. 

= É r t e s í t é s . Számos paptársam azon kérdést intézte 
hozzám : vájjon a már megjelent „Egyiptomi és Szentföldi 
Naplóm" czimű munkám erga intentiones is kapható ? Sok-
oldalú elfoglaltságomnál fogva nem vagyok képes minden 
egyes levélre válaszolni ; miértis ezennel köztudomásra ho-
zom, hogy „Naplóm" 2 f r t 50 kr. bolti áron vagy erga 13, 
általam megjelölendő intentióra is kapható. 

A megrendelések hozzám (Budapest terézvárosi plé-
bánia) czimzendők. 

Kelt Budapesten 1881. szept. 6. Czobor Gyula, 
budapest-terézvárosi káplán 



168 

Felszólítás a lourdesi zarándok-társakhoz. 
A nemzeti zarándoklat főigazgatójától, Nogáll János 

ő méltóságától felszóllitást, illetve megbizást vettünk, hogy 
a nemzeti zarándoklásról e m l é k i r a t o t tegyünk közzé. 
Ezennel tehát szives szeretettel fölkérjük ő Méltósága nevé-
ben zarándoktársunkat, ft . Noszlopi urat, ki a M. A. szerint 
ilyesminek kiadására készül, hogy becses jegyzeteit kezünkre 
bocsátani szíveskedjék; fölkérjük mindnyáját, zarándoktár-
sainkat, hogy tapasztalataikat, észrevételeiket, a nyert ke-
gyelmekről (a mennyiben szabad) értesítéseket velünk kö-
zölni méltóztassanak. O méltósága legkegyesebb igéretét 
bírjuk, hogy a lelkesedés melegében a szívből szakadt fen-
séges beszédeit, amennyiben azokat emlékezetében fölidéz-
hetendi, szintén rendelkezésünkre bocsátandja. 

Alulírottak érdemetlen voltuk teljes érzetében, gyen-
geségük tudatában is, egy apostoli férfiú által történt ezen 
szép megbizást az U r sz. akaratának tekintjük : „Qui de 
indignis facit dignos" s a lourdesi zemzeti zarándoklat felejt-
hetetlen emlékű lelki kalauzának szándéka előtt meghajlunk, 
ha t. i. zarándok-társaink is megbíznak bennünk s az epo-
chalis zarándoklatra vonatkozó becses jegyzeteiket velünk 
közölni szívesek leendenek. Viribus unitis ! Minden erőnket 
és képességünket latba vetjük s arra törekedünk, hogy Isten 
nagyobb dicsőségére, a csodatevő lourdesi sz. Szűz tisztele-
tére, embertársaink épülődésére a ránkruházott szép tisztnek 
megfeleljünk. Testvéri üdvözlet a kedves zarándoktár-
saknak ! 

A szeplőtlen szent Szűz oltalma alatt 

tíze m enye i M ihály, Vaj dits G y ul a, 
regöli pl. u. p. Tamási. szakadatki plébános, 

(Tolna vm.) u. p. Högyész, 

V E G Y E S E K . 

Aranyáldozat Yáczott. 
Nm. és ft. Pettier Antal József váczi püspök, v. 

b. t. tanácsos ur ö excellentiája, Kisasszony napján 
tar to t ta áldozárságának ötvenedik évfordulat i ün-
nepét. Az áldott lelkű kegyes főpásztor számtalan 
tisztelőinek diszes sorához csatlakozva, mi is szi-
vünk mélyéből rebegjük el amaz imaszerű óha j tás t : 
ad mul tus annos ! 

— A nagyváradi bazilika ügyében a „Nagyvárad" a 
következőket jelenté: „A várban feltalált nagy történeti fon-
tossággal bíró romok hivatalos intézkedés tárgyává váltak. 
Dr . Oláh Gyula kir. tanfelügyelő f. hó 27-én megnézvén a 
kérdéses leletet, nyomban hivatalos táviratot intézett a val-
lás- és közoktatási miniszterhez s az ügy nagy fontosságá-
nál fogva a legsürgősebb intézkedést kérte. E hivatalos táv-
irat azonnal közöltetvén a „műemlékek országos bizottságá-
val", a most nevezett bizottság Steinhaus műépitészt a lelet 
felvétele és részletes jelentéstétel végett azonnal leküldte. 
Steinhaus műépitész már 28-án a gyorsvonattal Nagyvá-
radra érkezven, vett utasítása szerint felkereste dr. Oláh 
Gyula kir. tanfelügyelőt, kivel a helyszínére kimenve, a le-

letet megvizsgálta és Bouvard altábornagy engedélyével azt 
mérnökileg felvette. A lelet felvétele délutáni 1 óráig tar-
tott s a műépitész konstatálta, hogy a várbeli alapásás al-
kalmával egy nagy méretű román stylű basilika főbejárása, 
továbbá egyik pillérjének és oldalfalának egy része találta-
tott fel. A délutáni órákban Bubics Zsigmond kanonok, Bu-
nyitay Vincze és Dunay Alajos kíséretében ismét kimentek 
a helyszinére a műépítész és a tanfelügyelő s ekkor már 
részletesen meghatározta a műépítész a kérdéses bazilika 
fekvését s már most tudják, hogy ha a tervbe vett épikezés 
a várban meg fog történni, az csak a basilika nyugoti végé-
nek két sarkát fogja elfödni, mert a basilika a szabadon 
maradandó várudvarba nyúlik be. Steinhaus elkészítette je-
lentését és dr. Oláh Gyula tanfelügyelővel ismét megláto-
gatván Bouvard altábornagyot, felkérte őt, hogy addig is, 
mig e kérdésre vonatkozólag a lehető leggyorsabb menetű 
tárgyalások a m. kir. közoktatásügyi miniszter és a közös 
hadügyminister közt be fognak fejeztetni, a leleletnek a folya-
matba vett építkezések általi elíödését akadályozza. Az al-
tábornagy a legnagyobb készséggel kijelentette, hogy a tu-
domány érdekében e tekintetben minilen lehetőt megteend. 
Steinhaus műépitész f. hó 29-én az éjjeli vonattal elutazván, 
jelentését már tegnap — f. hó 30-án — megtette s mire e 
sorok megjelennek, már bizonyosan megindultak a közokta-
tásügyi in. kir. miniszter és a közös hadügyminiszter közt a 
tárgyalások arra nézve, hogy a tervbe vett épitkezés a lelet 
helyén legalább egy időre felfüg-gesztessék és a vár udvarán 
elterülő basilika alapfalainak rendszeres kiásása engedé-
lyeztessék. Miután Bubics Zsigmond kanonok kijelentette, 
hogy az ásatás költségei is biztositva vannak, bizton remél-
hető, hogy az ásatás néhány nap alatt engedélyezve lesz és 
Nagyvárad régi nagyságának őzen régóta keresett, de csak 
most megtalált bizonyítéka napfényre kerül s igen valószínű, 
hogv a nagyváradi várnak mostani puszta udvara a legbe-
csesebb mütörténelmi kincsek bányájává válik." 

j Az emberi méltóság lealacsonyitása. Jul ius elején vette 
Siam király a azon hírt, hogy országában hófehér elefánt ta-
láltatott. Az ily elefántot a siámiak isten gyanánt tisztelik. 
A király és papjai rögtön elhatározták, hogy az u j istent a 
lehető legnagyobb tisztelettel fogadandják. Király, minisz-
terei, pogány papok és a nép ezrei, több mértföldnyire men-
tek az elefánt elé s midőn azt megpillantották, éktelen lár-
mát csaptak. Mindenki letérdelt és a király isteni áldás 
jeléül fejére és vállaira tette az elefánt ormányát. Most kez-
detét vette a bévonulás Bangkokba, hol az utczák mentében 
katonaság volt felállítva diszőrségül. Az elefánt jobbján a 
király kivont karddal, balján a főpap arany bottal. Ágyú 
dördültek meg, midőn az elajánt a város területén megjelent 
A menet az elefántot a királyi palotában levő termeibe ve-
zette s a király egyik rendjének nagy szalagjával és souve-
rain jogokkal és ranggal ruházta fel az állat-istent. Az u j 
isten arany és porczellán edényekből étkezik. 

X Ft. Beckx atya, a Jézus társasága általános főnöke, 
mint a Catholic Times értesült, Romában súlyosan beteg. A 
szentéletü aggastyán nyolczvanhét éves. 

© A pesti kath. legényegylet jubilaeumára ő eminen-
tiája, főm. Simor János, bibornok s herczeg-primás és esz-
tergomi érsek magát Pellet József cz. kanonok s közp. pap-
neveldei aligazgató által képviseltette. Ugyanezen ünnepé-
lyen jelen volt továbbá dr Growcha Antal tábori püspök és 
a bécsi kath. legényegylet elnöke, továbbá Mayr György 
apát-kanonok a müncheni, Mayr József innsbrucki és Jor -
dán kanonok boszeni elnökök képviselve voltak még Kla-
genfurt, Linz, Villach, St. Veit ; itthonról Buda, Győr, 
Jászberény, Vácz, Pécs stb. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. A kath. tanférfiak magatartása az úgynevezett országos tanitói gyűlésen. — A tekintély elve nevelésünkben, 
kiváló tekintettel családi életünkre. — Egyházi tudósítások : Budapest. A protestánsok Esztergomban. — Szepesi egyház-
megye. Főpásztori szózat a jul . 13-iki merénylet alkalmából. — Bonn. A német katholikusok 28. nagygyűlése. — Vegye-

sek. — Kegyeletes adakozás. 

A kath. tanférfiak magatartása 
az úgynevezett országos tanitói gyűlésén."*) 
A kath. sajtó különböző szempontból itéli meg 

a kath. tanférfiaknak a mult hónapban megtartott 
országos lanitói gyűlésen való megjelenését, és 
magatartását. A legnagyobb rész ugy előzetesen, 
mint utólagosan nem helyeselte a megjelenést; ma-
guktar tása, és eljárásuk felöl részben kicsinlö, 
részben elítélő és gyanúsító nyilatkozatokat lehe-
tett olvasni. 

Mi nem akarunk a fölött vitatkozni : ok- és 
czélszerübb lett volna-e onnan teljesen elmaradni. 
Nem akarjuk egyik és másik vélemény okait mér-
legelni. De állítani merjük, hogy a megjelenés sem 
volt egészen indokolatlan. 

Mert a távolmaradás általi tiltakozás — néze-
tünk szerint, — nem oly hatásos, mint ha tért fog-
lalva, és a küzdelmet elfogadva, a téves nézeteket 
szeretettel kiigazítani iparkodunk ; a jobb elveket 
legyőző indokokkal fejtegetjük, és azoknak érvényt 
szerezni törekszünk. A minden dicséretet érdemlő 
két kath. tanférfiu, — Petrovácz József és Fonyó Pál, 
gyámolittatva a többi 26 kath. tanférfiak szavaza-
tai által, — megmutatták, hogy képesek megmér-
kőzni a vallás-erkölcsös nevelés elleneivel, hátha 
még több társaik lettek volna, kik nemcsak szava-
zataikkal, hanem felszólalásaikkal is segítették volna 
a vezéreket. De meg a kormány sem vádolhat igy ben 
nünket, hogy nem viseltetünk iránta köteles tisztelet • 
tel, és az általa nyújtot t alkalmat nem használtuk föl 
nézeteink előadására; és, mi szintén megszívlelendő : 

*) Zárszóul ez ügyben s a jövő u. n. országos tanitó 
gyűlés alkalmára való okulás előmozdítása végett szívesen 
közöljük ezt az általunk igen tisztelt helyről és kézből érke-
zett felszólalást. Szerk. 

kath. tanférfiaink dicsérendő fellépése által a közös-
iskolások és kormány-közegek kényszerítve lőnek oly 
kérdésekben, melyeket mellőzni szerettek volna, nyíl-
tan szint vallani. Igaz, hogy nem nagy örömünkre szol-
gált színvallásuk; de legalább el nem tagadható bi-
zonyítványt állítottak ki gondolkozásuk- és lelkü-
letükről. 

Legyen elég ennyi a megjelenés némi igazo-
lásául. 

Azoknak, kik a szóban levő gyűlésen megje-
lent kath. tanférfiaknak egyes nyilatkoztait, és 
eljárásokat részben kicsinylik, részben elitélik, és 
gyanúsítják, némi tájékozásul legyen szabad — hi-
teles értesülésünk alapján — a gyűlésen történtek 
részletesebb előadásával felelni.*) 

Ki csak némi figyelemmel kisérte a gyűlés 
lefolyását, a hírlapi értesítésekből is tudja, hogy a 
kath. tanférfiak a közös gyűlést megelőzőleg Petro-
vácz József felhívására külön értekezletet tartottak, 
és megállapodtak abban, hogy elvi kérdésekben együt-
tesen fognak szavazni. S miután nem mindenkinek 
adatott, hogy a fölmerülő kérdésekhez rögtönözve 
is helyesen hozzászólni tudjon, a két vezérférfiu — 
Petrovácz József és Fonyó Pál kalocsai kiküldöttek, 
— lőnek megbízva, hogy a kath. érdekek mellett 
felszólaljanak, és indítványokat beadjanak. Továbbá 
abban is megállapodtak, hogy csak is az elvi jelen-

*) Teljesen hű értesítést a gyűlésen történtekről a h í r -
lapokban hasztalanul keresne bárki is; még az „Egyetértés" 
legrészesebb értesítéseket hozott, de gondja volt rá, hogy a 
kath. tanférfiak beszédjeit vagy éppen nem, vagy na-
gyon sovány kivonatban közölte. A kath. sajtó meg éppen 
nem gondoskodott arról, hogy megbizható értesítőt tartott 
volna a gyűlésen, holott a tárgyalások hű feljegyzése kath. 
szempontból még akkor is érdekes lett volna, ha egyetlen 
kath. tanférfiu sem vett volna részt a gyűlésen. 

17 
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tőségü kérdések vitatásánál provocáljanak érdemleges 
vitát, nehogy minden kicsinységek fölött vitatkoz-
ván, akadékoskodóknak látszassanak, és ez nagyobb 
fontosságú felszóllalásaiknak rovására, hátrányára 
történjék. 

A tárgyalásra kitüzöttek között két olyatén 
kérdés volt, melyeknek vitatásánál a kath. tanférfiak 
imént jelzett megállapodásuk szerint elvi álláspon-
tot foglalhattak, és foglalniok kellett : 1) a fegyelmi, 
2) a tanitó-egyletek\ és az országos tanitó-gyűlés szerve-
zetének kérdése. A napi rend többi tárgyai, — nem 
tekintve egyes tárgyaknál a tananyag részleteit. — 
mind olyanok voltak, hogy lehetett volna ugyan fe-
lekezeti szempontból elvi vitát kierőszakolni, de 
ilyetén eljárásnak jogosultsága fenn nem forgott. 

Az első kérdést illetőleg minden esetre sajnos, 
hogy az elökészitő bizottságban nem találkozott 
senki, ki a vallás-erkölcsös nevelés szükségességét 
követelte volna. Azonban ama mulasztás csak az 
elökészitő bizottságban résztvevőkneknek számit-
ható, és számitandó be, kik többnyire közös is-
kolások, és kormány-közegek voltak, de a közgyű-
lésen nyilt homlokkal fellépő kath. tanférfiak ér 
deméből mit sem vonhat le, sőt nézetünk szerint 
fokozza azt. 

Miként biztos értesülésből tudjuk, a kath. tan-
férfiak éppen a tárgy fontosságánál fogva elhatá-
rozták a vallás-erkölcsi nevelésre vonatkozó indit-
ványukat nem a szakosztályban, hanem a közgyű-
lésen megtenni, hogy igy eme fontos kérdésben ne 
csak kevesek, hanem az összes jelenlevő tanférfiak 
nyilatkozatát vehessék. Igy lön, hogy Petrováez Jó-
zsef a fegyelem kérdésének tárgyalásakor a közgyű-
lésen következő indítványt terjeszté elő: 

„Miután a fegyelem czélja a növendékeket 
egyebeken kiviil az erkölcstelenségtől is megóvni; 
miután a jó fegyelemnek nem rendőri szigorúság-
gal, hanem nevelöleg kell hatnia, — hogy ez által 
főkép a belső ember neveltessék, és miután az is-
kola szellemének, a melyben a fegyelem nyilatko-
zik, egyik főkelléke a vallásererkölcsösség : mondja 
ki a közgyűlés, hogy az előterjesztett javaslatot 
csak azon hozzáadással fogadja el, hogy a fegyelem-
hez tartozik első sorban a hiterkölcsi nevelés, és hogy a 
jutalmaknál és büntetéseknél sokkal behatóbb és állan-
dóbb eredményt biztosit a növendékek vallás-erkölcsi ne-
velése és oktatása.^ 

Hogy ezen indítványt ugy indítványozó, mint 
támogatására felszólaló Fonyó Pál elég begyőzőleg 

indokolták, eléggé bizonyítja azon körülmény, hogy 
maga az előadó, Bárány Ignácz nem csak egész terje-
delmében magáévá tette az indítványt; hanem, di-G J 7 ' 

csereiére legyen mondva, annyira lelkesült érette, 
hogy nem rettenve vissza az ultramontán czimez-
getéstöl, ö maga a minden áron liberaliskodókat G 7 O 
igen hatalmasan megleczkéztette. O o 

Hogy pedig az indítvány mind ezek daczára 
a jelen volt kormányközegek egy részének segélyé-
vel, — kik négy szem közt ismételve esküdöztek, 
hogy ők a népiskolából nem szándékoznak pogány 
barlangot csinálni, hanem igenis sürgetik a vallás-
erkölcsös nevelést, — mégis leszavaztatott ; söt a 
szavazásnak ilyetén minden józan gondolkozású 
embert elszomorító eredménye meg is tapsoltatott: 
ez nem azt bizonyítja hogy a jelen volt maroknyi 
kath. tanférfiak nem tették volna meg nagyon is 
melegen érzett kötelességüket ; hanem igenis a mel-
lett bizonyit, hogy az intéző körök által annak ide-
jén elég meggondolatlanul vetett szélnek viharait 
a már mindent jobb színben feltüntetni akaró 
kormány ott aratja, hol az legkevésbé van inyjére. 
Ki ne látná azt be, hogy a kir. tanfelügyelő urak a 
valláserkölcsös nevelés pontozatának leszavazásá-
sával nagyon is gonosz szolgálatot tettek a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urnák ; sőt hogy a szava-
zás eredményétől maguk is megijedtek, és a nyil-
vánosság előtt a leszavazok név szerint nem merték 
elvállalni a felelősséget, azt ezen kérdésnek további 
fejleménye, mely részben a culissák mögött játsza-
tott le, és igy eddig a nyilvánosságnak csak rész-
ben lett átadva, nagyon élénken bizonyítja. 

Mert tudni kell. hogy a leszavazott és kitap-
solt kath. Petrováez nem érte be azzal, hogy a val-
láserkölcsös nevelés ellenei tömeges szavazás által, 
tehát ismeretlenül akarják szavazataikkal a vallás 
erkölcsös nevelést az iskolából kiküszöbölni, nem ! 
a bátor legényeknek szemébe óhajtott nézni, és 
megismertetni akarta őket névszerint, s azért elha-
tározta egy indokolt indítványban névszerinti sza-
szavazás mellett a napirend megváltoztatását kérni. 

Az indítvány igy hangzott : 
«.Tekintve a nevelésben a hiterkölcsi oktatás 

fontosságát ; tekintve, hogy a hiterkölcsi alapnak 
az iskolában való megóvása keltette föl a közel-
múlt időben a társadalom jelentékeny részénél, — 
mindazoknál, kik a vallásosságot a társadalom 
alapjául, tekintik — a kormánynyal és híveivel 
szemben a jogos féltékenységet ; tekintve, hogy az 
országos tanítói gyűlés azon határozata, melylyel a 
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vallás erkölcsös nevelést a fegyelem köréből kizár 
ta, jogos felháborodásra ad alkalmat, — nehogy 
ezen határozat az egy czélra törekvök közt szaka-
dást hozzon létre, — 

inditványoztatik : 
hogy a fegyelem kérdése névszerinti szavazás mellett a napi 
rendről levétessék." 

Ha ezen inditvány értelmében a névszerinti szavazás 
elrendeltetik, alkalma lett volna az országnak is név szerint 
megismerni az óriásokat, kiknek nem kell a vallás-erkölcsös 
nevelés a népiskolában. Azonban a hivatalos oldal, — a kir. 
tanfelügyelők, és állami képezdei tanárok, — észrevevén a 
névszerinti szavazást kivánó inditvány melletti mozgalmat,"'"*) 
a katholikusok vezérférfiait körülvették, hogy álljanak el 
a szándékolt inditvány beadásától, ők készek a már egy-
szer leszavazott indítványt egy más alkalmas helyen meg-
szavazni. S igy lőn, hogy a pestmegyei kir. tanfelügyelő, — 
ki első szavazás alkalmával is a katholikusokkal szavazott» 
— nem akarván a kath. vezérférfiak ujva az inditványt 
megtenni, — maga vállalkozott az inditvány megtevésére» 
és azt valóban meg is szavaztatta. 

Kérdjük ezek után, hogy a kath. tanférfiak ezen fon-
tos kérdésben a tisztesség határai között tehettek-e többet ? 
Kérdjük továbbá, hogy magában az itt hi ven előadott tény-
ben nincs-e a kath. tanférfiak részéről kivivott győzelem ? 
Nem a hat szavazat-többség, melyet a ,Pester Lloyd' szerint 
az elnök erőszakolt ki, szolgál elégtételül a kath. tanférfiak 
részére, és annak igazolásául : hogy azok a .szánandó katho-
likus tanitók, kik a gyűlésen megjelentek', mégis csak tet-
tek valamit, ha egyebet nem, legalább kifejezést adtak 
kath. meggyőződésüknek, és utóvégre is kényszeritették az 
ellentábort annak elfogadására, mit előbb ,éljenzés' és ,tap-
sok között' leszavazott ; hanem mindenre elégtételül szol-
gálnak a tárgyalás folyamában tett nyilatkozatok, és a hi-
vatalos tábornak gyorsan keresztül vitt frontváltoztatása. 

Tessék a történt dolgok fölött egy kissé elmélkedni, 
és be kell ismerni, hogy a gyűlésen részt vett kath. tanfér-
fiak nyilatkozataik és maguktartásáért talán mégis inkább 
dicséretet, mint megrovást érdemelnek. 

Az elvi jelentőséggel biró 2-ik kérdés: a tanitó-egyle-
tik, és az országos tanitó-gyülés szervezeténele kérdése volt. 

Hogy kath. tanférfiaink ezen kérdés tárgyalásánál is 
ugy a szakosztályi, mint a közgyűléseken, dicséretet érdemlő 
tevékenységet fejtett ki, a kivivott eredmények, melyeket 
alább kimutatunk, eléggé igazolják. 

Ugyanis a VI-ik szakosztály első ülésen, hol a tanitói 
egyletek és az országos tanitói gyűlés szervezésének kérdése 
tárgyaltatott , az érdemleges tárgyalások megkezdése előtt 
Petrovácz felszólalása folytán elfogadtatott : hogy a szőnye-
gen levő alapszabály-tervezet a már megalakult egyleteket 
nem érintheti, és a felekezetekre nézve csak akkor lehet kö-
telezővé, ha azt a főpásztorok elfogadják, és jóváhagyják. 
Ugyanily nyilatkozatot tett Fonyó Pál is a szakosztály 3-ik 
ülésében, midőn az országos tanitó-gyűlés szervezésének 

**) Mindez történt a fejedelem születésének évfordulati napján 
tar tot t isteni szolgálat után, mig a közgyűlés felfüggesztve szünetelt. 
Ekkor folyt a fenti inditvány aláírása. 

tárgyalására került a sor, sőt emellett a felekezeti jogos 
igények kellő kielégítését is élénken sürgette. Ezen, és kath. 
tanférfiak részéről azt követő többi felszólalásoknak ered-
ménye lőn, hogy mig az előkészitő bizottság munkálatában 
a felekezeti jogok alig feltalálható halvány kifejezést nyer-
tek, addig a szakosztályi munkálatban minden sarkalatos 
jog megóva van. Innét van továbbá az is, hogy mig az 
előkészitő bizottság javaslata oly szellemű, hogy az egyleti 
működések ellenőrzése, sőt mi több, azoknak vezetése jófor-
mán a kormány kezeibe van adva : addig a szakosztály 
munkálata az egyházi főtanhatóságok jogainak tiszteletben 
tartását tartalmazza. Az előkészitő bizottság munkálatában 
az egyletek minden ügyei a kir. tanfelügyelő utján jutnak 
a kormányhoz, a kormány viszont ezek utján érintkezik az 
egyletekkel : a szakosztály munkálatában mindezt nem igy 
találjuk; ebben az illető egyházi főtanhatóság viszi az ellen-
őrzési, és vezetési, valamint a kormány és az egyletek között 
az egyes fölterjesztéseknél a közvetitő szerepet. 

Kik tanügyi közigazgatással foglalkoznak ; kik a sze-
mélyes befolyás értékét kellőleg becsülik ; kik a jótékony el-
lenőrzésre is adnak valamit: azok a szakosztályi munkálat-
nak előnyeit is csak hamar felismerik és nem késnek elisme-
réssel lenni azon kath. tanférfiak iránt, kiknek nem csekély 
fáradság és küzdelmükbe került a felsorolt eredményeket 
kivivni. 

Ha a szakosztály munkálata a közgyűlésen nem ugy 
ment keresztül, mint elkészítve volt, azért az ott levő kath. 
tanférfiakat okolni, kárhoztatni nem lehet igazságosan. Tet-
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tek, a mit tehettek. Ha az otthon bölcselkedő, vagy duzzogó 
kath. tanférfiak szintén megjelenve, bölcs hozzászólás- és 
szavazataikkal a kis csoportnak segítségére lettek volna, ta-
lán több és kedvezőbb eredményt lehetett volna kieszkö-
zölni. — Igy is el lett érve azon eredmény, hogy jegyző-
könyvileg kimondatott, miszerint a tanfelügyelők elől a ,ki-
rályi' szó törültetvén, azon nevezet alatt nem csak a királyi, 
hanem a felekezeti tanfelügyelök is értendők. 

Petrovácz és Fonyó, — átalában a jelen volt kath. tan-
férfiak részéről — a jó akaratot, sőt ezen fölül eljárásuk he-
lyességét kétségbe vonni nem találjuk indokoltnak. 

Midőn Fonyó megelégedését fejezte ki a felett, hogy 
jövőre a felekezeti tanitó-képezdék tanárai, és a felekezeti fö-
tanhatóságok is meg fognak hivatni a gyűlésre, tevé ezt ak-
kor, midőn még a V I szakosztály munkálata ugy, mint a 
szakosztályban megállapítva volt, az ellentábor méltányos 
magaviselete mellett tanúskodott, midőn még a felekezeti 
főtanhatóságok meghívásának kérdésében a közgyűlés nem 
helyezkedett azon merev álláspontra, mely miatt később a 
kath. tanférfiak, — tiltakozásuk legpraegnansabb kifejezé-
seid a gyülés-termet oda hagyva, —- a tárgyalásokat meg-
szakítani kénytelenittettek. 

Ami végre lonyó urnák a Religio 18-ik számában Q 
jegyű általunk igen tisztelt czikkezője részéről helytelenített 
azon nyilatkozatát illeti : „hogy a felekezeti intézetek szive-
sen kötelezőknek fogják magukra nézve tekinteni a gyűlés ha-
tározatait, ha arra elüljáróik beegyezését megnyerik," legyen 
szabad megjegyeznünk 1-ször, hogy a mi tudomásunk szerint 
Fonyó ur ezeket mondotta : „Ha sérelmeink orvosolva lesznek^ 
s előterjesztendő javaslataink elfogadtatnak is, csak akkor (te-

22* 
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hát még ekkor is, csak azon esetben) tekinthetjük magunkra 
kötelezőknek, ha a nagygyűlés határozatai egyházmegyei 
főhatóságaink jóváhagyásával találkoznak." A két leirt nyi-
latkozat között pedig nézetünk szerint mégis van egy kis 
különbség, sőt nagy is. Főleg a főképen nelieztelményezett 
„szivesen" szó az utóbbiban éppen nem fordul elő. 2-szor) 
Fonyó ur nyilatkozata még úgyis, mint a Religio közli, — 
kihagyva a ,szivesen' szót, — nem tartalmaz valami meg-
botránkozásra méltót ; ugv pedig mint ő valóban magát ki-
fejezé, nyilatkozata — nézetünk szerint — egészen katholi-
kus. Vagy lehet-e katholikusabb nyilatkozat, mint azon ki-
jelentés : hogy a mit mondok, csak akkor helyes, lia főpász-
torom is helyesli, és Fonyó nyilatkozata ezt tartalmazza. 

Ennyit a tanitói gyűlésen szereplő kath. tauitók ma-
guktartása és eljárása felől, — nyert hiteles értesülésünk 
alapján, — - a t . cz. olvasó közönség némi tájékozásául köz-
zétenni szükségesnek tartottunk. Minél körülményesebben 
tudunk valamit, annál helyesebben Ítélhetünk fölötte.**) — 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

H a az igaz, szép és jó lényeges tárgyra a nevelésnek, ta-
nításnak : ugy Istent, ki maga a legfőbb igazság, az utolér-
hetetlen szépség, az örök jóság, — a gyermek lelkétől, me-
lyet Istenhez hasonlóvá kell nevelnünk, a legnagyobb bűn 
elkövetése nélkül el nem zárhatjuk. 

Többet mondunk. Ugyanerre mintegy folhini látszik 
bennünket az a szembeszökő hasonlatosság, melyet a gyer-
meki lélek Istennel felmutat. Mi az Isten ? O maga az élet» 
ő a legfőbb ész, ő a legtökéletesebb szeretet. Es vájjon nem 
tükröződnek-e le ezek a tutajdonok a gyermek lelkében ? A 
gyermek szintén él, gondolkodik és szeret. És vájjon mindez 
véletlenség eredménye volna? Ellenkezőleg, nem inkább uj-
jal való mutatást tekinthetünk-e abban arra, hogv a gyer-
mek e hármas tehetségének amaz isteni tulajdonokkal olv 
bamulatos harmóniáját látva mintegy arra kötelezve érezzük 
magunkat, hogy ezen tehetségek kifejtése, kiművelése által 
a gyermeki lelket a legfőbb, az isteni ideálhoz közelebb 
vigyük ? 

Az igazon, szépen és jón kivül nincs más eszköz ren-
delkezésünkre, melylyel a gyermek lelkét igazán kiművel-
hetnők. Az pedig örökké igaz marad, hogy az igaz, szép és 
jó eszméi Istenre vonatkoztatás nélkül nem egyebek, mint 
üres szók értemény nélkül. Minélfogva, lia a gyermek lelkét 
méltóságának megfelelő műveltségre akarjuk emelni, nem 
ily üres szókkal, eszmékkel, hanem csak az isteni igazzal, 
széppel, jóval lehet és kell azt eltöltenünk; vagy inkább, a ben-

*) Mondtuk, hogy szivesen közöljük e felszólalást; mert oda törek-
szünk, hogy vitás kérdésekben az eszmék tisztuljanak. Ennek egyik esz-
közeaz audiatur et altera pars, a mi a fenti czikk közlésével megtörtént. 

Hanem, ho?y utolsó szavunkat az ügyben röviden kimondjuk : ki-
jelentjük, hogy mi kivihetetlen rögeszmének tar t juk ugyan azt a véle-
ményt, hogy katholikus ember oly gyűlésben, melyben vallásellenes irá-
nyú férfiak szerepelnek, általában részt nem vehet. Sőt néha részt kell 
vennie ; mert hisz e világból ki nem mehet. Ámde mindennek meg van a 
módja; a m i , hogy az u. n. országos tanitó-gyüléssel, szemben nem a 
gyűlésben részt vett kath. tanférfiak, hanem katholikus részről általában, 
nem volt eltalálva, mutatja a végeredmény; az, hogy a kath. tanférfiak, 
minden jó akaratuk daczára kénytelenek voltak utoljára is ott hagyni 
a gyűlést s ez által megmutatni azt, hogy az az ,országos tanitógyülés' 
mégsem országos ám. A mit azonban rövidebben is demonstrálhattak 
volna, ha t. i. be le sem mennek a gyűlésbe, szem előtt tartva az előzmé-
nyeket s ismerve az embereket. Szerk. 

ne lévő igazat, szépet és jót amaz isteni tökéletességek lángjá-
val felgyújtanunk, szem előtt tartván egy nagy franczia iró 
azon arany szavait : „A fiatal ember lelke nem oly edény, 
melyet bármivel meg lehet tölteni, hanem tűzhely, melyen 
lángot kell gvujtani." (Guiol, Jesus Enseignant. Lyon. 1881. 
V I L ) 

Elmélkedjetek csak a gyermek szellemi természete s 
különösen elméje fölött ; elmélkedjetek a gyermek értelmi 
nevelésének eszközei és czélja fölött : és meg fogtok győ-
ződni, hogy a gyermeki lélek élő, legméltóbb és egyetlen 
tápláléka : az igazság Azzal kapcsolatban, ki emberré lett 
Fiának ajka által maga vallotta, hogy ő az „Igazság." 

H a tovább vizsgáljátok a gyermek lelke világát : azt 
találjátok, hogy képzelődésének világát a szépség első su-
gara világítja meg; azon szépségé, mely a teremtetlen, az ős 
szépségnek kisugárzása, melyből mint forrásból veszi erede-
tét minden psychicai szép tünemény ; azt találjátok, hogy a 
gyermek szivét az érzelmek legneniesbike, a szeretét hozza 
első gerjedelembe, ébreszti fel szunyadásából vágyainak, tö-
rekvéseinek, akaratának erejét, — bogy majd annak fölerő-
södésével mindig magasbra, istenire, magához Istenhez tör-
jön, szóval, Istenhez hasonló emberré legyen s olyanul éljen. 

De, mert a gyermek lelkének tehetsegei ilv bámu-
latosan nemesek is, hogy ugy mondjuk, isteniek: szabad-e 
megfeledkeznie a nevelőnek arról, hogy e tehetségek gyön-
gék, gyarlók, könnyen megronthatok ? S lia nem, megenged-
lieti-e lelkiismeretesen a nevelő magának, hogy azokat hoz-
zájuk nem méltó eszközökkel, természetökkel ellenkező táp-
lálékkal bármi módon lealacsonyítsa ? Nem vét-e tehát ki-
mondhatatlanul a modern paedagogia akkor, midőn Isten 
nevét s az erről legtisztább, legalaposabb tájékozást nyújtó 
keresztény elveket, tanokat kerülgetve — holmi általános, 
határozatlan vallásos fogalmaknak a gyermeki lélekbe ülte-
tése által hiszi feladatát betölthetőnek ? 

Nem, nem ez a nevelés föladata ; hanem az, hogy a 
gyermeki léleknek a legnemesebbet, magát Istent adja táp-
lálékul. A honnan következik, hogy a hitetlen nevelő, birjon 
bár világra szóló tudománynyal, — nem lehet ilv magas, 
ily fenséges feladatra termett. A gyermeki lélek egy máso-
dik horebi csipkebokor, melyhez leoldott saruval, tiszta kéz-
zel, romlatlan szent kebellel lehet csak közeledni. 

Tovább megyünk. A nevelésnek egyik fönséges, ki-
egészítő tárgya a jó, az erény, a morál, a kötelesség. 

De hogyan? Azok fogják az i f ja t kötelességre, jó er-
kölcsre, erényre tanitani, kiknek fülében az Isten neve üres, 
értelmetlen hang ? Mi a kötelesség, erkölcs, erény Isten nél-
kül ; a „kategoricus imperativus" a lelki tisztaság — Isten 
törvénye, evangeliuma, Isten félelme és igazságossága nél-
kül ? Az erkölcs, mely az isteni igazságosságnak kifejezése, 
megerősitését, pecsétjét Isten akaratában s ebből folyó tör-
vényében birja, mely előtt egyedül hajolhat meg a gyermek 
lelkiismerete. Tudományos okokat hozhattok fel a jónak, az 
erénynek gyakorlása mellett ; megtömhetitek a gyermek el-
méjét a legragyogóbb és változatosabb ismeretekkel : neve-
lésiek épületéről hiányozni fog a boltiv, mely azt erőssé, 
szilárddá tegye — Istennek az evangéliumban nyilatkozó 
akarata, tekintélye ; ugy hogy szent könyveink nem ok nél-
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kül számlálják el ily sorrendben Jézus életének nyilvánula-
tait : „Coepit Jesus facere et docere." (Apóst. Csel. I. 1.) 

Ez a punctum saliens. E nélkül az államok a tanügy 
rendezésére előállhatnak a legfényesebb tantervekkel, a ca-
suistica legapróbb részleteire kiterjedő rend- és módszerek-
kel, a legskrupulózusabb javaslatokkal és törvényekkel ; 
tantermek, tanszerek, elrendezés, tanitók fizetése megüthe-
tik a legmagasabb mértéket is : lia hiánvzik, vagy csak, O O 0 1 

ugv a hogy, türetik a nevelés rendszerében Isten eszméje, 
tekintélye; az értelmi nevelés, melv csak ezen az alapon ér-
heti el legmagasb és jótékony hatású kifejlődését, nem emel-
kedik, hanem lesülyed ; az erkölcsi nevelés pedig, vagyis az 
akaratnak a kötelességek alá vetése, az isteni és emberi jo 
gok tisztelete, a törvényeknek való engedelmesség, a rossz 
hajlandóságoknak elfojtása, a testiség, az anyagiság felé 
hajló természet leküzdése, melyek szintén az isteni tekin-
télyben birjálc szabályozó zsinórmértéköket, — fölötte ne-
hézzé, hogy ne mondjuk, lehetetlenué válik. 

Nem régiben olvastam annak a vérmes reménvnek ki-O * 
fejezését, mely szerint a jelek oda mutatnának, hogy „a val-
lástörténet terén is a (Darwin-féle) fejlődéstan híveivé a 
jövő, mely előreláthatólag (nemcsak a hindu, hanem) egyéb 
irodalmakból is az ő nézetök helyességét fogja kideriteni." 
(Goldziher Ignácz, Az összehasonlító tudomány jelen állásá-
ról. L. Bpesti Szemle. 1881. májusi füzet, 53. sz. 223. 1.) 

Egy másik, nekihevült irónk pedig egész kategoricu-
san hangoztatja Haeckelnek következő merész szavait : 
„Mint az elméleti össztudomány, ugy a tapasztalati philo-
sophia és paedagogia ezentúl legfontosabb törvényeit nem 
föltételezett kinyilatkoztatásokból, kanem a fejlődéstan ter-
mészetes ismereteiből fogja levezetni. A monismus e győzel-
me a dualismus fölött reménynyel teljes távoli tekintetet 
nyit nekünk ugy erkölcsi, mint szellemi előmenetelünk vég-
telen haladására !" (Dezső Béla, Az ujabb állattani mozgal-
mak. Bpesti Szemle. 1881. áprilisi füz. 52. sz. 81. 1.) 

De hát e büszke tudomány, mely a fejlődéstan nevét 
viseli, megengedi-e Isten létét, elfogadja-e a teremtés tanát, 
az első bünbe-esés tényét ? 

Ugyanazon tudományos folyóiratunkban megkapjuk 
Haeckeltől a feleletet, hogy t. i. Isten nem egyéb, mint 
„minden erőnek, tehát minden anyagnak is összege." (U. o. 
78.1.); hogy az ily monismus alapján az ember „a természet 
és Isten egységének felfogására emelkedik." (U. o. 79. 1.) 

Es hogy a „magyar" természettudós se maradjon hát-
ra, a teremtés tanának helyettesítésére íme a gordiusi csomó 
megoldása: „Annak, (hogv a szervezetlen vegyületekből jött 
létre az élő anyag, a „protoplasma") egykor a föld életében 
meg kellett történnie, esetleg talán napjainkban is előfordul 
a protoplasma keletkezése szervetlen testekből." (Dezső B., 
U . o. 90. 1.) Sőt még tovább megy, mondván : ezt a nézetet 
„föltétlenül el kell fogadnunk eddigi ismereteinkből kifo-
lyólag." (U. o.) Es ki tagadhatná, hogy ezekből természete-
sen folyik az a következtetés, vagy az a „nézet," melyet 
szerzőnk ekkép ad elő : „az igaznak, igazságnak, jónak, 
szépnek . . . meghatározását s jelentőségök mérvét a termé-
szettudományok elvei szerint kell meghatározni, mert, lia 
kilépünk e korlátok közül, az egyéni nézetek korláttalan 

halmazában ki nem ismerjük magunkat." És, mert végén 
csattan az ostor, ide i r juk még következő szavait: „Az új-
onnan fölfedezett igazságok kimondásánál az illető búvárok o o 
a couventionált vagy talán félreismerésen alapuló addigi el-
lenkező nézeteket és felfogásokat, meggyőződéseket és hit-
ágazatokat tekintetbe nem vehetik." (U. o. 94—é5. 1.) 

A nélkül hogy ez állitások czáfolatába mélyebben be-
leereszkedhetnénk, csak néhány rövid megjegyzésre legyen 
szabad szoritkoznuuk. Azon kivül, hogy az autochton em-
berről szóló tan ellene mond az észnek, az ezen alapuló pár-
tatlan tudománynak és a természet életében fölmerülő té-
nyek szakadatlan sorának — ki nem látja be, hogy az em-
bernek teremtéséről, főleg pedig a művelődéséről szóló tan 
első sorban történelmi tény? Történelmi tény különösen az, 
hogy az ember az ős időkben szellemileg és erkölcsileg ma-
gasabb fokoti állott, mint az azokra következő történelmi 
időben? Azon, bármily valószinünek látszó állitás sem rontja 
el az ide vágó keresztény tan alapját, miszerint : természet-
szerűbb megengedni, hogy a lassanként fejlődött s még jó 
ideig állatias ember műveltségi állapotának legjobban meg-
felelne a Fetischismus, ezt követte volna a polytheismus, erre 
következett volna a henotheismus, s ennek végső fejlemé-
nyeid volna tekintendő a monotheismus. 

Nem. Mert a mint a közéletnek olyatán példái, hogy 
anyagilag, szellemileg tehetős emberek hibáik, bűneik miatt 
utóbb koldusbotra, szellemi és erkölcsi romlottságba sülyed-
hetnek; hogy gyermekek, kik 10 — 15 éves korukban a szel-
lemi és erkölcsi műveltségnek nem megvetendő jeleit adták. 
20—3!) éves vagy később korukban a szellemi tompultság 
vagy erkölcsi vadság állapotába juthatnak, csattanósan bi-
zonyítják a kereszténység bünbe-esésről szóló tanának elfo-
gadhatóságát : másrészt pedig az elfogulatlan legnagyobb 
tudósoknak beláthatatlan hosszú sora, mind az ó mind az u j 
korban, azt erősiti, hogy minden vallás az egy Istenbe való 
hitből vevé eredetét, és hogy minden vallás, tehát a poly-
theismus is, csak később lépett az eredetileg monotheisticus 
vallás helyébe. (L. Preller, Pauly ' s „Real-Encyclopädie" 
cz. müvében. Y. 350—362. 1.) 

Nem folytatjuk tovább e megjegyzéseket sorát, nehogy 
tárgyunktól messze eltérítsen. De midőn ez irányban való 
bővebb tájékozliatásuk végett olvasóinkat különösen utaljuk 

eisznek „Humanität und Humanismus" czimü alapos 
munkájára (L. id. m., „Von der Humanität zum Humanis-
mus" cz. értekezését 31—126. 1 ): másrészt a megczáfoltatás 
félelme nélkül ki merjük mondani, hogy, igenis, a valódi tu-
domány hódolattal ismeri el Isten létét ; folyton-foly vást 
rendíthetetlenebb szilárdsággal vallja és bizonyitja, hogy 
Isten kezéből jött ki az ember, de ez ember, bünbe-esése ál-
tal annyira lesülyedett, hogy fölemelkedése, lel ki-erkölcsi 
megujulása csak Krisztus megváltó nagy müve által vált 
lehetővé ; szóval, hogy a „kereszténység, Nicolas szerint, 
nemcsak mindent magyaráz és azt minden magyarázza" tu-
dományban és életben, az észben és természetben, a történel-
mi és történelemelőtti időkben ; hanem oly tényező egyszer-
smind, melylyel az emberiség él, tökéletesedik, boldogul, 
vagy ellenében sülyed, pusztul, boldogtalanná lesz. 

(Folytatása köv.) 
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E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, szept. 10. A protestánsok. Esztergomban. 
•— Haboztunk kezdetben, ir junk-e erről a, bizony nem 
országos eseményről, vagy sem, végre is csak elhatároztuk 
magunkat, hogy euriosumként bemutat juk ezt a valamit — 
bemutatjuk, hogy lássák olvasóink, hogy mily kétségbeesett 
harczczal és küzdelemmel voltak képesek a protestánsok 
bevenni Esztergomot. Hogy pedig a dolgot t. olvasóink 
megérthessék, előre megjegyezzük, hogy e tudósításban nem 
arról lesz szó, hogy Esztergomba most került egy pár pro-
testáns, mert ott ilyenek eddig is voltak, hanem arról van 
szó, hogy ott augusztus hó 15-én alakult meg a helvét 
hitvallású anyaegyház, mint azt a ,P. E . és I. L. ' mind-
azoknak tudtára adja, a kiket illet. 

I Ia ez az eset itt be is végződnék, természetes, hogy 
egy betűt sem pazaroltunk volna rá, hanem ennek meg van 
folytatása is abban a commentárban, mely ennek az anya-
egyháznak alakulását követé. E commentât- egyik pontja 
ugyanis a következőket mondja: „Felesleges megemlítenünk, 
mily nehézségek leküzdésébe került ezen, már az 1800-as 
évek elején hangoztatott eszme keresztülvitele, s mily óriási 
( ? ) mérvű az ellenigyekezet azok részéről, kik egy helv. 
hitv. egyházközség fennállását itt, ugy szólván központján 
a katholicismusnak, az általok követett vallás elleni merény-
letnek tekintik. Meg vagyunk azért győződve, hogy mű-
ködésünk a protestantismus érdekében legalább elejénte, de 
lehet, hogy mindvégig is, a legnagyobb ellenállással szem-
ben nehéz és fárasztó leend, azonban tudva azt, hogy min-
den kezdet nehézséggel jár , erős elhatározással és a jövőben 
bizó reménynyel vállvetve fogunk arra törekedni, hogy Ma-
gyarország herczeg-prímásának székhelyén megalakult kis 
egyházunkat az esztergomi Sión mellett felépíthessük és 
fenntarthassuk." 

Olvasva e conunentárt, nem az lepett meg bennünket, 
hogy ez alakulás felett a tudósitó örvend, nem is az, hogy 
azt mint ,rendkívül fontos mozgalmat' mutatja be a ,P. E. 
és I. L . olvasóinak, hanem az indított bennünket mosolyra, 
hogy a tudósítás ,óriási mérvű ellenigyekezetről' beszél, ter-
mészetesen a katholikusok részéről, és oly valami nagyszerű 
küzdelmek után kivívott győzelemnek tünteti fel az esetet, 
mintha az esztergomi basilikából űzték volna ki a ki tudja 
mily hatalmas Krupp-ágyukkal és Isten tudja miféle öl-
döklő, gyilkos eszközökkel ellátott kanonokokat, kiknek he-
lyét azután a nt. pásztor urak diadallal elfoglalták. Való-
sággal nevetséges dolog látni és tapasztalni, hogy mennyire 
szeretik bizonyos oldalon felfújni a dolgokat. A kíváncsiság 
ugyan nem természetünk, de azt már mégis óhajtanám tudni, 
hogy mik voltak azok az óriási ellenigyekezetek, melyeket 
a katholikusok elkövettek, melyek daczára a protestánsok 
mégis győzedelmeskedtek ? Ugyan a tudósitó miért nem 
részletezte azokat az óriási ellenigyekezeteket ? Hiszen ha 
azokról az ország protestánsai értesülnének, szivük még in-
kább megesnék és méginkább sietnének segítségre. Nekünk 
ugy látszik, hogy az az óriási ellenigyekezet csak agyrém, 
mert különben, ismerve azt a gyengéd szeretetet, melylyel 
ott túloldalon a katholikusok iránt viseltetnek, a tudósitó 
bizonyára el nem mulasztotta volna a részletezést, hogy el-
mondhassa, ime a katholikusok még a protestánsok szabad 

vallásgyakorlatát is megakadályozni akar ják. Vájjon vég-
elemzésben nem eZ-e czélja annak az ,óriási ellenigyekezet' 
felemlitésének ? 

Az esztergomi kath. hivek ugyan bizonyára jobban 
örvendettek volna, ha az a protestáns anyaegyház-alapitás 
elmarad, de azért kétségbe nem esnek, legfellebb aggódhat-
nak a miatt, hogy ott a vallási béke megháborittatik; és erre 
talán van némi okuk, ha kivált megtudják, hogy már most, 
az alakulásnak még csak első stadiumában, mily felfogás-
sal szól tudósitó a katholicismus felől. Felemlítve ugyanis, 
hogy a már a hatvanas évek elején kimondott egyházalakulást 
diadalra kellett jut tatni , a következőket mondja : „De a 
diadalrajutáshoz nem elégséges a mi szerény erőnk, itt, hol 
a mi egyszerű vallási igazságaink vétójára a katholicismus 
aranyborjúja felel." Mit mást jelentenek e szavak, mint azt, 
hogy a katholicismus pénzen vásárolja a híveket? Vagy mi 
akar az a ,veto' lenni, mint, hogy a protestantismus Eszter-
gomban is szokott módon fogja a katholicismust támadni, oly 
tanitmányt tulajdonítván neki, melyet az soha sem hirde-
tett és hirdetni nem fog ? Mit jelent mást, mint hogy a pro-
testismus százszor és százszor megczáfolt rágalmait ott is 
elő fogja hozni a katholicismus ellen ? Igen, lia már ez az 
előleges alakulási jelentés ily hangon van tartva, mit lehet 
várni akkor, ha niajd megkezdődik a protestantismus hiva-
talos működése, ha majd „a ref. egyház elvei szerint fog 
történni a gyermekek hitoktatása" ? Mit lehet várni épen 
Esztergomban, hol a protestantismusnak ismeretes fegyve-
reit a katholicismus ellen kétszeresen ki kell élesitetni, már 
csak azért is, hogy megmutassák, hogy ők Esztergomban is 
azok, akik Debreczenben és Sárospatakon ? Hogy ily kilátás 
mellett az esztergomiaknak nem nagy örömük lehet a ref. 
anyaegyház megalakulásában, ez a dolog természetében fek-
szik, mert vallási békéje megzavartatásának senkisem ör-
vend, és mi csak sajnálni tudjuk, hogy a kérdéses tudósítás 
nem azon nemből való, mely kételyeinket eloszlathatná. 

De legyen ennyi elég jelzéseül annak, hogy tehát a 
protestánsok Esztergomban anyaegyházat alakítottak. Vajha, 
lia már ott lesznek, a vallási békét tiszteletben tartsák, azon 
vallási békét, melyet a katholikusok meg nem zavarnak 
soha. Különben mi meg vagyunk győződve, hogy Esztergom 
jeles kath. papsága éber figyelemmel fogja kisérni a prot, 
anyaegyházban történendő dolgokat, és azt is, hogy mikép 
fogják ott hirdetni a protestantismus egyszerű vallási igaz-
ságainak vétóját, és azt, ha szokott modorban fog nyilvá-
nulni, kellőleg fogják méltatni az igazság felderítése á l taL 
Nincsen könyebb semmi úgysem, mint a katholicismus vé-
delme, mert az igazság egyenes uton jár és a tévely tekervé-
nyes ösvényeit nem ismeri; nem kell neki fogásokhoz nyulni r 

nem kell ferdítéseket használni, hanem nyíltan és egyenesen 
fellépni és e fellépése biztosítja részére a győzelmet legfur -
fangosabb ellenségei felett is. Ezt tudva, egész nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az esztergomi Sión sem feldőlni, sem 
megingani nem fog azért, mert Esztergomben ref. anyaegy-
ház alakult. 

Szepesi egyházmegye. Föpásztori szózat ájul. 13-iki 
merénylet alkalmából. — F t . Császka György szepesi püspök 
ur ő méltósága f. évi X I V . szánni föpásztori körlevele élén 
következő lélekemelő szózatot intézte egyházmegyéje lelki-
pásztoraihoz : 
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Quae, et qualia die 12-a Iulii a curr. Iiomae acciderint 
occasione trauslationis exuviarum piissimae memoriae Sum-
mi Pontifiais Pi i I X e Yaticana Basilica ad S. Laurentium 
extra muros, iam superioribus diebus ex publicis pagellis 
cognovistis. Sceleratissimi homines non tantum fideles Chri-
sti filialem suam pietatem erga sanctae memoriae Summum 
Pontificem — comitando Eiusdem exuvias — testantes in-
festarunt et contumeliis affecerunt, sed nefando crimine in 
ipsas Summi Pontificis exuvias vim facere, saxa conicere 
veriti non sunt. Horret Urbs et Christianus Orbis ad tarn 
atrox spectaculum ! Tanto crimine, quod vix gentes nisi in 
ferocia sua glóriám querentes committere audent, maxima, 
quae cogitari potest, iniuria supremae Ecclesiae Auctori tat i 
illata in universo orbe sine discrimine religionis gravem ex-
citavit indignationem, omnesque veros Christi fideles insuper 
vehementissimo dolore et horroré affëcit. Qiium sciain et no-
scam. Clerum et fidelem meum popolum de summopere de-
testando sacrilego hoc scelere vehementissimum concepisse 
dolorem et horrorem, ego nomine meo et nomine Yenerabilis 
Cleri mei dioecesani ac fidelis populi gravissimae indignati-
onis nostrae Sanctissimi Dno Nostro Leoni X I I I . sub ho-
dierno ope l i t terararum pandere non intermisi. — Quis in 
dubiun vocabit, quod gravissimum hoc scandalum ex summa 
iniuria Supremae Ecclesiae Auctoritati per homines abie-
ctissimos et omni sensu humano exutos illata, neque per gu-
bernium italicum civilé ita impedita, prout impediri debuis-
set, novum praebeat argumentum et probationem, quo ab 
illo tempore, quo terra ac regio Apostolorum Principum ac 
Martyrum profuso humectata sanguine, contra ins naturae, 
quod suum cuique relinquere praecipit, contra ins gentium, 
quod régna aliéna invadere vetat, contra ius ecclesiasticum, 
quod bona Ecclesiae rapere prohibet, contra ius sacrum et 
divinum, quo rem Deo dicatam profanare sacrileguin est, ne-
fando scelererapta est. Summi Pontifices nequaquam amplius-
requisita securitate, libertate et necessaria independentia 
fruantur, verum continuo expositimaneant arbitrio illorum, 
qui Summum Pontificatum terrestri Principatu spoliarunt. 

Non cessemus itaque orare, ut potentissimi Manu Di-
vinae Providentiae, qua olim factum est, ut Sueeessoribus 
B. Petr i , Apostolorum Principis, terrestris etiam Principa-
tus obtingat lisdem idem ille civilis Principatus oeyus restitu-
atur, quo taliter cum necessitatibus Ecclesiae universalis, ut 
oportet, providere, tum dignitati divinitus aeeeptae humanae 
quoque venerationis congruum plene recuperare possint homa-
gium ut porro non subditorum instar pendeant ex alieno 
arbitrio, sed in gubernanda et regenda Ecclesia Dei, et exe-
quendis sanetissimis suis consiliis perfectissima gaudeant 
libertate, et commoda securitate. 

In Castro Schavnik, die 30-a Iulii 1881. 
Bonn. A német katholikusok 28. nagygyűlése. — Bonná 

solum felix, — Celebris locus, inclyta tellus, —florida mar-
tyrio, — terra sacrata Deo. Igy rajzolja egy évkönyv a 
16. századból, i r ja a Germania tudósítója, a várost, mely e 
napokban a katholikus Németország képviselőit vendégekül 
fogadja. És valóban, midőn a nap a derült égen oly ragyo-
gón mosolyog, mint most, midőn a város oly fényes diszbe 
öltözött, mint e napokban, lehetetlen, hogy valaki a fentebbi, 
tuláradozó jellemzés ellen kifogást tenni merjen. Kint az 

utczákon ház ház után lobogók lengett, néhol oly szorosan 
egymás mellett és szemközt, mintha a szűkebb utczák hatal-
mas tarka fátyolba volnának burkolva. Számtalan apró zászló 
lebeg s forog tetszelgőleg s vigan a napfényben ; a házakon vé" 
gig nagyszerű zöld füzérek húzódnak, diadalivek vonulnak ke-
resztül az utczákon s rajtok csinos mondások vagy legalább 
egy „Isten hozott" mosolyog az idegen szemébe ; a magas 
háztetőkről, mintha ők is részt akarnának venni az ál talá-
nos örömben, illatos koszorúk függnek alá. A város bensejében 
alig van ház diszités nélkül s magán a piaezon is a busán mé-
lázó városházán kivül csak 9 ház nincs feldiszitve. No de 
egy pillantás jellemző czimtábláikra elég volt, hogy meg-
tudjuk, hogy a kik nem decoráltak, azok származásuknál 
fogva katholikus pénz iránt igen, de katholikus ünnep iránt 
semmi érdekkel sem viseltetnek. A eddigi 27. nagygyűlés 
közöl, ámbár némelyik igen vendégszerető városban s a la-
kosság általános rokonszenvével tartatott , alig dicsekedhe-
tik egy is az ittenihez hasonló pompás méltó fogadtatással. 
Megemlitendő, hogy egyúttal keresztény műtárgyak kiállí-
tása is rendeztetett, mely kitűnően sikerült. 

Jövőre hagyva a nagygyűlés munkálkodásának váz-
latos leírását, most csupán a nagygyűlés feliratát közöljük, 
mely, az a szent atyához intézetet és a szent atyának arra 
adott válaszát. 

Szentséges Atya ! 
Németország katholikusai 1848 óta minden évben — 

ha kedvezőtlen időviszonyok nem szolgálnak akadályul — 
szoktak nagy gyűlést tartani, hogy nyilvános hitvallást te-
gyenek, vallásos érzületüket erősítsék, a keresztény szeretet 
müveit előmozditsák és az egyház jogait megóvják és 
védjék. 

A jelen évre elhatároztatott, hogy a katholikus con-
gressus Bonnban jöjjön össze. 

Ezen terv kegyes helyeslésre s jóváhagyásra talált fő-
tisztelendő Melchers Pá l urnái, a mi több év óta számkive-
tésben lévő legbensőbben szeretett s legdrágább érsekünk-
nél, kinek mielőbbi visszatérteért Isenhez buzgón fohász-
kodunk. 

Bonn város polgársága a legnagyobb örömmel fogadta 
az emiitett határozatot. Hiszen megőrizte e város lelkiisme-
retes hűséggel az évszázadok minden emberi változásai és 
viszontagságai közepette a katholikus hitet, melyet e város 
határain belül Krisztusért életük odaadásával erősitettek 
meg vértanuk a thebai légióból. Ezért nemcsak megtisztel-
tetésül veszi, hanem lelki jótéteményt is lát abban, hogy az 
egyház körül annyi érdemet szerzett vagy hitbuzgalmuk 
és jámbor érzetük által kiváló tiszteletreméltó férfiakat az 
egész német hazából falai közt láthat, szavuk és példá-
jukon okulhat, a velük való érintkezésben nemesülhet, és 
kiváló módon részt vehet az áldásban, melyhez Isten segé-
lyével a mag el fog hintetni. 

Polgártársaink megbíztak, tennők meg az előkészü-
leteket az idei katholikus congressusra és mi első köteles-
ségünknek tar t juk, azt atyai hajlamodba és apostoli oltal-
madba legalázatosabban ajánlani. 

A legmélyebben vagyunk ugyanis áthatva azon meg-
győződéstől, hogy a római püspök, Krisztus helytartója e 
földön, a keresztény közösség feje, és hogy mindnyájan, kik 
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a katholikus nevet viselik, ő vele mint tagok egybekötve és 
a legszorosabban egyesülve kell hogy legyenek. 

Azonkivül jól tudjuk, hogy minden jó adomány s 
minden tökéletes ajándék felülről jő, és hogy csak az isteni 
kegyelem segélyével lehet azon áldásos eredményt elérni, 
melyet tanácskozásainktól s munkálkodásunktól az egyház 
és keresztény élet javára várunk. 

Ez okból sietünk Hozzád, Szentséges Atya, alázattal 
borulunk lábaidhoz és kérünk, kegyeskedjél Németország 
katholikusainak X X V I I I . nagygyűlését atyai oltalmaddal 
és jóindulatoddal kisérni, apostoli áldásoddal erősiteni és 
támogatni. 

Igy szabad azon biztos reményt táplálnunk, hogy 
ezen congressus által is a hit, jámborság, a keresztény fele-
baráti szeretet növekedni s erősbödni fog és a vallási érde-
kek ujabb lendületet s fris növekedést fognak nyerni. 

Igen óhajtva jő ez alkalom, hogy kifejezhetjük leg-
tiszteletteljesebb hódolatunkat s tántoríthatatlan engedel-
mességünket irántad, szentséges atya, az apostoli fejedelem 
utódja iránt. Az időviszonyok gazdagok ránk nézve minden-
féle szorongattatásban, és a heves vihar, mely majd minde-
nütt az egyház s látható feje ellen támasztatott, nehéz 
próbára teszi a katholikusok állhatatosságát ; de mindamel-
lett mi a megpróbáltatásoknak sem tulsága sem hosszú tar-
tama által nem fogjuk magunkat hagyni elbátortalanítani 
és lesújtani. 

Mi ugyanis azon tántoríthatatlan meggyőződést táp-
láljuk, hogy az U r segélye van azokkal, kik a hitért s val-
lásért küzdenek, és hogy a legfájdalmasabb megpróbáltatá-
sok is az egyház javára engedtetnek meg az isteni Gondvise-
lés által. 

Szentséged gondjait és keserűségeit nem tekintjük 
mint idegenek, hanem, amint az egyház hű fiaihoz illik, 
mint a magunkéit. Ezért is, mint mindeddig, ugy jövőben is, 
kiváltkép a jelen sz. jubilaeum malasztdus idejében, nem fo-
gunk szűnni imáinkat a Tieiddel egyesíteni, hogy „a könyö-
rület Istene nemcsak a nyájat, hanem juhainak pásztorát is 
szakadatlanul oltalmazza és vezesse. (Nagy sz. Leo.) 

Szentségednek legalázatosabb, leghódolóbb, legenge-
delmesebb fiai." 

A szent atya válasza következőleg szól: 
X I I I . Leo. 

Szeretett Fiaink ! 
Üdv s apostoli áldás ! Mind az, amit leveletek tartalmaz, 

szeretett fiaink, nagy örömmel tölt el minket s gazdag vi-
gaszul szolgál. Ez áll mindenekelőtt azon örvendetes kész-
ségről, melylyel ti alávetitek magatokat a fáradságnak ily 
súlyos időviszonyok közepett előkészíteni Németország ka-
tholikusainak nagygyűlését a katholikus vallás érdekeinek 
előmozdítására. Ali az továbbá azon hivő bizalomról, mely-
lyel ti tevékenységiek és a nagygyűlés munkálkodásai szá-
mára áldásos sikert csak az ég segedelmétől vártok, meg-
emlékezvén, hogy sem az, a ki plántál, valamit, sem az a ki 
öntöz, hanem Isten, aki növekedést ád. Az áll nemkülönben 
az odaadásról, szeretetről, alázatos engedelmességről, gyer-

meki ragaszkodásról, melylyel ti Krisztus helytartójához 
vonzódtok és mindig bensőbben igyekeztek vele egyesülni, 
és ezért legelső feladatotoknak tart játok áldását kinyerni, 
jól tudván, hogy az égi életerő Istentől általa, mint a lát-
ható fő által, vezettetik a mysticus testbe. Az áll végül lel-
ketek szilárdsága és nemességéről, melylyel ti, tekintettel az 
egyház szorongattatásaira, az üldözés makacsságára, a fe-
nyegető veszélyekre, a várható nehézségekre, nemcsak nem 
remegtek és nem rejtőztök el, hanem állhatatos kitartással a 
hitben és a felülről jövő segély várásában nem haboz-
tok álllitani, hogy a megpróbáltatásoknak sem tulsága, sem 
hosszú tartóssága által nem hagyjátok magatokat elbátor-
talanítani vagy lesújtani, mert azon tántoríthatatlan meg-
győződésben éltek, hogy az U r segedelme van azokkal, kik 
a hitért s vallásért küzdenek és hogy a legfájdalmasabb 
megpróbáltatások is az egyház javára vezettetnek az isteni 
Gondviselés által. Valóban ily kitűnő hangulata sziveteknek 
és a katholikus egyház gyermekeihez annyira méltó ezen 
érzelmek a legteljesebb mértékben alkalmasak, hogy Isten 
kegyelmét számotokra megszerezzék és biztosítsák a leg-
kedvezőbb sikert nagygyiiléstek munkássága számára. 

Igy hát azon bizalmat tápláljuk, hogy az isteni Böl-
csesség a naggyülés tanácskozásait oly módon fogja vezetni 
és a malaszt annyira termékenyíteni, hogy az összes részt-
vevők u j erőt nyernek a mi annyira szent vallásunk védel-
mére. Ezt kérjük Istentől forró imánkban, ezt óhajt juk vál-
lalkozástoknak, amidőn az isteni segedelem előjeléül és 
atyai jóindulatunk bizonyítékául mindegyiknek közületek, 
szeretett fiaink, és a nagygyűlésnek együttesen szeretetteljes 
szivvel adjuk az apostoli áldást. 

Adatott Kómában, 1881. évi aug. 22-én; pápaságunk 
negyedik évében. 

X I I I . Leo pápa. 
A naggyülés továbbá a következő táviratot intézte 

Kómába ; 
„Cardinali Iacobini Roma. Ad pedes Sanctitatis Suae 

humillime provolutus generalis Catholicorum per Germa-
niam de gentium Conventus hodie constitutus demisso suo 
obsequio et filiali affectu erga Cathedram St. Pe t r i et suc-
cessoris eius sanctissimam personam devotissimum testimo-
nium dat ; primum in consiliis suis regendis habet officium, 
solemniter protestari contra ea quae his ultimis diebus in 
urbe Roma adversus Christi vicarium sceleratissime tam 
acta quam proposita sunt, et Apostolicam Benedietionem in-
stantíssime implorât. Franciscus baro de Wamboldt,Praeses." 

V E G Y E S E K . 
= A szent atya és a Vatikan, mint az .Univers' római 

levelezője írja, folyton veszélyben forog. A forradalmárok 
nyiltán dynamitról és aláaknázásról beszélnek, ugy, hogy a 
rendőrség szokatlan tevékenységet fejt ki. Éjjel nappal pol-
gári ruhába öltözött rendőri ügynökök őrködnek az apos-
toli palota előtt ; éjjel pedig erős őrjáratok czirkálnak a sz.-
Péter-téren. 

© Helyreigazítás. Kath. napilapjaink után azon téves 
hírt közöltük, hogy nm. Peitler Antal József váczi püspök ur 
ő, exclja Kisasszony napján tartotta aranymiséjét. Ezt a ,M. 
A.' váczi tudósítója azzal a kijelentéssel czáfolja meg, hogy 
ő exclja aranyáldozatát még april valamelyik napján egészen 
titokban mutat ta be Istennek. 

Kegyeletes adakozás. 
Novákovics János pápai kamarás ur, pápa ö szentségének péter-

fillérül . . . . . . 10 fr t 
a római Propaganda intézetnek . . . . 8 f r t 
a szent gyermekség társulatának . . . . 8 f r t 

Összesen : 26 f t r 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Jeruzsálem pusztulása. — A tekintély elve nevelésünkben,kiváló tekintettel családi életünkre. — Egyházi 
tudósítások : Budapest. A ,IIon' ujabb czikke a kulturharczról. — Szatmár. Adalék Kempis-Pázmány magyar fordításá-

hoz. — Bukarest. Levél a szerkesztőhöz. — Irodalom. A kereszténység és korunk. I r ta Bougaud Emil. — Vegyesek. 

Jeruzsálem pusztulása. 
A zsidó népnek, mint az ó-szövetség választott 

népének története fölött elmélkedve, lehetetlen 
észre nem vennünk, hogy majdnem hihetetlennek 
látszó szellemi vakság, az isteni kegyelem ellen 
való folytonos tusakodás, makacsság és megátalko-
dottság azon tulajdonok, melyeket e nép jelleme 
oly kirivó szinbe feltüntet. Joggal, mert csak a 
történeti valóságnak megfelelöleg hajitá sz. István 
szerpap a jeruzsálemi synedrium bíráinak szenve-
délytől égő szemeiben a kemény, de igaz vádat : 

„Kemény nyakuak és körülmetéletlen szívűek és 
fiiliiek ! ti mindenkor ellene állotok a Szentlélek-
nek, valamint atyáitok, ugy ti is.-' ') 

Mily csodálatos módon menekült ki e nép a 
Fáraók terhes igája alól ! Ök mindnyájan tanúi, 
szemlélői valának ama bámulatos tüneményeknek, 
ama csudáknak, melyeket ősatyáik, Ábrahám, Izsák 
és Jákob Istene Egyiptomban és a vörös tengernél 
mindenható ereje által érdekökben inivelt. S mégis 
alig három hó leforgása után mire vetemednek? A Si-
nai hegy tövénél saját aranyfiiggöikböl bor ju t öntve, 
ennek mint istennek áldozatokat mutatnak be, s 
körüle tánczolva és énekelve hangoztatják : „Ezek 
a te isteneid, Izrael, kik téged kihoztak Egyiptom 
földéről!-c 2) Mily borzasztó vakság! Ki hinné, ha-
csak szem- s fül tanu és hozzá még isteni ihletés 
befolyása alatt álló férfiú, Mózes nem mondaná ? 

E férfiú feltárá Izrael népe előtt jövője titkait 
előre megjövendölvén körülményesen mindazon ál-
dásokat s átkokat, melyek öt mint az Istenhez hiven 

ragaszkodót vagy tőle hűtlenül elpártolót a száza-
dok folyamában érni fogják.1) Saját kezeikbe tevé 
le jövő sorsukat, mondván : „Bizonyságul hívom 
ma az eget és földet, hogy elétek adtam az életet, 
és halált, az áldást és átkot. Válaszd tehát az éle 
tet, hogy te is élj, ivadékod is, és szeressed a te 
Uradat Istenedet, és engedelmeskedjél az ő szavá-
nak, és ragaszkodjál hozzá." 2) Hogy Mózes jöven-
dölése nem hiu emberi ámítás, hanem magának a 
mindentudó Istennek csalhatatlan nyilatkozata, er-
ről Izrael fiai, kik kortársai valának, eléggé meg-
győződhettek azon számtalan csudákból, melyek 
szemeik láttára Mózes által mivelve, ezt minden 
kételyt kizáró, teljes bizonysággal isteni követ 
gyanánt, olyatén egyén gyanánt tünteték fel, ki 
által maga az Istenség működik és nyilatkozik ; az 
utódoknak pedig már a jövendölések mindenkori 
pontos teljesülése szolgáltathatott eziránt kifogás-
talan érvényű bizonylatot. Azonban sem a csudák 
szemlélete, sem a jövendölések teljesedése nem volt 
képes e nép fiainak lelki szemeiről lefejteni a sűrű 
hályogot, sziveikről leolvasztani a kérges burkola-
tot. Mózes saját tapasztalatára hivatkozva és isteni 
sugallat által felvilágosítva, előre megmondá, hogy 
halála után Izrael népe csakhamar letérend azon 
ösvényről, mely az általa hozott törvényekben neki 
kijelölve lön. „Ismerem — úgymond —• ellensze-
gülésedet és a te igen kemény nyakadat. Még él-
temben és veletek jártomban is mindenkor ellensze-
gülök voltatok az Ur i ránt ; mennyivel inkább lesz-
tek, mikor meghalok ! Mert tudom, hogy halálom 
után roszra vetemedtek, és hamar elhajoltak az ut-

J) Ap. Cs. 7, 51. 
2) Exod. 32, 4. 

0 L. Deut. 28—33 ss. 
-1) Deut. 30, 19. 20. 17 
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ról, melyet nektek parancsoltam.u ') S valóban igy 
is lön. Mózes halála után Izrael fiai vajmi gyakran 
ellenszegülének Istennek, s felbontván a vele kötött 
szent szövetséget, a pogányok bálványainak szolgá-
latába szegődtek, és imádtak oly isteneket, kikről a 
zsoltáros csipös gunynyal jegyzi meg, hogy „szájok 
vagyon, és nem szólnak ; szemök vagyon és nem 
látnak ; fülök vagyon és nem hallanak; orruk va-
gyon, és nem szagolnak ; kezeik vannak és nem ta-
pintanak ; lábaik vannak, és nem járnak ; nem kiál-
tanak torkukkal." 2) 

A Mózes által előre hirdetett büntetések nem 
is maradtak el ilyenkor. Isten majd ezt, majd azt a 
népet zuditá ellenök, hogy bosszuló keze eszközeül 
szolgáljanak e rakonczátlan nép fenyitésében. Az 
érzékeny csapások, melyeket az ellenséges népek 
reájok mértek, ugyancsak észre tériték aztán őket ; 
— de mindig csak egy időre. Jehova könyörülete 
folytán a vihar alig vonult el fölöttük, már ismét 
csak a régiek voltak. „Contigit enim eis illud veri 
proverbii : Canis reversus ad suum vomitum ; et : 
Sus lota in volutabro luti.c'* 3) Majdnem szakadatlan 
egymásutánban küldözgeté hozzájok Isten az ö 
rendkivüli követeit, a prófétákat, kik királyok, elül-
járók és a nép szemei elé bátran odatarták az esz-
telen bálványimádásnak és Jehova iránti ru t há-
látlanságnak élénk szinekkel festett ocsmány torz-
képét, hogy őket kijózanítsák, — reítenthetlen lé-
lekkel harsogák füleikbe a vészteljes jövő borzal-
mait, hahogy javulásra té rn i vonakodnának. De mi 
tö r tén t? „Jeruzsálem ! Jeruzsálem ; mely megölöd 
a prófétákat, és megkövezed azokat, kik hozzád 
küldet tek," 4) — panaszkodik az Üdvözitö. Sz. Ist-
ván vértanú pedig a legfőbb törvényszék ülnökei 
elö't ily szavakra fakad: „Melyik prófétát nem ü l " 
dözték atyáitok? Megölték azokat, kik amaz igaz-
nak (Krisztusnak) eljövetelét hirdették, kinek ti 
most árulói és gyilkosai voltatok." 5) 

Végre elküldé Isten hozzájok egyszülött Fiát, 
a világ világosságát s üdvét és Izrael dicsösségét. 
Megjelent köztük Jézus Krisztusban az, ki a zsidó 
nép választottságának alapja s létoka vala, kinek 
üdvteljes eljövetele iránt táplált boldogító hitben 
s édes reményben éltek és haltak Izrael fiainak 
jobbjai. A prófétáknak a Messiásról századokkal 
előre hangoztatott jóslataik benne teljesiilésöket 

») Deut, 31. 27. 29 
2) Zsolt. 113, 13—15. 
3) I I . Petr . 2. 22. 
") Mát . 23, 37. 
5) Ap. Cs. 7. 52. 

nyerik ; csudák hirdetik s dicsőítik megérkeztét ; 
csudákat mivel önmaga is, számtalanokat és álta-
lános álmélkodást s bámulatot gerjesztőket. A mer-
re csak jár, mindenütt tolongó népsokaság kör-
nyezi, mindenki közelébe jutni , öt látni s hallani 
igyekezvén. Még a bűnös élet fertőjébe merült em-
berek, férfiak és nők is, ú t ra kelve elzarándokolnak 
hozzá, és bűnbánattal s a vigasz édes érzetével 
keblőkben térnek vissza. — Mialatt azonban ez 
történik, a képmutató Írástudók és farizeusok, a 
népnek e vak vezérei, mint őket az Üdvözitö ne-
vezi,1) ellene összeesküdve, tekintélyét a nép előtt 
minden kitelhető módon lerontani törekesznek. Lát-
ván azonban, hogy mindenkor csak megszégyenülve 
kell hátrálniok ; hogy raffinirt fogásaik által épugy, 
mint otromba vádjaik által csak saját tekintélyü-
kön ejtenek minden alkalommal egy-egy csorbát: 
végre a legsötétebb tervek fogamzanak meg gonosz 
sziveikben ; annak halálát határozzák el, kit mint 
az élet és halál Urát leborulva kellene imádniok, s 
nem is nyugosznak, migcsak Golgotha keresztfáján 
függni és meghalni nem látják az Isten Fiát. 

Lám, mire vetemedhetik az Isten képére s ha 
sonlatosságára alkotott ember, ha az isteni kegyel-
met visszautasítva, a bűn ú t já ra lép, és azon kö-
vetkezetesen előrehaladva, benne a bűnös gerjede-
lein szenvedélylyé növekedik! A szenvedély anv-
nyira képes hatalmába keríteni az akaratot, hogy 
ezt még a csudák szemlélete sem képes a vasigából, 
mely alatt erörnyedez, kiszabadítani. Eclatans bi-m O J 
zonyitékot szolgáltat erre nézve a megrögzött fari-
zeusok szomorú s intő példája. 

Az Isten ó szövetségi egyházának szőllöjébe a 
zsidókat hivta meg munkásokul. S midőn elküldé 
hozzájok szolgáit, a prófétákat, hogy a szöllőter-
ményt, az isteni törvényeknek megfelelő jó cseleke-
detek terményét beszedjék a munkásoktól, ezek 
azok közül némelyet megverének, némelyet megö-
lének, némelyet pedig megkövezének. Végre el-
küldé saját F iá t ; de ezt is megragadván, kivetek a 
szőlőből, kihurczolák Jeruzsálemből, és a Kálvária 
hegyén keresztre feszitvén megölék. Mit fog most 
tenni a szőlő Ura e gonosz munkásokkal? A papi 
fejedelmek és farizeusok, mielőtt észrevennék, hogy 
a példázat róluk szól, kimondják saját bűnös feje-
ikre a halálos Ítéletet, a fölvetett kérdésre válaszul 
adván: „ A gonoszokat gonoszul veszti el." 2) Pilátus e 
szavaira pedig : „En ártatlan vagyok ezen igaznak 

!) Mát. 23, 24. 
2) Mát. 21. 41. 
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vérétül; ti lássátok," — már az egész egybecsődült 
nép és pedig az öntudatosság borzasztó elszánt-
ságával hangoztatja rettentő önelitését: ..Az ö vére 
mirajtunk és a mi fiainkon !" ') 

Soha ennél igazságosabb Ítéletet emberi ajkak 
még ki nem mondtak ; nem csuda tehát, ha maga 
az Isten is hozzájárul s azt sanctionálja. „Rád jön-
nek a napok — szól az isteni biró — és körülvesznek 
ellenségeid árokkal, és körülfognak és megszorongatnak 
téged mindenfelől. Es földig lerontanak téged és fiaidat, 
kik benned vannak ; és nem hagynak benned követ kövön, 
mivelhogy nem ismerted meg a te látogatásod idejét.2) A 
boszuállás napjai ezek, hogy beteljesedjenek mind, a mik 
irva vannak. Jaj pedig a nehézkeseknek és szoptatók-
nak ama napokban; mert nagy szorongatás leszen a föl-
dön és harag e népen. Es elhullanak a fegyver éle által, 
és fogságra vitetnek minden népekhez, és Jeruzsálem el-
tapodtat i/'c a pogányoktól, mígnem betelik a nemzetek 
ideje." 3) 

Azonban habár mindig a legigazságosabbak is 
Isten Ítéletei, még sem szokott ö azoknak végrehaj -
tásával sietni. () ugyanis nem csak végtelenül igaz-
ságos, hanem végtelenül könyörületes is ; végtelen 
igazságosságátmintegy mérsékli végtelen könyöriile-
tessége, annyiban, a mennyi ö a bűnöst nem szokta 
azonnal érdem szerint sújtani, hanem rendesen időt 
enged neki a megtérésre; mert nem akarja ő a bű-
nös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Igy 
történt a zsidó népnél is. 

Egy urnák fügefája volt szöllöjében. Három 
eszten leje j á r t már oda gyümölcsöt keresni a füge-
fán, de nem talált. Mondá azért a szöllömivesnek : 
„Vágd ki e fát, minek foglalja el hiába a főidet ?" 
Amaz pedig felelvén, mondá neki: „Uram! hagyd 
meg azt még ez esztendőben, körülkapálom és meg-
trágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, maradjon a 
helyén; ha pedig nem, jövendőre vágd ki azt." 4) - -
E példázatban az ur jelenti az Istent, a fügefa a 
zsidó népet, a szöllömives Krisztust, ki — mint 
már más alkalommal bővebben kimutatni töreked-
tünk 5) — Izrael népének az ö-szövetség folyamá-
ban vezére s különös gondviselője volt ; a három 
esztendő izben rendkiviili módon látogatá meg a 
zsidó népet, u. m. : a Sinai hegyi törvényhozás al-
kalmával, a próféták korszakában s végre egyszii-

Mát. 27, 25. 
») Luk. 19, 43, 44. 
3) U. o. 21, 22—24. 
«) U . o. 13, 7. s. k. k. 

•-) L. ,Religio' 1878. H . félévi 38—41. számait. 

lött Fiának megtestesülésekor ; de e nép a liüség és 
engedelmesség gyümölcseit sohasem tudta felmu-
tatni. A szöllömives fentebbi szavainak értelme 
végre ez. Tudván ugyanis Jézus, miszerint a zsidók 
közül még sokan megmenthetők, mennyei Atyjához 
esedezik, hogy az Izrael népére mérendő halálos 
csapást még egy ideig, körülbelül 40 évig elhalasz-
tani kegyeskednék. Ö ezen idő alatt, még kiváló 
gondot forditand e nép üdvére, tudniillik az apos-
toloknak félelmet nem ismerő, bátor föllépése, tani-
tása, csudái s vértanúi halála, a keresztény hitre 
térendők nagy sokasága, valamint a közelgő vég-
romlás baljóslatú, fenyegető előjelei által. Ha pe-
dig a kegyelem e végső idejének lejártával is ko-
nokságában megmaradand a nép, akkor aztán ter-
méketlen fa gyanánt vágassék ki. 

S a mennyei Atya csakugyan meghallgatván 
szerelmes Fiának csudálandó irgalom s szeretet su-
gallta kérését, a boszu pallosát még nyugodni en-
gedé és várt. E várás tartama Izraelre nézve a 
végső kegyelem roppant fontosságú ideje volt. So-
kan közülök nem is késtek hasznukra forditani e 
drága időt. Mert a mint az Ap. Cs. 6, 7. olvassuk : 
..Az Ur igéje mindinkább terjede, és igen sokaso-
dék a tanítványok száma Jeruzsálemben, a papok 
közül is nagy sereg hódola meg a hitnek." 

Nagy része azonban Izrael népének nem is-
merte meg ez utolsó kegyelemtelj es látogatása ide-
jét sem, makacsul ellenszegülvén még most is az 
isteni malaszt gyengéd vonzalmának, szemeiket s 
füleiket elzárván még most is az i g a z s á g elöl, sőt o o ö " 

üldözvén, bántalmak- s szidalmakkal illetvén és a 
vérpadra hurczolván annak hirdetőit s követőit. 
Látta s megmondotta ezt előre Jézus, igy szólván 
a farizeusokhoz : .,Kigyók, viperák fajzati, ime kül-
dök hozzátok prófétákat és bölcseket és Írástudókat 
és azok közöl megöltök és megfeszítetek ; és azok 
közöl megostoroztok zsinagógáitokban, és üldöztök 
városról városra, hogy rátok szálljon minden igaz 
vér, mely kiontatott a földön az igaz Ábel vérétől 
Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, kit megöltetek 
a templom és az oltár között." ') E jóslat teljesedé-
sének tanujakép ott van azAp. Cs. könyve. Az apos-
tolok s egyéb iidvhirnökök hivó szózata egyre hang-
zik, hogy egybegyiijtsék az ó szövetségi próféták ál-
tal meghívottakat a megjelent Messiás által már tel-
jesen elkészített lakomára; s hogy szavaiknak igaz-
sága teljes fényben ragyoghasson, Isten is közbe-

') Mát. 23, 23—35. 
2 3 * 
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veti magát mindenható erejének csudáival. Azon-
ban a hivatalosaknak nag}- része süketekből áll, kik 
a csudákat nem látják, és olyanokból, kik a biinös 
szenvedély behatása alatt nemcsak süketekké s va 
kokká, hanem még örjöngökké is lőnek. Minélfogva 
ezek a meghivásra nem is hajolnak, hanem közülök 
némelyik keresete után megy, a többiek pedig meg-
fogván a lakomarendező Ur szolgáit s szidalmakkal 
illetvén megölik őket.') Dr.Balits Antal. 

(Folytatjuk.) 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

A kereszténység által felmutatott Isten ismerete, sze-
retete, a hozzá hasonlóvá-levés és az ennek valósítására for-
ditott élet, s nem a „monismus" és az ennek alapján álló 
„fejlődéstan" tehát az, melyből ugy az „elméleti össztudo-
mány, mint a tapasztalati philosopliia és paedagogia legfon-
tosabb törvényeiket" ezután is levezetni fogják ; a legmaga-
sabb, mert az ember természete összes követelményének 
egyedül megfelelő, keresztény világnézet lesz ezután is az a 
forrás, mely eszünknek és szivünknek földjét egyaránt meg-
termékenviti ; a kereszténységnek Istenről hirdetett igaz el-
vei, és nem a modern „természettudományok elvei szerint" 
fogjuk és „kell meghatározni" ezután is „az igaznak, igaz-
ságnak, jónak, szépnek" . . . fogalmát, jelentőségét : — mert 
csak ez alapon, ez irányban lesz az ember igazán emberré ; 
mert csak itt található az az igazán tökéletes példa-kép, 
melyhez folyton-folyvást hasonlóbbá válván, minden ember 
egy-egy szellemi és erkölcsi műremekké lehet. 

A kereszténységben van a minta, az isteni tökély, az 
egyetlen, senkit le nem alázó hanem mindenkit fölemelő te-
kintély; a mindent, tehát a nevelést is kalauzoló sarkcsillag, 
mely nélkül nincs előrehaladás csak visszaesés, nincs tökélete-
sedés csak hanyatlás, nincs biztos czélhoz-érés csak tévedezés. 

Csak az a paedagogia, melynek kezét a kereszténység 
isteni ihlete vezérli, alkothatja az embert a teremtés műre-
mekévé, emelheti a krisztusi eszmény magaslatáig. 

Ez az oka, hogy országok, nemzetek sem térhetnek el et-
től, a nélkül, hogy boldogságukat, sőt létöket ne veszélyez-
tetnék. 

Keserű tanulságokkal szolgál e tekintetben hazánk tan-
ügyének ujabb időbeli története, mely kétségtelenül bizonyit-
ja, hogy az értelmi műveltségben kifejtett és elért'minden ha-
ladásunk mellett is intensivitas, különösen pedig erkölcsi 
nevelés, mélyen gyökerező lelki műveltség és jellem-erő te-
kintetében — nem haladtunk, hanem hanyatlottunk. Ezt 
azonban természetesnek fogja találni mindaz, ki mélyebb 
vizsgálódás ut ján azon szomorú meggyőződésre jut , hogy 
államunk, mely modern uton haladva napról-napra nagyobb 
foglalást tesz a keresztény tanügy terén — mindinkább ni-
vellirozva, gyöngitve, háttérbe szorítva Istennek, a vallás-
nak, a tekintélynek eszméjét ugy az alsó-, mint a közép- és 
fő-iskolákban ; ugy hogy valósággal csodálkozásba esünk, 
midőn találtatnak komoly kath. tanférfiak is, kik, a helyett 
hogy a modern irányban haladó magyar államnak az Isten 
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eszméje, tekintélye, a keresztény szellem erősitése szükséges-
ségét ajánlanák, annak jogát, tekintélyét, minden fölé helye-
zik, minden áron védelmezik. (L. Petrovich Ferencznek „ Az 
1880. évi törvényjavaslat a gyrnn. és reáliskolai oktatásról," 
„Magyar protestáns hangok a középiskolák ügyéről," „Yá-
lasz a visszhangokra" czimü czikkeit az Orsz. Középt. Ta-
náregylet Közlönyének 1881. évi 1., 2., 9., 10., 15., 16. szá-
maiban.) 

Előadtuk, hogy általában tekintélynek kell a nevelés-
ben uralkodni ; jeleztük, hogy az államok, melyek a tekin-
tély alapjáról letérve vagy azt gyöngitve nagyobb-kisebb 
merényletet követnek el Isten és a gyermek szent személye 
ellen, — keserűen lakolnak azon szomorú következmények-
ben, melyeket az ekként elfajult nemzedékek neki-vadult 
szenvedélyeikkel, féktelen kihágásaikkal, nemzetek anyagi, 
erkölcsi biztosságát veszélyeztető rendetlenségeikkel okoz-
'íak az emberi társadalomnak. 

Es ez nem is lehet máskép. A Teremtő által alkotott 
erkölcsi világrend megsértése nem maradhat büntetetlenül. o ö 
„Per quod quis peccat, per idein punitur et idem !" 

De, mert a bajok okai, forrásai rendesen nem állanak 
elszigetelten, hanem társaságban szoktak fölmerülni, — he-
lyén lát juk figyelmünket kiterjeszteni a családi életre ; an-
nál is inkább, mert a mily kétséget kizáró tény, hogy álla-
mok, nemzetek, társadalmunk családokból alakulnak : ép 
oly világos, hogy a társadalomban jelenkező általános mű-
veltség, erkölcsi emelkedettség csak kifolyása lehet azon ne-
velésnek, melyet a család nyújt gyermekeinek s az ezekből 
felnövekvő nemzedéknek. Erre nézve tehát mig egyrészt a 
családi nevelés feladatával kell tisztába jönnünk ; másrészt, 
hogy az abban netalán található bajokat magorvosolhassuk, 
ezeknek okaival s tényleges állapotával kell megismerked-
nünk. 

Isten alkotta az embert s, miként följebb mondottuk, 
— épen azért őt mint alkotót, atyát megilleti az ember fö-
lött a legfőbb tekintély joga ; azon jog, melynél fogva pa-
rancsolatokat oszthasson s e parancsolatoknak tiszteletben 
tartását, teljesítését megkívánhassa. S minthogy az embert 
saját képére és hasonlatosságára alkotta ; természetes, hogy 
akkor, midőn Isten az embert segitő-társsal látván el, mind 
a, később Krisztus által szentség méltóságára emelt, házas-
ságnak, mind a családnak megalapítója lőn, — az ekként 
létre hozott családi életnek más czélt, nem tűzhetett, mint 
hogy a családból születendő gyermekben : a vele való hasonló-
ság folytatását, fejlesztését, tökéletesítését eszközölje. 

íme a fönséges hivatas, mely a családnak alapja s 
czélja egyszersmind. Ezért van, hogy ott találjuk a család-
ban a legfőbb isteni tulajdonok kinyomatát ; a mennyiben az 
isteni hatalomnak az atya, az isteni szeretetnek az anya, az 
isteni bölcseségnek pedig az atya és anya együttesen képvi-
selői e földön. Ugy hogy ennélfogva csak igazságot mon-
dunk, midőn azt állít juk, hogy Isten akkor, mikor a szülő-
ket gyermekeik életének szerzőivé tette, nemcsak a teremtés 
és gondviselés nagy művében tette őket munkatársaivá ; ha-
nem mint atyát és anyát oly hatalom- és joggal is felru-
házta, mely elévülhetetlen, sérthetetlen, melyet tehát semmi 
politikai vagy bármiféle földi hatalom bűn nélkül meg nem 
sérthet, igazságosan el nem kobozhat. 
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Innen van, hogy mig a régi népek csak azon férfiút 
ruházták föl a „páter patriae" legmegtisztelőbb czimmel, 
ki rájok nézve igazi atyai tisztet teljesitett : a királyok 
ma is csak annyiban jogos birtokosai a tekintélynek, a 
mennyiben nagyban és egészben a családok nagy sokaságá-
ból álló nemzeti családnak atyái. És innen érthető egyrészt 
az is, hogy ugy nevezett általános „emberi jogok"-ról, „ab-
solut függetlenség" ről, miként azt a gyászos emlékű franczia 
forradalom hirdette, szó sem lehet; a mennyiben a születés ré-
vén mindnyájan atyai, közvetve isteni tekintély alatt ál-
lunk : másrészt az is mellőzhetetlen követelménye az igaz-
ságnak, hogy a polgári vagy politikai hatalom nem megrö-
vidítésére, hanem ótalmára, védelmére van hivatva a csalá-
dot, — az atyát és anyát megillető jogoknak, tekintélynek. 

Szent és tiszteletre méltó tehát a családi, az atyai te-
kintély, mert természeti, isteni jogon épül. 

E tekintélynek természete hozza magával ismét azt, 
hogy a szülők tőlük születendő gyermekeiket Isten akaratá-
nak megfelelőleg neveljék. Vagyis, mivel minden jog köte-
lességgel jár : azon kötelességeket, melyeket a gyermek szü-
letése reájok ró, ép oly lelkiismeretességgel kell betölteniök, 
a mily magasztos érzés dagaszthatja sziveiket az atyai és 
anyai méltóság gondolatánál. 

A fér j és nő azon pillanattól kezdve, melyben a Gond-
viselés atyává és anyává engedé lehetniök, egy fensőbb kö-
telességkor világát pillantják meg, s legott mintegy meghal-
laniok, fölérteniök kell azt a leikök legmélyebb csendjéből 
ünnepiesen felhangzó szent szózatot, hogy a szabadabb vilá-
gias életet szűkebb korlátok közé szoritani, a gyönyörök 
szertelen hajhászásával felhagyni, a lenge hiu időtöltés foly-
tatásáról lemondani, a szeszélyes könnyelműségnek vagy 
frivolságnak hátat forditani tartoznak ; mert ezentúl életök o 1 

egy nagy, egy nemes czél szolgálatában áll : a gyermek ne-
velése utján szolgálatában Istennek, kinek egy hü fiat ; szol-
gálatában az egyháznak, melynek egy jó keresztényt ; szol-
gálatán a hazának, melynek egy lelkiismeretes polgárt; szol-
gálatában minden nagy és szent érdeknek, melyeknek egy 
öntudatos, nemesszivü harezost akarnak nevelni. 

I ly körülmények közt első és egész életöket megter-
mékenyítő gondolata, kérdése az lesz a szülőknek : az a fön-
séges méltóság, mely őket a szülői tekintély jogán szinte Is-
tenig emeli, minő kötelességeket ró rájok az első nevelésnek, 
majd a második nevelésnek — oktatásnak s végül azon ne-
velésnek dolgában, melyet a nyilvános élet ad, s mely a 
többinek ugy szólván betetőzője, koronája. 

Nemcsak az anya, ki már akkor, midőn még szive 
alatt hordja az Égnek áldását, szent félelem és örömmel ve-
gyes érzelmek közt határozza el magát amaz, anyához méltó 
önmegtagadásra, hogy a leglelkiismeretesebb gonddal fog 
őrködni mind a maga, mind keble legdrágább kincsének, 
kisdedének testi-lelki életére ; hanem az atya is azon lesz, 
hogy gyermeküknek első nevelése közvetetlenül szemök 
előtt vagy legalább saját közreműködésük mellett történjék 
— nem mulasztva el egy alkalmat sem, melyben az ő határ-
talan szeretetökkel a kis csecsemőnek eszét, szivét kifej-
leszthetik, physicai és erkölcsi élete felerősödését elősegít-
hetik, beszélni, gondolkodni s minden igazat, szépet és jót 
szeretni megtaníthatják. 

Igy népesitik meg az atya és anya szivét egyrészt hi-
vatásuk fönségének gondolata, másrészt az Istentől való 
függésnek, az iránta való hódolatnak, áhítatos tiszteletnek, 
majd a gyermekök iránt lelkökben támadt olthatatlan ra-
gaszkodásnak és szeretetnek érzelmei ; igy lesz a család me-
leg-ágya mindazon erényeknek, magasztos elveknek, tanok-
nak, melyeken az emberi társadalomnak, az egyháznak és 
hazának java, minden nagy sikere épül; igv kelnek ki a csa-
ládban, mint jól megművelt kertben, azon első szent aspira-
tiók, azon magasb eszmék, melyek egy fensőbb, a vallási-er-
kölcsi világ illatos levegőjét lehelik a gyermek körébe s 
mintegy megalkotják azon köteléket, mely összefűzi a föl-
det az éggel, az embert az Istennel. 

Epen azért az apa, de különösen az anya, átérezvén 
azon magasztos méltóságot, mely őt ama fensőbb tekintély 
birtokában oly magasra emeli —, mit sem érez elsőbbnek és 
szükségesebbnek, mint ennek az isteni tekintélylyel való 
összhangba hozását. Fölmagasztaltsága, hő szeretete egész a 
heroismusig emelkedik. Feledve az aggodalmat, fájdalmat 
— szivére öleli, megáldja a csak imént megszületett kisde-
det s, midőn a keresztkutról visszahozzák, benne magát a 
kegyelme által jelenlevő kis Jézust szemléli és, mint egy u j 
sz. Blanka, teljesen átérzi szükségét annak, hogy többre kell 
becsülni gyermekének ártatlanságát — életénél. 

De még ezzel nem elégszik meg ; nem várja be, mig 
értelme megnyílik a kereszténységgel járó nagy kegyelem 
felfogására —-, naponként fölemeli kacsócskáit homlokára, 
hogy a Sz. Háromság ótalma alá helyezze ; majd átérzi az 
imádságra tanitás nagy szükségét és a költővel mondja : 

„Kis kacsóid összetéve szépen 
Imádkozzál édes kis gyermekem." 

majd meg, hogy a kis csirát lelkében melengesse, erő-
sítse, elviszi a sz. Sziiz oltárához, hol a gyermeki kebel meg-
talál ja azt a végtelenül szerető anyát, ki szintén, mint saját 
anyja, „gyermeket tar t karjain —, s e tekintet lesz a vallás-
nak a gyermek lelkébe ható első édes sugara." (Courtier, A 
nők keresztény hivatásáról.) 

Azután hozzáfog a lelkiismeret neveléséhez, az isteni 
Mester benső szózatának, kis szivecskéjében első felhangzása 
után megtanítván, miként különböztesse meg azt a szintén 
csírázásnak, fakadásnak indult szenvedély, önérdek hangjá-
tól ; nem feledkezvén meg arról sem, hogy Isten jelentétét 
napjában többször eszébe juttassa; valamint, arról sem, hogy 
szivecskéjébe öntse az isteni szeretetnek annyi szép és nagy 
tettre buzdító érzelmét és a gyöngéd félelmét, mely munka-
kedvet, erkölcsi tisztaságot, szülői és önmaga iránt való 
tiszteletet teremt keblében. (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapes t , szept. 14. A ,Hon' ujabb czikke a kultur-

harczról. — Alig tet tük meg észrevételeinket a ,Hon' egyik 
czikkére, mely a kulturharczról elmékedik, és ime már itt 
van a másik. A mindig jobban és jobban megujuló, az egy-
ház és állam közti béke helyreállítását mind nagyobb való-
színűséggel hirdető jelek, liberális lapjainkat is kényszeritik' 
hogy e kérdésről megemlékezzenek, Nem bánjuk, hanem 
inkább óhajt juk, hogy ezt tegyék, mert igy mi is tudhat juk 
és megismerhetjük, hogy mi az ő ujabb és legújabb meggyő-
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ződésük, láthat juk azt a processust, melyen az ó gondolko-
zásuk átmegy és lassan-lassan közeledik azon felfogáshoz, 
melyet e kérdésben a katholikusok állhatatosan elfoglal-
nak. Fokról fokra lehetne megmutatni, hogy mennyit 
engedtek már a liberálisok felfogásukból, melylyel kezdet-
ben a kulturharcz felöl bírtak, úgyannyira, hogy ma mái-
egyes kifejezéseket is saját jukká tettek, melyeket azelőtt 
csak ,ultramontán' lapok használtak, a nélkül mégis hogy 
ezekkel már mindenben megegyezésre jutot tak volna, de 
hisszük, hogy idáig is el fognak egykor jutni , mert az igaz-
ság hatalma ellenállhatatlan. 

Ily metamorphosison és fokozatos átalakulásokon ment 
át a ,Hon' felfogása is. Egy héttel ezelőtt még mentette 
Bismarckot ; ma már egész bölcseséggel hallgat a mentege-
tőzésről, sőt a májusi törvényeket egész határozottsággal 
szerencsétlen törvényeknek nevezi, melyek ugyan alkalma-
sak voltak a r r a , hogy egy birodalom tizennégy millió 
lakosának békéjét megzavarják, papjait elhurezolják stb. 
de egyúttal, mint mondja, megzavarták, hátrál ta t ták ama 
nagy birodalom egységesítését is, amire pedig egy revanche-
háboru alkalmával Francziaország ellen oly nagy szükség 
van. Ennyi és ily vallomás a ,Hon- részéről, egy időre, azt 
hisszük elég. Látszik ebből, hogy abban a szerkesztőségben 
is derülni kezd és tisztultabb fogalmak kezdenek uralomra 
ju tn i ; hiszen ha azok a törvények szerencsétlenek, ha azok-
nak, a ,Hon' szerint is, oly nagy volt hatásuk, hogy képesek 
voltak a tervezett egységesítést megakadályozni, e nyilat-
kozattal ugy véljük, hogy a májusi törvények atyja eléggé 
el van Ítélve és azért mi a fennebbi nyilatkozattal meg lehe-
tünk elégedve, mert az a múlthoz képest ismét egy lépésnyi 
haladást jelent a katholikus felfogás felé. 

Nem lehetünk azonban megelégedve ennyire azokkal 
a miket a ,Hon' a következőkben mond. Ámbár a ,Hon-
által fennebb mondottak is elég okot foglalnak magukban 
arra nézve, hogy egy valódi nagy államférfiúi, a megkez-
dett ily téves útról visszatérjen, a ,Hon- mégis az okokat 
keresi, melyek Bismarckot a visszavonulásra kényszeritik. 
Három okot emlit a ,Hon', melyek e viszalépést előidézték. 
Kettőt mellőzünk, mint tisztán politikai természetiteket, ha-
nem a harmadikat felemlítjük, mert e pontra nézve nem 
ugy nyilatkozik a ,Hon', hogy ahhoz szó ne férne. Azt 
mondja, hogy a kulturharcz beszüntetésének egyik oka a 
social-democratia rohamos terjedése. A centrum sajtója igen 
ügyesen fel tudta használni e mozgalmat, a mennyiben azt 
hirdette hogy a social-democratiának terjedését a kul tur-
harcz idézte elő, mely megtámadta a vallást és igy a társa-
dalomból a társadalmi rend fő facto rá t száműzte. A királyi 
család és Bismarck is megijedt a social-democratia terjedé-
sétől és igy a centrum sajtójának állitása, könnyen hitelre 
talált és igy történik, hogy a hires májusi törvények mái-
nem létezőkiil tekiutetnek. 

Nem tagadjuk, hogy a ,Hon-nak' itt nagyjában produ-
kált nyilatkozatában van némi igazság, de az sem vonható két-
ségbe, hogy a ,Hon' előadása gyanúsító a centrumra nézve, 
mintha az csak kizsákmányolni akarta volna a helyzetet, 
anélkül, hogy állításainak igazságáról meg volt volna győ-
győződve. Mi igazat adunk a ,Hon'-nak abban, hogy a kul-
turharcz beszüntetésének egyik oka a social-demokrata párt 

terjedésében keresendő, de már gyanúsításában távol legyen 
hogy osztoznánk, azt inkább visszautasítjuk. Csaknem 
felfoghatatlannak tart juk, hogy oly kézzel fogható esemé-
nyek után, melyeknek tanúi vagyunk, ma még gyanúsí-
tani lehet oly embereket, kik összefüggesbe hozzák a 
vallás üldözését a felforgató elemek terjedésével, hivják 
azután azokat social-democratáknak, vagy bár minek is, 
holott semmiféle ok és okozat közt nem képzelhető nagyobb 
összefüggés mint e kettő közt. Vagy kérdezze meg a ,Hon' 
e social-demokratákat vallásuk felől és bizonyosak va-
gyunk benne, hogy ott csak hitetlenségre talál, vagy ismét 
kérdezzen meg valakit, a ki vallásosságáról ismeretes, nem 
lenne-e social-demokrata, és bizonyosan tagadó választ 
nyerne. Minél jobban üldöztetik a vallás, annál inkább 
szaporodik a hitetlenek száma és igy természetesen sza-
porodnak a királygyilkosok, az állami béke és rend felfor-
gatói, a communisták, petroleurök, social-demokraták stb. 
Midőn tehát a centrum, azaz a katholikusok sajtója a benső 
összefüggésre rámutatott , nem tett egyebet, mint egyszerűen 
constatálta e természetes összefüggést, melyre oly kézzel 
fogható bizonyítékot szolgáltatott a social-demokratia két-
ségbevonhatlau terjedése és az általa nem egy izben elköve-
tett merényletek. 

A centrum sajtója az által, hogy a baj forrására rá-
mutatott és az intéző körök figyelmét a tagadhatatlanul lé-
tező összefüggésre felhivta, nem csak gyanusitást nem érde-
mel, hanem inkább dicséretet, inert ez által az államnak a 
lehető legnagyobb szolgálatot tette, alkalmat szolgáltatott 
figyelmeztetése által, hogy fontolóra vegyék állitásának 
igazságát azok is, kik az állani ügyének, a béke és rend 
fenntartásának biztosításával vannak megbízva; és ezek ugy 
látszik, másképen fogják fel a kath. sajtó állításait, mint a 
,Hoir. Az események azt tanúsítják, hogy ezek is benső ösz-
szefüggést látnak a kulturharcz, azaz a vallás üldözése és a 
felforgató elemek közt, lát ják hogy bizony a vallás csak-
ugyan főfactora az állami rend és békének, mert különben 
azokról az emberekről, kik annyi éven keresztül oly ma-
kacssággal folytatták a kulturharczot, feltenni képtelenség, 
hogy tervüktől elállottak volna. Vagy feltehető-e, hogy egy 
Bismarck, lia csak a legtávolabbról is alkalma lett volna 
gyanítani a kath. sajtó állitásának alaptalanságát, ha 
csak legkevésbé is észrevette volna, hogy a kath. sajtó nem 
őszinte meggyőződését fejezi ki, hanem csak ügyesen ma-
neuvriroz, hogy akkor felhagyott volna eddigi álláspontjá-
val? H a tehát B. nem gyanusit, ugy kérjük a ,Hon'-t is, ne 
gyanusitsa a kath. sajtó eljárását, hanem inkább teljesítse 
feladatát ő is oly lelkiismeretesen mint a kath. sajtó és ak-
kor legjobban elő fogja mozditani a nemzet jólétét és bol-
dogságát, • 

Szatniár , szept. 6. — Kempis I I I . 7. 2. Quidam in-
cauti propter devotionis gratiam se ipsos destruxerunt. P . 
szerint: Némely gondatlanok, az ajtatosságot keresvén, 
magokat elvesztették. M. szerint : Nem egy gondatlan j u -
tott tönkre az ajtatosság kegyelme által. 

Incautus = unbehutsam, unvorsichtig ; gondatlan, vi-
gyázatlan. Propter nemcsak : wegen, miatt, de : um, végett 
is. Es hogy e helyen a „propter" nem : miatt, s még ke-
vésbbé : által ; hanem inkább : végett értelmében veendő, a 
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szövegből látható. Ide czéloz Pázmány is helyes felfogású 
fordításával : az ajtatosságot keresvén. Ennélfogva M. for-
ditása : Nem egy gondatlan jutot t tönkre az ajtatosság ke-
gyelme által, kevésbbé correctnek tiiuik fel. Azon eszmét 
fejezi ugyanis ki M.-nak idézett fordítása, mintha maga az 
ajtatosság kegyelnie okozhatná valakinek tökrejutását. IIa 
M. azt mondja, hogy : nem egy gondatlan juttatta magát 
tönkre (se ipsos destruxerunt) az ajtatosság kegyelme által ; 
némileg még hagyján. De nem : jutott tönkre az ajtatosság 
kegyelme által. 

Lenne tehát : Nem egy gondatlan, vagy : vigyázatlan 
jutott tönkre, vagy, hivebben s helyesebben : juttatta magát 
tönkre az ajtatosság kegyelme végett (t. i. az ajtatosság ke-
gyelmének erőszakolása, vagy erőszakos fokozása miatt.) 
Tehát nem : az ajtatosság kegyelme által, a mi absurdum ; 
hanem saját merészségük által jutottak tönkre. Magyarázni 
ugyan lehet in melius M. fordítását ; de ugy, a mint vau : 
legalább is nem jól hangzik az, male sonat. Azt mondanunk 
ugyanis, hogy valaki az ájtatosság kegyelme által jutot t 
tönkre, nem lehet, nem szabad. 

A praeposito „propter" továbbá : nahe, nächst, anbei, 
neben = mellett értelemben is használtatik. Például Cicero 
szerint : propter te sedet, melletted ül ; Virgil szerint : pro-
pter aquae rivum, a patak mellett. Lenne tehát e szerint a 
fentebbi mondatnak még egy másik, nem kevésbbé helyes 
magyarítása : Nem egy gondatlan, vagy : vigyázatlan ment 
vagy : tette magát tönkre az ajtatosság kegyelme mellett (ön-
nön hibájából : iudiscreto zelo.) — Mikép történik ez, annak 
bővebb leírását adja Kempis a jelen fejezetben. Multi enim 
sunt, úgymond, qui cum non bene eis successerit, statim im-
patientes fiunt, aut desides. Quidam incauti, folytatja tovább, 
propter devotionis grat iam se ipsos destruxerunt, quia plus 
agere voluerunt, quam potuerunt, non pensantes suae parvita-
tis mensuram, sed magis cordis affectum sequentes, quam ra-
tionis judicium. E t , quia majora praesumpserunt, quam Deo 
placitum fuit, idicreo gratiam cito perdiderunt. Facti sunt 
inopes et viles relicti, qui in coelo posuerunt nidum suum, 
ut humiliati et depauperati dlscant non in alis suis volare, 
sed sub pennis meis sperare. —• E szöveg, ugy hiszem, eléggé 
indokolja észrevételeim jogosultságát. 

I I I . 9. 3. Si recte sapis, in me solo gaudebis, in me 
solo sperabis. P . szerint: Ha igaz okossággal birsz, csak egye-
dül én bennem örvendesz, egyedül én bennem reménylesz. 
M. szerint : H a van eszed, egyedül csak stb. 

Kecte sapere annyi, mint : klug sein, okosnak, vagy a 
mint mostanában divatosan mondják: eszélyesnek lenni. 
Ennél fogva Pázmány forditása nekem helyesebbnek s kissé 
ildomossabbnak is tetszik a Moluár-énál. 

Szerintem lenne : Okosan gondolkodva, vagy : helyesen 
ítélve, vagy : ha okos vagy, vagy röviden : eszélyesen, vagy : 
okos észszel (magyarosan) csakis bennem fogsz örvendeni, 
bennem reménykedni. 

Kempis ugyanis Isten ajkaival capaczitálja e helyen a 
jó lelket: Fili, ugy mond, ego debeo esse finistuus supremus 
et ultimatus, si vere desideras esse beatus . . . Nam si te ip-
sum in aliquo (praeter Deum) quaeris, statim in te deficis 
et arescis. Omnia ergo ad me principal iter referas, quia ego 
sum, qui omnia dedi . . . Qui mihi sponte et libéré deser-

viunt, gratiam pro gratia accipient. Qui autem extra me vo-
luerit gloriari, vel in aliquo privato bono delectari, non sta-
bilietur in vero gaudio, neque in corde suo dilatabitur, sed 
multipliciter impedietur et augustiabitur. . . . S ész- és sziv-
liez szóló hosszabb capacitatio után igy fejezi be okoskodá-
sá t : Si recte sapis, in me solo gaudebis, in me solo sperabis 
quia nemo bonus, nisi solus Deus. 

I I I . 11. 3. Interdum vero oportet . . . hoc magis sata-
gere, ut (caro) subiecta sit etiam nolens spiritui. P . szerint : 
Azon kell szorgalmatoskodni, hogy (a test) kedve ellen is a 
lélek birtokában maradjon. M. szerint: hogy a léleknek szol-
gáljon. Egyik sem felel meg tökéletesen a latin kifejezésnek: 
subiecta sit ; habár igaz : hogy a mi valakinek birtokában 
vau, vagy, ami valakinek szolgál, az rendszerint alá is van 
annak vetve. Mindazáltal én legegyszerűbben s hiven igy 
adnám ama kifejezést a magyarban : Azon kell lenned, vagy: 
arra kell törekedned, hogy a test, kedve ellen is, alá legyen 
vetve a léleknek. S ezt annál inkább adom igy, mivel folyta-
tólag ugy is a szolgaság eszméje fordul elő: et tamdiu casti-
gari debet (caro) et cogi servituti subesse, donee parata sit ad 
omnia. 

S ezzel leteszem én is tollat. Irsik Ferencz. 
Kukarest, szeptemberhó 2. 1881. Főtisztelendő tanár 

ur ! Mélyentisztelt szerkesztő ur ! — Alulírott részint a 
szükségtől kényszeríttetvén, részint pedig bátorságot me-
rítvén azon meggyőződésemből, miszerint főtisztelendősé-
gednek nagyon a szivén fekszik az Isten-ember vérén meg-
váltott drága lelkek üdve egyáltalán, de különösen e sze-
gény missió előmenetele — mi már abból is kiderül, hogy 
nem sajnálja annak magyar-ajku papjait becses lapjával 
megtisztelni —- : a legmélyebb tisztelettel folyamodom fő-
tiszteleudőségedhez következő alázatos kérésemmel. 

Ugyanis nem messze Csoplától, hol bölcsészettanári 
minőségben működöm, egy, Dudest nevezetű faluban czirka 
11, résziut bánáti, részint erdélyi születésű béres lakik. 

E kedves testvéreimhez elsétálgatváu, fájdalommal 
kellett észlelnem, hogy gyermekeik — számszerint körül-
belől 25-en — minden nevelést nélkülöznek, ugyanannyira, 
hogy a 9 —12 évesek között is vannak olyanok, kik a vallás 
legszükségesebb tanairól sem birnak semmi fogalmat sőt 
meg azt sem tudják, hogy hány személy van Istenben. 

Hogy e rémesztő állapoton valamit lendítsek : mgs. Fő-
pásztoromnak már is megnyert engedelmével legalább hetenkint 
kétszer akarok e szerencsétlen nemzedéknek tanítást adni. 

Azonban tekintve egyrészt azt, hogy a szülők az ebek-
tőli félelem miatt nem vehetők arra, hogy gyermekeiket 
Csoplára elküldjék, másrészt pedig azt hogy Dudesten egy 
alkalmas helyiséget nem birnak rendelkezésemre bocsátani : 

magamnak kell egy kis szobát az oláh birtokosoktól bérbe 
vennem, hacsak nem akarom, hogy föltett szándékom csupa 
pium desideriumma váljék. 

En pedig teljesen képtelen vagyok a legcsekélyebb 
házbérnek is megfizetésére : s püspök ő mga is tekintve a 
roppant nagy költekezéseket, melyeket a két seminarium, s az 
egész missió gondozása igényel, — sokkal szerényebb jöve-
delemmel bir, hogysem segélyemre jöhetne. 

Mindezek folytán bátorkodom Főtisztelendőségedet 
azon alázatos kérésemmel terhelni : méltóztassék a legszen-
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tebb ügyben segítségemre jőni — becses lapjának nagyérde-
mű olvasói közt rendezendő gyűjtés utján annyi segélyösz-
szeget számomra kieszközölvén, amennyivel egy házacskát 
bérelhessek.*) 

Noha szükség parancsolta e kérelmem igen merésznek 
látszik előttem : mégis azon édes meggyőződés nyugtatja 
lelkememet, hogy Főtisztelendőséged, — szivére vévén any-
nyi drága léleknek nemcsak ideigvaló szerencsétlenségét, 
hanem örök veszedelmét is, — becses figyelmére méltatandja 
azt. Egyébiránt alkalmatlaukodásomért bocsánatot kérve^ 
és mélyen tisztelt személyére valamint kedves lapjára az 
ég áldásait leesdve, maradok a 

Főtisztelendő tanár urnák alázatos szolgája 

P. György István, 
pass, áldozár. 

IRODALOM. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Fordí to t ták: Dobos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I . köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. 

I t t egyébiránt — mi tudnivaló — föladatunknak még 
nincs vége. Vallásosnak, kereszténynek lenni — két nagy 
lépés — de még nem elég. Katholikusnak kell lenni. Negye-
dik könyvünkben tehát megkezdjük az egyház kérdését. Ki 
fogjuk mutatni, hogy valamennyi társulat között, melyek ma-
gukat Krisztustól származtatják, tanitmánya csodás kincsé-
nek birtokosaiul állítják magukat, egyedül a katholikus egy-
ház bírja ama jelleget, mely e czimmel arányban áll. De ezt 
vita s meddő érv-harcz nélkül fogjuk bebizonyítani. Az 
egyház szépségének tiszta, higgadt előadása minden össze-
hasonlítást lehetetlenné fog tenni. Incessu patuit Dea. E ki-
rálynői tartás, e celekvésmodor, mintha ő maga volna az 
igazság, egyedül benne van meg. Látni fogjuk az egyház 
belső szervezetét, isteni központját mely Rómában van, 
mennyei ragyogását, mely mindenütt fénylik, titkát annak a 
kiapadhatatlan életnek, melyet forradalmaink sem elnyomni 
sem kiirtani nem képesek. Tanulmányozni fogjuk viszonyát 
az állammal s az eszmék, érzelmek és intézmények amaz 
összegével, melyet modern társadalomnak szoktunk nevezni ; 
s ha Isten segit, e manapság elmérgesitett s épen azért ho-
mályba borított nehéz kérdésre talán tisztább fénynek derít-
jük néhány sugarát. E negyedik könyv czime lesz: Az 
egyház. 

Yagy mi csalódunk szerfölött, vagy el sem végzi még 
az olvasó e különböző könyvek átlapozását s már belátja, 
hogy életével, szellemének, szivének, lelkiismeretének éle-
tével Istennek tartozik : hogy nem egyedül Istennek tarto-

*) Kérjük m. t. olvasóinkat, legyenek kegyesek e kérelmet meg-
hallgatni s könyöradományaikat vagy egyenesen Bukarestbe kérelmezőre 
czimezve (Episcopia Catholica), vagy hozzánk beküldeni. T. k.ith. laptársa-
ink bizonyára szívesek lesznek e kérelemről tudomást venni s annak t. 
olvasóik előtt szószólói lenni. Szerk. 

zik azzal, hanem tartozik övéinek, családjának, hazájának, 
az emberiségnek ; hogy köteles az igaz és jó szolgálatának 
szentelni magá t , köteles lemondásban, önfeláldozásban, 
imádságban, tisztaságban élni ; gyümölcsössé tenni életét, 
nem félni a haláltól s elhatái-ozottau indulni az örökkévaló-
ság felé ez az«utolsó lépés, melyet megkísérlünk tétetni vele, 
s ez tárgya utolsó könyvünknek ily czim a la t t : A keresz-
tény élet. 

Igy, e négy lépéssel feljutottunk az isteni dolgok ma-
gaslatára. E négy lépést nagyon megrövidíthettük volna : 
de eszünkbe sem jutott, mert főkép a vallás terén irtózunk 
a kis könyvektől. A restség óhajtja azokat azért, hogy egy 
vagy két óra alatt átfutva rajtok, miután bennök semmit sem 
talált — mert ugyan mit is lelhetne ily rövid idő alatt ? •— 
ürügye legyen ámítani magát és aludni tovább. Külön-
ben nem írunk sem a kíváncsiaknak sem a tunyáknak ; a be-
tegeknek írunk. Már pedig egy betegség sem gyógyul meg 
óra alatt. Idő és bátorság kell hozzá. S valamint a betegek 
— kiknek számára írunk — különböző fokban azok, ugy 
munkánk különböző részeit is szétválasztottuk, egy-egy 
egészbe öntöttük, hogy ki-ki a magának valót választhassa. 
E részek azonban összefüggenek s kölcsönösen egészítik ki 
egymást. Ugy vannak berendezve, hogy a legvallástalanabb 
embert is, fokozatosan haladva vezessék a tökéletes keresz-
tény életig. Igen, ide a bátor lelek-, a szabad szellem-, a 
nyilt, őszinte lelkiismeret-, a ki nem aszott, az érzelmeknek 
nyitva álló szivvel, s ha követésünkre elhatározza magát — 
jóllehet elfeledte gyermekorának hitét —• mi biztosan, fel-
tartóztathatatlanul elvezetjük az igazság teljes birtokába. 
8 amily mérvben fog éledni lelkében a hitt : lassankint né-
hány szép látványon át, néhány elragadtatás után fölemel-
jük őt magunkkal Annak imádása- és szereteteig, ki kimond-
hatatlan az ő müveiben. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
0 Simor János bibornok herezeg-primás ő emjánál 

Selmeczbányán Szlamka József főjegyző vezétése mellett 
küldöttség tisztelgett, mely azt kérte őmjától, hogy kegyes-
kedjék magyar hitszónoklatokat rendelni, — mit ő emja 
meg is igért. 

Az olasz katholikusok Róma elfoglaltatása évfor-
dulója alkalmából nagy zarándoklatra készülnek. Hogy 
minden conflictust kikerüljenek, nem szept. 20-án, Róma ka-
pui erőszakos betörésének napján, hanem 25-én fognak Ró-
mában megjelenni. 

-f- 4 legközelebbi consistoriumban párisi hírek szerint 
bíbornoki kalapot fognak kapui mgr. Freppel Lavigerie, 
Langénieux és Lamazou. 

X Részrehajlás. A porosz közlekedésügyi minisztérium 
az orthodox-lutheranus, kongressusra utazóknak az állami 
vasutakon ingyen jegyeket engedélyezett ; ellenben a német 
kath. nagygyűlés ez iránti folyamodására visszautasitólag 
felelt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Alakitsunk kath. egyházmegyei tanitóegyle-
teket ! 

Magyarországon a katholicismusnak a mind-
nyájunk által epedve ohajtot t lendületet az fogja 
meghozni, ha egyes lelkesebbek határozottan szakí-
tanak minden kényelemmel és közönynyel, s kiki 
maga körében, a czéltérés megingathatatlan elhatá-
rozásával, a semmi akadálytól vissza nem ret-
tenés bátor elszántságával megteszi azt, mire a 
katholicismusnak korunk mostoha viszonyai közt 
ál talában mindenütt , de különösen nálunk több ok-
nál fogva fokozottabb mértékben, szüksége van. 

Ez a szétforgácsolt erök és törekvések össze-
hozása, egyesitése, tömöritése. 

A sokaság egyesitett ereje, kitartással páro-
sulva, ellenállhatatlan. Ha valamely eszmét közlel-
kesedés felkarol s azt vállvetett köztörekvéssel 
megvalósítani igyekszik : az az eszme, föltéve hogy 
életrevaló, lehetetlen, hogy elbukjék. A küzdelem 
sorsának minden hullámzásain diadalmaskodva, az 
az eszme, mely egyesek erejére támaszkodva oly 
gyenge s mintegy halandó volt, mint maguk az 
egyes emberek, a sokaság egyesitett ereje által 
óriásivá izmosul és hathatat lanná válik, mint maga 
a sokaság, mely azt felkarolta. 

Nem először hangoztat juk a tömörülés szük 
ségességét, nem először tesszük közelmélkedés tár-
gyává az egyleti sorakozás és szervezkedés üdvös 
voltát. Arra is szerencsénk volt már e lapok hasáb-
jain rámutatni , hogy a katholicismus társadalmi, 
egyleti szervezkedésének természetes u t j a azt ki-
vánja, hogy előbb szakegyletek árasszák el az orszá-
got, mer t csak ezekre mint széleskörű alapra tá-
maszkodva lehet sző oly kath. nagygyűlésekről 

vagy congressusokról, milyenek külföldön a katho-
licismus erejének és virágzásának emeltyűi egyút-
tal és egyszersmind korszakot alkotó örvendetes 
jelei. 

Ha igaz az, hogy azé a jövö, akié az i f júság, 
melynek nevelése, jövő sorsa nagyrészt a tanitói kar 
kezébe van letéve : akkor a kath. egyházhoz ragasz-
kodó vallásos tanitói kar egyleti tömörülésénél alig 
bir valami nagyobb fontossággal, alig érdemel va-
lami , ezidöszerint, nagyobb figyelmet, nagyobb 
gondot, és nagyobb áldozatot is, ha kell. 

Az 1868 ik évi 38. t. cz. 147. §-a a községi nép-
es polgári iskolák tanítóinak kötelességévé tet te, 
hogy minden tankerüle tben tanitói testület té ala 
kuljanak. Csupán községi, azaz felekezetlen tanítók-
ról rendelkezvén a törvény, világos, hogy a kath. 
iskolák tanitói karának egyleti szervezése a kath 
egyház autonom működésének köréhez tar tozik . 
Autonom jogainknak könnyen igen végzetessé vál-
ható e lhanyagolása volna tehát a kath. tanitóegyle-
tek megalakításának elmulasztása vagy csak halo-
gatása is akkor, midőn a felekezetlen tanitók, egy 
valóban törpe minoritás, a tanitóegyleti tevékeny-
ség terén már oly mérvű eredményt voltak képesek 
kierőszakolni, milyen egy országos tanitógyülés, mely 
azonban, nagyon természetesen, a kath. elemi tan-
ügyi testület hiányos, illetőleg csupán töredékes 
képviseltetése s a jelenvoltaknak is kilépése miat t 
csak u. n. országos volt és marad. 

Emlékezzünk, mit mondott Szombathely ál-
dott emlékű püspöke élte alkonyán, mintegy haty-
tyudalában, azon főp. körlevelében, melylyel egy-
házmegyéjében a tanitók egyleti szervezését életbe 
léptette ! „Az mindig visszás dolognak tünt fel előt-
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tem, úgymond, hogy az egyházi főhatóságom alatt 
álló tanifók közöl sokan oly egyletben vannak, 
melyhez nekem, min t egyházi főhatóságnak, sem 
közöm, sem szavam nem lehet, s igy megfosztva 
vagyok attól, hogy a tanitók nagy részének egyleti 
foglalkozását közvetlenül személyesen is megvi-
gyázzam, a mit pedig kötelességemben állónak és 
az ügy érdekében szükségesnek tar tok." (1880. decz. 
8. ,Religio', 1880. II. 406. I.) 

Szóval : a kath. tanitóegyletek megalakítása, 
ott, hol ez még meg nem történt, elodázhatatlan 
korszükség. Es mi, épen azért, mert ez korszükség, 
örömmel üdvözlünk minden kedvező jelenséget, 
mely ez i rányban felmerül ; kétszeres örömmel üd-
vözöljük pedig a soproni ,Népiskolai Lapolîl-at, me-
lyek ez ügyet a jelen czikk élére irt czim alatt 
ú jbó l napirendre kitűzték. S ezzel, ebben az ügy-
ben, á tad juk a további szót illetékes szaklaptár-
sunknak, melegen ajánlva a kath. tanitóegyletek 
alakitását mindazoknak becses figyelmébe és b u z : 

gólkodásába, kiket az szorosan illet, a kath. tan-
felügyelőknek, isk. igazgatóknak, lelkészeknek és 
tanitóknak. * 

„Sokszor megesik az életben, igy kezdi a ,Nép-
isk. Lapok' egyik lelkes munkatársa, hogy az egy-
szerűen hasznos dolog, a körülmények összehatásá-
nál fogva, elodázhatlan szükséggé válik. 

Igy vagyunk a kath. tanitóegyletekkel ! Ezek 
hasznosságát tagadóba venni mostanáig is senki-
nek sem j u t o t t eszébe; legújabban azonban a lefolyt 
országos (?) tanitói gyűlés viselt dolgai u tán mie-
lőbbi megteremtésöknek égető szüksége mutatko-
zik, ugy hogy kath. tanügyünk terén jelenleg alig 
van fontosabb teendőnk ennél. 

Jelszavunk jelenleg a kath. tanitóegyletek ala-
kitása. 

Egylet i élet nélkül a tanitóság el nem lehet ; 
ide tereli öt természeti hajlama, meg a korszük-
ség. Váljon legkülönfélébb egyleteket nem látunk-e 
folyton keletkezni és gyűlésezni ? Egyleteket, melyek 
tapintatos vezetés mellett, jó vagy kevésbé jó czél-
jaikat rendesen képesek valósitani. Ezen áramlat-
nak a tani tóság sem állhat ellen. 

S keletkezett is leguj jabban számtalan tanitó-
egylet, tanitótestület. A legtöbb tanitó belépett 
abba, természeti hajlamánál, és a korszellem kívá-
nalmánál fogva. 

Az eredmény biztosítására azonban itt főleg min-
den visszásság szigorúan kerülendő, mely nemcsak a 
czél elérését koczkáztatja, hanem magát meg is 
boszulja. 

Ily visszáságnak tartom, lia mi kath. tanitók, 
egyleti életet folytatandók, valamely felekezetlen 
tanitóegylethez csatlakozunk. Ez természeti hajla-
maink természetellenes kielégítése; ez feltűnő visz-
szásság. mely mellett érvet felhozni senki sem ké-
pes, ennek szükségét senki sem b í r ja kimutatni , 
de mely visszásság ellen számtalan érv harczol, s 
mely utóvégre is az elérendő czélt koczkáztatja, s 
magát megboszulja. 

Es váljon mit l á tunk? A nemrég megalakult 
„nyitramegyei taní tótestület" et például szemügyre 
véve, azt lá t juk, miszerint ezen felekezetlen teztii-
let felereszét római katholikus tanitók teszik 
ki. Mellesleg megemlítem, hogy a másik felerészét 
zsidótanitók alkotják. (Es sub rosa megemlíthetem 
azt is, hogy a protestáns tanitóság saját egyháza 
elveit és határozatait megvető egyetlen egy szál 
tanitótag által van az egyletben képviselve). Hát 
miér t is ne? Hiszen „katholikus, evangelikus, zsidó 
nevelészet nem létezik, hanem igenis általános em-
beri nevelés létezik." Igen, meg is férnek ezen kath. 
és zsidó tanitók egymás mellett igen pompásan. Már 
azután, ha egy közgyűlés alkalmával toaszt alakjá-
ban az hirdettetik (mint a nyitramegyei tanítótes-
tüle t Vágujhelyen legújabban megtar to t t V. köz-
gyűlésén hirdettetett) , miszerint sz. Pál tanításával 
barbárságot eredményezett (! ?), ez a jelenlevő kath. 
tanitóra nem tudom micsoda hatással lehet. Váljon 
nincsen e megbőszül va, hogy ilyen felekezetnélküli 
egyletnek tag ja? S váljon van-e sürgősebb teendője 
mint elhibázott lépését jóváteendő az egyletből 
sietve ki lépni? 

Igen, de hol fogja a kilépett tanitó egyleti éle-
tét folytatni, midőn kath. egyházmegyei tanitóegy-
let létezéséről tudomást nem vett ? 

Igaz, se Esztergom, se Nyitra egyházmegyének 
megalakult kath. tanitóegylete nincsen. De az ilyen 
kath. egyházmegyei egylet megalakításánál köny-
nyebb dolog sincsen. Ezen tér a mi otthonunk. A 
püspöki utasí tásokban le van téve az alapeszme. 
Csak hozzá kell látni, hogy az alapeszme kifejezést 
nyerjen a valóságban. Még az év őszén az eszter-
gomi és nyitrai egyházmegyei tanitóegyletek alap-
szabályai egyházhatósági és miniszteri jóváhagyási 
záradékkal lehetnek ellátva ! 

Tömörül jünk tehát, a lakí tsunk kath. tanitóegy-
leteket. Az egyes esperesi egyházkerületi tanitók 
tanfelügyelőjük vezetése mellett lássanak a munká-
hoz. A főegyházmegyei hatóság részéről a támoga-
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tás biztosítva van. Ö eminenciája maga kegyeskedett kiadni 
már a jelszót. Ugyanis : 

Az esztergom főegyházmegyei csejthei esperesi kerület 
tanítósága a következő inditványt terjesztett ő eminencziá-
jához : 

Indítvány. 

Tekintetbe véve, miszerint 
1. az egyházkerületi tanitói tanáeskozmányok, melyek 

a tanitók további önképzését hatalmasan eszközölni, bennök 
a munkásság szellemét elősegiteni hivatvák, évenkint csu-
pán egyszer tartatván, a letárgyalandó ügyek nagy halmaza 
miatt, a tanácskozmány legfontosabb része, a mintaelőadá-
sok és szakfelolvasások vagy értekezések rendesen elmarad-
nak, vagy az időhiányt előre bizonyosnak vévén, megfej-
tendő tételek ki sem tűzetnek ; tekintetbe véve 

2. azt, miszerint az egyházkerületi tanitók nincsenek 
azon helyzetben, hogy maguknak más egyházkerületek ta-
nácskozmányai, észleletei s határozatairól tudomást szerez-
hetnének, s igy azon tett észleletek és tapasztalatok — fő-
egyházmegyei vagy vikariátusi tanáeskozmányok hiányában 
— közkincscsé nem tétethetnek ; tekintetbe véve 

3. azt, miszerint „a tanitóégyletek jótékony befolyást 
gyakorolnak a tanügyre, sőt ezek bizonyos tekintetben kor-
szükség, miután a szunnyadó erőket felköltik, a társas életre 
jótékonyan hatnak, az önelhahátározás kellemével édesitett 
munkát megkönnyítik" (püspöki utasítások) ; miután 

a tanitóegyletek „oly eszköz, melyet a törvény-
hozás és a magas kormány a tanügy czéljainak eléré-
sére saját álláspontjából is alkalmatosnak itél ; s az 
1868: 38 t. cz. 147. szakaszában, s az ezen alapuló 
miniszteri intézkedésben, az állami és községi tan í tók-
nak tanitói testületekké alakításáról rendelkezik" (püs-
pöki utasítások) ; sőt miután 

a nyitra-vármegyei felekezetnélküli tanítótestü-
let tényleg megalakult, s a katholikus tanitók kath. 
testület s egylet hiányában, önmivelődési vágytól 
ösztönöztetve, kényszerhelyzetükben ezen felekezet-
nélküli egylethez tömegesen csatlakoznak; tekintetbe 
véve 
4. azt, miszerint oly kath. szakközlönyünk, melynek 

lapjain liavonkint egyszer legalább szellemileg táplálkozhat-
nánk, eszméket cserélhetnénk, nincsen,*) hanem ha ezt tenni 
óhajtjuk, idegen szellemű lapokat kell felkeresnünk, ezek-
nek ízetlen reproduktióival táplálkoznunk ; 

mindezeket tekintetbe véve, a kerület tanitósága 
inditványozza, ő eminencziájának ezen egyház kerületi 
gyűléséből alázattal tudomására hozni, miszerint 
1. a csejthei esperesi egyházkerület tanitói szükségét 

érzik annak, hogy az egyházkerületi tanáeskozmányok éven-
kint legalább kétszer tartassanak, nem különben, hogy a ki-
dolgozandó tételek a főt. egyházmegyei hivatal által előlege-
sen kijelöltessenek ; 

2. ugyanazon egyházkerület tanítói elodázhatlanul s 
mulhatlanul szükségesnek látják, kath. egylet és testillet ala-

*) De vail most! Vegyük a „Népiskolai Lapok"-at (megjelenik 
Sopronyban havonként kétszer), tegyük egyleti közlönynyé ! 

(A N. isk. I. szerk.) 

kitását, előbb ugyan egyes kerületekben és vidékeken, hogy 
azokból együttesen az egyházmegyei tanitóegylet is létrejö-
hessen ; 

o. ugyanazok nélkülönözhetlenül szükségesnek ta r t ják 
egy tisztán katholikus szellemben szerkesztett tanügyi köz-
löny mielőbbi megindítását.*) 

Mire ő eminencziája kegyes volt imigyen válaszolni : 
„N. tisztelendő esperes-plebános és ker. tanfelügyelő u r ! 

A csejthei esperesi kerület róm. katl. tanitói által ta r -
tott gyűlésnek jegyzőkönyvét tudomásul vévén, nem hagy-
hatom egyúttal megjegyzés nélkül azon állítólag önmivelő-
dés és további kiképeztetés követelte eljárást, mely szerint a 
felekezeti tanitók tömegesen csatlakoznak egy felekezet nél-
küli egylethez, meg nem gondolván azt, hogy önmaguk közti 
egyleti tömörülésök és jól vezetett, az egyházi hatóság részéről 
is támogatott működésök, sokkal inkább előmozdítja nevezett 
czél elérését, mint egy nagy felekezeti jelleg nélküli egylet-
ben való részvétel, mely amint elágazó a térben, ép oly szét-
ágazó az elvekben, s már azért is önmagában hordván a si-
kertelenségnek magvát, a felekezeti tanitóra nézve egyszer-
smind azért is hátrányos, mert idővel megfoszthatja őt azon 
jótétemények élvezetétől, melyekkel az egyházmegye buzgó 
s elvhii tanítóit jutalmazni szokta. János sk. bibornok-
érsek." 

A zászló ki van bontva. Sorakozzunk köréje ! „önma-
gunk közti egyleti tömörülés," ez a jelszó ő eminencziája által 
kimondva. Az eredmény biztositéka meg van. Az esperesi 
kerületek most őszszel fogják megtartani tanitói tanácskoz-
mányukat. Nem szükséges egyéb, mint csatlakozni a csejthei 
esperesi kerület indítványához, és a kerületi egyletet meg-
alakitani. 

Eszméket kath. lapjainkban, főleg a „Népiskolai La -
pokéban cseréljünk. 

A siker bizonyos. A jó Isten áldása szálljon a jó 
ügyre !**) Molnár Rezső, 

verbói r. k. hitelemző. 
(Vége köv.) 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

Es mindezt teljes odaadással, mert hisz a legjobb, a 
mennyei Atya szolgálatában dolgoznak ; felvilágositólag, 
mert a „Világosság Atyja"-nak munkásai ; készségesen, 
mert a Teremtő nagy művénél munkatársakul állanak ; a 
legnagyobb gyöngédséggel és tisztelettel, mert a szent dolog, 
mely körül fáradoznak, nem tür avatatlanságot, ügyetlensé-
get, meggondolatlanságot — végzik a tekintély tudatától 
mélyen áthatot t szülők. 

O minő különbség van az ilyen és azon szülők között, 
kik szülőknek nevezik ugyan magukat, de kiknek nincs 

*) Ily szellemű lap van már kettő : az egri és a soproni. Ezeket 
kell pártolni és terjeszteni. (A Religio szerk.) 

**) Eddig t. munkatársunk helyes nézetei ! Szives örömest enged-
tünk e felszólalásnak és tettük azt vezérczikknek, mert oly eszmét pendit 
meg, mely halasztást nem tűr, hanem a gyors létrejövetelt követeli ! 
Lapunk legutolsó számában megígértük, hogy nézeteinket a kath tanitó-
egyletek megalakulásáról elmondjnk, azonban helyesebbnek tartjuk azt, 
lia más egyházmegyékből szóllalnak föl az ügy mellett az érdekeltek. Mi 
e czikket csak egynehány megjegyzéssel és nézettel bővítjük. 

(A N. isk. I. szerk.) 
2 4 * 
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elsőbb gondjuk, mint az alig megszületett gyermeket ide-
gen, béres, dajka kézre adni, csakhogy maguk szórakozhas-
sanak ; csakhogy a nagy világ örömeinek élvezését félbe ne 
kelljen szakitaniok ; csakhogy a mulatságok, lakomák, bá -
lok, tánczok, estélyek, szinházi s egyéb ünnepiességek köré-
ből ki ne maradjanak ! O mily üres, blazirt az ily szülők 
szive mindazon zajos, hangos mulatságok mellett is, a me-
lyek idejök nagyobb részét elnyelik ; mily sivárrá, pusztává 
válik az ily családi élet ; s milv szánalomra méltók az oly 
gyermekek, kik a jó szülők áldásosán melengető, fejlesztő 
szeretetének leheletét be nem szívhatják. 

De az igazi szülők nem igy tesznek. Az igazi anya, 
még ha kevésbbé müveit is, a Gondviselésbe vetett hittel, 
reménnyel fog gyermeke neveléséhez ; a paedagogia elveiben 
való járatlanságát pótolja magasztos szeretetének ihletett 
sugalataival, anyai szive titokkal teljes találékonyságával ; 
lelke fölérzi és bámulatos tapintattal kielégiti a gyermeki 
élet első és legfőbb szükségeit ; beoltja lelkébe a jámborság 
első áldásos elemeit. Az igazi atya pedig akkor érzi magát 
boldognak, lia gyermeke gyönge értelmének fejtegetésével 
foglalkozhatik, ha első lépteit vezetheti, ha első hajlandó-
ságait az erény út jára irányozhatja, ha első tetteit, erőfeszí-
téseit az erkölcsi életre kalauzolhatja. Az ily atya, ha gaz-
dag sem érzi magát fölmentve gvertnekével szemben azon 

ö O Of 

kötelességek alól, melyek teljesítésének tudata többet ér 
neki a világ minden gazdagságánál. 

H a hivatalos elfoglaltsága van, sem mulasztja el azon 
kötelesség teljesítését, melyet a hivatalok e legfönségesbiké-
nek természete — a nevelés tekintetében mulaszthatatlanul 
reá ró. 

Az ily szülők, még ha fiatalok, sem engedik meg ma-
guknak, hogy hivalgó mulatkozásokra fordítsák azt az időt, 
melyet tőlük a legdrágábbnak, gyermeköknek, nevelése kö-
vetel. Nem, mert teljes tudatában vaunak kötelességüknek ; 
mert általérzik, hogy a gyermek olyan, mint a repkény, 
mely csak rajtok és általok egyenesedhetik, fejlődhetik ma-
gasra, általok és belőlük meríthet egészséges testi és lelki 
táplálékot. Az ily szülők, ismervén gyermekök ártatlan, 
romlatlan lelkét, mely, hogy Legouvé szép szavaival éljek, 
„olyan, mint az a hangszer, melyet rosszul hangolni soha 
sem lehet ; hasonló a hangvillához, mely a legkisebb ütésre 
megadja a valódi hangot és figyelmeztet bennünket, hogy 
mennyire eltértünk tőle" (Atya és fiu . . . I . k. 110. 1.) : ma-
gukra vonhatnák-e a szörnyű vádat, hogy hanyagságuk 
által akár közvetve akár közvetetlenül önmaguk rontották 
meg a gyermeki léleknek amaz égi összhangját, mely ma-
gának Istennek és az ő angyalainak csak édes örömet oko-
zott? Nem, sőt egész életöket ugy intézik, hogy a gyermek 
annak lát tára csak épülni, csak nemesülni tudjon. 

S a szülőknek e szent hivatása és mély kötelesség-ér-
zete akkor sem szűnik meg, midőn gyermeköknek második, 
jobban mondva, nyilvános neveléséről van szó ; sőt inkább, 
mert azon helyes meggyőződésemben élnek, hogy a magá-
ban véve legjobb nevelés is hiányos lehet, ha az a szülők jo-
gos befolyása nélkül történik — erejükből telhetőleg azon 
vannak, hogy mind az iskolának és tanítóknak megválaszta-
tásában, mind az ezek által adott oktatásra, nevelésre való 

felügyelésben, őrködésben a leglelkiismeretesebb gondossá-
got, ovatosságot és megfontoltságot tanúsítsák. 

Mert a feladatuk magasztos voltával tisztában levő 
szülők valamint az első nevelés idejét nem tekinthették arra 
valónak, hogy gyermeköknek dajka, cseléd vagy bármiféle 
idegen kezekre bízásával magukat a nevelés nagy és szent 
kötelességei alól fölmentetteknek higyék ; ugy a nyilvános 
nevelés idejének beköszöntével sem ringatják magukat ab-
ban a hiedelemben, mintha gyermeköknek bármiféle isko-
lába vagy valamely benlakó-intézetbe adása után minden 
gondot leráztak volna nyakukról. 

Ha már az alsóbb, ugy nevezett elemi iskoláknál ko-7 cv 
moly gondolkodóba estek a szülők a fölött, melyik iskola 
lesz legalkalmasabb nemcsak gyermekök lelki tehetségeinek 
kifejlesztésére, de szivöknek nemesítésére, s az erény szerete-
tében, gyakorlásában való megerősítésére is ; s ha habozás 
nélkül adták gyermeköket nem az állami vagy községi-kö-
zös iskolába, hanem az emberiség üdvét liarmonicus nevelés 
által egyedül biztosító kath. iskolába : nem kevesebb meg-
gondolással és lelkiismeretességgel járnak el akkor, midőn 
arról van szó, melyik középiskolát válaszszák gyermekök 
további nevelésének eszközéül. 

Már Platon, az ó kor e nagy gondolkodója, igy gon-
dolkodott e tárgyban : „Ha már a lábbeli-készitő, ki nektek 
czipőt csinál, rossz munkás, vagy épen mesternek adja ki 
magát, de analklil hogy az volna, — ebből még nem lesz 
valami tetemes károtok ; de ha fiaitok nevelői csak névleg 
érdemlik meg e szép nevezetet : nem látjátok-e be, hogy az 
il\r nevelők családotokat romlásba döntik, és hogy egyedül 
ezektől függ fönmaradástok és szerencsétek?" (Platon, Polit . 
IV. könyv.) 

Quintilianus, az „Iustitutiones Oratoriae" hírneves 
szerzője, oly tanító választását ajánlja a szülőknek, ki fedd-
hetetlen, szentéletü (praeceptorem eligere sanctissimum), és 
oly iskoláét, melynek fegyelme a legszigorúbb, (discipli-
nant, quae maxime severa fuerit .) 

Es a keresztény szülők, kik magasb felvilágosultság 
légkörében, mélyebb felelősség érzetében és szentebb hiva-
tás tudatában élnek, mögöttük maradliatnának-e a pogányok 
e nemű követelményeinek? Midőn arról van szó, hogy gyer-
meköknek necsak müveit, tudós, de egyszersmind jó és szent 
vagy legalább feddhetetlen életű nevelőt válaszszanak ; mi-
dőn arról van szó, vájjon nemcsak értelmi fejlődését, hanem 
vallási-erkölcsi előmenetelét biztosító iskolába adják-e gyer-
meköket : habozhatnának-e csak egy pillanatig is abban, 
hogy a keresztény jellemű, feddhetetlen erkölcsű nevelőt 
eléje tegyék a divatos gondolkodású, ingatag erkölcsű, hité-
ben megrendült vagy épen hajótörést szenvedett nevelőnek ; 
maradhatnának-e csak egy perczig is kétségben az iránt, 
hogy a keresztény középiskolának elsőbbséget adjanak a fe-
lekezettlen, vallásnélküli, — hogy ne mondjuk, vallástalan 
állam morálján alapuló középiskola fölött ? ! 

A jó nevelés forrása a valódi műveltségnek, a legne-
mesb erényeknek. De biztosithatja-e ezt az a nevelés, melyet 
erkölcstelen, hite-hagyott tanitók közvetitnek, melyet oly is-
kola nyújt, melyben mennél kevesebbnek kell emlékeztetnie 
a kereszténység tanrendszerére, erkölcstanára ? Es lia neta-
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Ián biztosítaná az elsőt : feláldozhatja-e, az atya, az anya az 
erkölcsöt, az erényt, a nevelésnek e legbecsesebb, legdrágább 
gyémántkövét, anélkül hogy ama fensőbb tekintélyt, mely-
nek hordozója, meg ne sértse; hogy azon legszentebb jogok-
nak és kötelességeknek, melyek szülői méltóságuknak elide-
geníthetetlen tulajdona, árulóivá ne legyenek ? 

Nincs hatalom az ég alat t , mely a szülőket e jogaiktól 
és kötelességeiktől büntelenül megfoszthatná ; s mindazon 
intézkedés, mely a törvényszerűség bármi szine alat t a szü-
lőknek ezen jogát és kötelességét akár kényszer u t ján ki já t -
szani, megrövidíteni vagy megsemmisíteni akarná, — me-
rénylet lenne a természeti, a legszentebb, mert isteni t a l a j -
ban gyökerező szülői jogok ellen. 

Nem tagadjuk mi, hogy a család az ál lamnak, a ha-
zának, a polgári vagy politikai társadalomnak sokkal ta r to-
zik ; ha nagy veszély fenyegeti az államot, tartozik vagyo-
nának, anyagi jólétének sőt életének feláldozásával is annak 
megmentésére közrehatni : de tud juk , hogy még az ily áldo-
zatoknakis határokat szab az igazságosság ; annak pedig, 
hogy a család magát az erkölcsi alapot, melyen épül, áldo-
zatul dobja oda az állam kar ja iba — ellene mond a romlat-
lan, a meghamisi tat lan erkölcsi érzés, a méltósága tudatában 
élő lelkiismeret. 

Mert, ha a család az állam javára lemond is némely 
jogairól : lemondhat-e azon jogról, mely létezésének alapja ? 
S lia az állam a jogok őre : keresheti-e föladatá t abban , 
hogy a család erkölcsi alapját felforgassa? Az állam meg-
rendülhet, meg is dőlhet ; de lia a család erős, egészséges er-
kölcsi gyökerekből szivja élet-nedvét : az állam fölemelked-
hetik, ú j r a virágzásnak indulhat, sőt a boldogságnak arány-
lag még legmagasb színvonalára is fel juthat . De a polit ikai 
pantheismus, a minden jogot lábbal t ipró állami centralisa-
tio, a családot önkényes törvényekkel leromboló állam-isten, 
a keresztény nevelést megsemmisítő modern monopolium — 
mint a történelem és napjaink szomorú tapasztalása, m u t a t j a 
magát az államot veszélyeztető anarchiára, socialismusra 
vezet, melyből soha, A r a g y va jmi r i tkán nyílik a nemzetek-
nek, államoknak fel támadás ! 

Nemcsak anyagi, hapem azon erkölcsi kenyérrel is él 
az ember, melyből az egfén, az atya és anya, a család, a lé-
lek, a lelkiismeret és az egyház — mindezeknek közös, iste-
nileg hivatott őre, táplálkozik. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 17. A ,Pester Lloyd' tanácsa a német 

liberálisoknak. — Németországban foly a választási küzde-
lem, s a liberálisok ja jk iá l l tása tu lhat a birodalom határán, 
mert a választási kilátások reájuk igen silányul mutatkoznak, 
mióta a hatalmas kanczellár ellenük szavát felemelte. Az 
ilyen szivrejiesztő fá jdalomhangokat természetesen a világ 
összes libéralisai megért ik, és ugy a hogy épen tehetik, siet-
nek segítségükre a testvéreknek, hogy őket valamikép meg-
menthessék, azon jó remény fejében, hogy egykor e szíves-
séget a netalán felmerülő szükségben visszaszolgálandják. 
Nem csoda ennélfogva, hogy a siralmas német liberális 
hangok hozzánk is e lhatot tak és megesett hazai liberálisaink 
érzékeny szive a szomorú kilátás felett, és most, lia mást 
nem, legalább jó tanácsot adnak a testvéreknek, hogy mi-

kép j á r j anak el, hogy a hatalmas kanczellár kegyeibe i s -
mét visszajutva, az ura lmat jövőre is biztositsák maguknak. 

A keserű könyek közt ej tet t siralmas panaszhangok 
a ,Lloyd' fülét is megütöt ték. Szamari tánusi i rgalmas 
lelke a könyekig meghatva, előáll mint egy jós tehetséggel 
megálldott próféta, ki népének megmondja, hogy mit kell 
tennie, ha . . . élni, azaz lia a liberális pár t uralkodni akar . 
Azt hisszük, hogy e tanács nem nagy fejtörésébe kerül t a 
,Lloyd'-nak, sőt ugyanezt a német liberálisok bizonyára ön-
maguktól is jól tud ják — jól tudha t t ák t, i. hogy u ra lmu-
kat csak ugy t a r tha t j ák meg, hogy lia ők Bismarckhoz is-
mét közelednek, illetőleg világosan mondva, ha ők azt teszik 
amit Bismarck. Es ebben központosul a ,Lloyd' tanácsa a 
németek részére. E tanácsot felőlünk bátran adhat ta volna 
a ,Lloyd', ha azt oly körülményekkel nem veszi körül , ha oly 
irányban nem nyilatkozik, mely azt tanúsít ja, hogy ő még 
most sem jutot t azon meggyőződésig, a liova mások már régen 
el jutot tak, hogy t. i. a katholikusok üldöztetésével fel kell 
hagyni. Hogy ugyanis a ,L1.' meggyőzze a német liberáli-
sokat a közeledés szükségességéről, azt mondja, hogy a cen-
t rum, értsd a kath. pár t , igen megbízhatat lan és a mi még 
inkább latba esik, igen drága szövetségese lenne a biro-
dalmi kanczel lárnak, azonban nem megfogliatlan, hogv 

o o ' o« 

Bismarck mindent megkísérel, kedvezőbb chanceok biztosítá-
sára, mint minőt neki a haladó pár t nyúj tani képes. H a te-
hát a liberális pár t fél a nagyon is benső viszonytól Bis-
marck és a centrum közt, ha t a r t attól, hogy Bismarck a 
modern állameszme részére a kul turharcz ál tal megnyert 
területről visszalép, akkor . . . közeledjék a vaskanczel-
1 árhoz. 

Nem hisszük, hogy a tanács támogatására felhozott ez 
indokok után, maga a ,L1.' is tagadhatná állitásunk igazsá-
gát , hogy ő még most sem ju to t t azon meggyőződésre, hogy 
a katholikusok üldöztetését be kell szüntetni, miből tehát a 
folytatás szüksége önként következik. H a ugyanis a ,L1.' 
szavait világosabban akar ta volna kifejezni, a következőket 
mondta volna : lá t já tok ti liberálisok, az a Bismarck olyan 
ember, hogy oda nyul, hol a segitséget olcsóbban adják; a 
katholikusok drágák, Hezitáljatok ti minuendo, kérjetek a 
magatok részére kevesebbet, ad ja tok többet mint a centrum 
és akkor szent lesz a barátság köztetek és a hatalmas ur közt; 
annál inkább kövessétek pedig ezt a tanácsot, mert lia ezt 
nem teszitek, akkor kárba vesz rátok nézve mindaz, amit t i 
eddig a katholikus üldözés ál tal nyertetek, holott lia B.-hoz 
megtértek, e jó üzleti tér is megmarad részetekre, már pe-
dig csak belát játok, hogy ez nektek nem megvetendő dolog, 
mert eddig is ebből éltetek. 

A czél tehát, mint ez kézzelfogható, a tanácsban nem 
más, mint megakadályozni a szövetséget B. és a katholiku-
sok közt és evvel természetesen megakadályozni azt is, 
hogy a katholikusok üldözése beszüntettessék. Hogy meny-
nyire fogják a liberálisoknak bizonyára kedvező e tanácsot 
a németek követni, azt bajos volna megmondani; de hogy a 
,L1.' áll i tásai részint alaptalanok, részint pedig olyanok, 
melyek lia megvalósitatnak, magának az államnak vál-
nak kárára, az kétséget nem szenved. A centrum szövetsége 
megbízhatatlan. A ,L1.' honnan merítette ezt az állí tást ? 
Volt már B. a centrummal valaha szövetségben ? Ez meg-
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csalta őt valaha ? És egyáltalában, kik a megbízhatatlan 
emberek? Kik a csalók? Azok-e, kik határozott vallási elv és 
meggyőződéssel birnak, kik ennélfogva tántoríthatatlanok 
meggyőződésükben, mint a centrum tagjai, kik ezt számta-
len esetben bebizonyították? Vagy a kik semmi elv, semmi-
féle meggyőződéssel nem birnak, hanem olyanok mint a nád, 
minden kérdésben ide is oda is hajlí thatok, megvehetők, 
mint a liberálisok ? Azt hisziik, hogy e felett sok szót vesz-
tegetni felelesleges, annyira világos ez ; különben is általá-
ban bizonyos levén, hogy becsületesebb, megbízhatóbb szö-
vetséges nem létezhetik mint katholikus ember, ki egyhá-
zának elveihez tántoríthatatlanul ragaszkodik és azokat kö-
veti. H a ezek egyszer megszűnnek valakinek szövetségesei 
lenni, akkor is a hiba nem bennünk keresendő, nem az ő 
megbízhatatlanságukban, hanem igenis egykori társaik mac-
chiavellistikus eljárásában és azon titkos törekvésben, 
hogy a barátság és szövetség szine alatt társaikat elnyomják 
vagy megcsalják. Já r janak el csak az országokat kormányzó 
államférfiak a kath. pártokkal, ott hol léteznek, becsületes 
nyíltsággal, egyenes őszinteséggel és biztosithatjuk őket, 
hogy kath. szövetséges társaikban soha csalatkozni nem fog-
nak; de hogy ezek őket elhagyják, ha bennük csalatkoznak, 
az nagyon természetes. 

A ,Pester L I / továbbá azt mondja, hogy nagyon drága 
szövetségesse lenne Bismarcknak a centrum, érti természe-
tesen azt, hogy a kulturharczczal fél kellene hagyni, amint 
azt jelzi is. Hogy egy olyan lap, mint a ,L1' mindenből üz-
letet csinál, az már az ő természete: itt csak azt lehetne kérdeni 
szabad-e, illő c, ily fontos kérdést is mintegy a börzére 
hurczolni ? Számoljon erről a ,L1. ; annyit azonban megjegy-
zíink, hogy az az ár, melyet a ,L1.' a centrum szövetségeért 
oly drágának tart , e szövetségnek nem árt, hanem Bismarck 
Icuielesseye a porosz állani iránt, melyet neki ma, vagy hol-
nap, akár szövetkezik vele a centrum, akár nem, teljesiteni 
keli, ugy hogy tulajdonképen a centrummal való szövetség 
Bismarcknak semmibe sem kevül, mig lia a liberálisokká! 
szövetkezik ismét, annak árát bizonyára meg kell fizetnie. 
A kulturharczczal való felhagyás ugyanis conditio sine qua 
non-ja a porosz hatalom consolidálásának. Azok a terek, me-
lyek meghóditottaknak látszanak a ,L1.' által az állam ré-
szére, amint azt a megingott rend és báke tanusitja, egyál-
talában nincsenek meghóditva, nem is tartoznak az állam 
körébe, mert különben az egyensúly nem lenne megzavarva. 
Legyen szabad reménylenünk, hogy ezek igazságát jobban 
belátja B. mint a ,L1.' és azért a liberálisok által netalán 
oda nyujtan jobbot sem fogja elfogadni. 

Bonn. A német katliulikasok 28. nagygyűlése — V I I 
szakosztályra felosztva működött. I . osztály hitküldérség, el-
nök dr. Lingens ügyvéd ; I I . osztály ker. szeretet, elnök 
Heuser kölni kanonok; I I I . osztály társadalmi kérdés, elnök 
dr Moufang kanonok ; IV. osztály művészet, elnök Müller 
t aná r ; V. osztály tudomány és sajtó, elnök dr. Lieber képvi-
selő ; VI . osztály formálták, egyletiek, külügyek, elnök Bod-
manu báró ; VI I . osztály iskola- és tanügy, elnök dr Perger 
képviselő. A nagygyűlés választott egyetemes elnöke AVani-
boldt Ferencz báró volt. Szebbnél szebb, gyujtóbbnál gyuj -
tóbb beszédeket mondottak a négy nyilvános közülésben (a 
zárt közülések száma szintén négy), és pedig az elsőben 

Schaepmann Németalföldről a pápaságról a 10. század má-
sodik felében , dr Porsch Boroszlóból a világiak kötelessé-
geiről, Erhard t egyetemi hallgató a kath. tanulók nevében, 
Huhn plébános Münchenből a missiókról s a szent földről ; 
a 2. nyilv. közülésben : dr Stablewski a kath. mozgalomról 
a szlávok közt, Guerber plébános az egyházról, mint az is-
kola anyjáról, dr Hülskamp a Görres-egyletről, dr Schrö-
der a péterfillérről ; a 3. nyilv. közülésben dr Rebbert a Né-
metországért imádkozó egyletről (melynek már 500,000 
tagja van), Schlösser plébános a Szt.-Ráfael-egylétről, Ham-
mer az iskola-kérdésről, dr Moufang a munkásügyről; a 4. 
nyilv. köziilésben dr Lieber a kath. egyetemről, Schäffer a 
kath. legényegyletek ált. elnöke, a vallásról mint az u j ipar-
egyletek legszükségesebb alapjáról, b. Loë Bódog és dr 
Windhorst a helyzetről. Csak tárgysorozatát is hal-
lani e szónoklatoknak mily lélekemelő : hát még végig 
hallgatni mily élvezet volt! Es ez csupán a nyilvános ülé-
sekben történt. Megbecsülhetetlen tevékenységet fejtetettek 
ki az egyes szakosztályok és a zártülések. Lapunk kerete 
kényszerit, hogy csupán a hozott határozatok közlésére szo-
rítkozzunk, melyek következők : 

I . A szent atyát illetőleg. A német katholikusok köz-
gyűlése mint mindenkor ugy most is kinyilatkoztatja teljes 
szeretetét és odaadását, valamint egész s feltétlen alávetését 
az apostoli szék tekintélye alá. A közgyűlés legmélyebb 
megbotránkozását fejezi ki az örök városban a forradalom 
részéről a hatalom birtokosainak szeme lát tára a nagy IN-
Pius pápa halandó maradványai ellen akadálytalanul elkö-
vetett bűntény fölött, és ebben az egyház souverain feje, a 
mi szentséges atyánk X I I I . Leo pápa ellen intézett súlyos 
sérelmet és bántalmat lát, valamint a feledhetetlen Pius 
holtteste ellen elkövetett meggyalázást, mindenek fölött 
azonban a pápaság ellen elkövetett súlyos, erőszakos tettet, 
mely a katholikusok szivét a legmélyebben sérti és megtor-
lásra fölhív. A közgyűlés ezen sajnálatraméltó események-
ben bizonyítékát lát ja annak, hogy a mostani állapotok Ró-
mában ép oly tarthatatlanok mint elégtelenek arra, hogy a 
kereszténység atyját bántalmaktól és erőszakosságtól meg-
óvják, valamint kormányzásának egységét s szabadságát a 
legnélkülözhetlenebb módon megvédelmezzék. A közgyűlés 
tehát azon jogos várakozásnak ád kifejezést, hogy a keresz-
ény hatalmak nem fogják többé tűrni a katholikus alattvalóik 
elleni hatalmaskodást lelki fejők személyében és oly álla-
potokat a kereszténység központjában, mely nemcsak az 
egyház fennállását, hanem az államokét is az ott benyomult 
barbárság által minél tovább annál inkább a legkomolyab-
ban fenyegeti. 

Ameddig azonban a mostani szomorú állapot Rómá-
ban tart , szent kötelessége minden katholikusnak, hogy a 
péterfillér- és a Mihály testvérület müveiben való megújított 
résztvétele által a sz.-atyának a nélkülözhetetlen eszközöket 
szolgáltassa az egyház kormányzására. 

I I . A kulturharezra vonatkozólag. A közgyűlés kivánja 
és elvárja mindazon törvények s rendeletek mielőbbi mellő-
zését, melyek évek hosszú sora óta elnyomják a német ka-
tholikusok lelkiismeretét, sértik az egyház szükséges s biz-
tosított jogait és ellentétben állanak az államnak ugy, mint 
az egyháznak jól felfogott érdekeivel egyárant. 
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I I I . As iskola kérdést illetőleg. A közgyűlés ismételten 
kijelenti, hogy ragaszkodik a természeti, valamint termé-
szetfölötti renden alapuló elvekhez, miszerint a szülők mellett 
az első jog az egyházat illeti meg a gyermekek nevelésében. 
A közgyűlés tehát meguji t ja tiltakozását az állami tanmono-
polium, valamint az iskolai kényszer ellen, és az iskolának 
kizárólag az állani általi vezetése ellen. Tiltakozik különö-
sen a felekezetnélküli és vallásilag vegyes iskolák ellen, az 
egyháznak megszorítása ellen a vallásoktatás vezetése és fel-
osztásában, valamint a tanítóknak tisztán állami kiképzése 
és kinevezése ellen ugy a felsőbb, mint alsóbb iskoláknál. 

IV . Vonatkozással a társadalmi kérdésre. A közgyűlés 
a legnagyobb érdeklődéssel követi az összes jóindulatu tö-
rekvéseket s kísérleteket a társadalmi nyomor megszünteté-
sére, melybe az Istenről megfeledkezett liberalismus korun-
kat döntötte. A közgyűlés azonban nyíltan s határozottan 
kijelenti azon meggyőződését, hogy minden törekvésnek e 
téren a kereszténység szellemétől áthatottnak kell lennie, 
hogy üdvös czélra vezessen, — és hogy annak valóban keresz-
tény életben megvalósítása nélkül nem lehet tartós javulását 
elérni az uralkodó nyomornak. 

V. A szerzetes rendekre nézve. Tekintettel ezen társa-
dalmi nyomorra főkép az alsóbb néposztályokban, valamint 
tekintettel az i f júság szükséges keresztény nevelésére : a 
közgyűlés egész htározottsággal reclamálja az ő keresztény 
szerzetes társulatait , melyeknek áldásos működését nem le-
het nélkülözni a legnagyobb kár nélkül, — és a fenn-
állók számára szabad, a hitszabályoknak megfelelő, semmi-
féle rendszabályok által meg nem akadályozott tevénység 
kifejthetését követeli. 

Kóma. A szent atya levele a lengyelekhez. — O szent-
sége a lembergi érsekhez, a lengyel püspökök- s hivőkhöz, 
kik a római szláv zarándoklatban részt vettek, a következő 
levelet intézte : 

„Nagyon örvendünk, tiszetelendőt estvérek és szeretett 
fiaink, hogy sz. Cyrill s Method apostolok tiszteletének ki-
terjesztése az összes szlávoknak nagy örömet okozott és nek-
tek is különösen, kik a tőlük fogadott vallást készségesebben " O o 
mint mások felkaroltátok, érte rég idő óta nagy üldözést 
szenvedtek és a nektek készített örömből u j erőt merítetek. 
Hitben való állhatatosságtok miatt bizonyára Istennek tet-
szését kellett kinyernetek, ezért azonban szükséges is vala 
titeket megpróbáltatás által kipróbálni, hogy ekkép min. 
dentől megtisztuljatok, a mi még tisztátalan volt. Ne ve-
szítsétek tehát bátorságtokat, habár számotokra még nem 
virradt meg a béke napja. Mert valamint a Megváltó a be-
teg Lázárt az okból nem akarta meggyógyítani, hogy utóbb 
halottaiból föltámaszsza, ugy nem ritkán elhalasztja irgal-
ma napját, hogv a legfőbb szorongatatás idejében erős se-
gélyt nyújtson és nagyobb fény világánál mutassa ki előre-
látását és hatalmát. Különben joggal ápoljátok a reményt, 
hogy a ti és az egész katholikus világ imái, melyeket apos-
tolaitok Istennek fölajánlanak, nem csekély fokban fognak 
hozzájárulni fájdalmaitok enyhítéséhez és eltévedt testvérei-
tek egyesítéséhez, kik vreletek ismét egy családdá egyesül-
vén, maguk fölismerik, mily szép s kellemes, lia testvérek 
együtt laknak, és mily hasznos az Ur nyájához tartozni, 
mely az üdv legelőjére vezettetik a pásztor által, kit a jó 

pásztor helytartójának állított e földön. Ezen apostoli szék 
legalább, mely népetek iránt mindig kiváló szeretettel visel-
tetett, nem fog titeket elhagyni soha és mi szakadatlanul 
imádkozni fogunk az örök irgalmasságú Istenhez, hogy ma-
lasztjával vigasztaljon titeket szerencsétlenségtekben, támo-
gasson és fenntartson, és nektek végre megengedje, hogy 
neki bizton s szabadon szolgáljatok. Hálátok és gyermeki 
odaadástok nyilvánításáért az Ég legdúsabb adományait 
esdjük számotokra, és ezek zálogául, valamint kiváló szere-
tetünk jeléül nektek mindnyájatoknak, tisztelendő testvérek 
és szeretett fiaink, teljes szivünkből adjuk az apostoli áldást. 

Adatott Kómában sz. Péternél, 1881. jul. 18-án, pá-
paságunk negyedik évében. X I I I . Leo pápa. 

IRODALOM. 
-f- A kereszténység és korunk. Irta Bougaud Emil 

orléansi püspöki helynök. Fordítot ták : Dohos Lajos és Spett 
Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. Nagyvárad, 
1881. I . köt. 532 lap. Ára 1 f r t 50 kr. (Vége.) 

E nagy vállalatban bizonyára nem saját erőinkre szá-
mítunk. Hisz végtélenségének, fönséges nagyszerűségének, 
kivitele nehézségeinek s mely minden egyes rész bevégzésé-
hez szükséges volna a szellemi, szívbeli és lelki tökélynek 
puszta gondolata is zavarba hoz, nyomasztólag hat reánk. 
Bár e kedves és tiszta csarnoknak, melyet vallásnak neve-
zünk — kivésésére egy Fénélon- vagy egy Malebranche-nak 
kedves lángesze sem lenne fölösleges ; nem lenne fölösleges 
egy Raphaël-é vagy egy F r a Angelico-é lefesteni Krisztus 
imádandó alakját ugy, hogy eszményi szépsége róla lera-
gyogjon ; nem lenne fölösleges egy Michel Angelo-é vagy 
egy Bossuet-é föltüntetni a fönséges templomnak, melyet 
egyháznak hivunk — összliangzatos méreteit ; nem egy Sa-
lesi sz. Ferenczé, hogy kézen fogva átvezessen bennünket 
az erénynek mindig rögös és mégis kellemes ösvényein : íme 
mi egyedül akarunk vállalkozni az egészre, mi kik tehet-
ségre s mi még fájdalmasabb, még keserűbb, lélekre nézve 
is e feladatnak kétszeresen alatta állunk. 

Igaz ; de az Igazság támogatni fog minket. 0 , ki a 
gyermekek ajkain szívesen ott lebeg: ő ki annyi év óta oly 
tiszta fénynyel tölti el szellemünket s ki éltünk hajnalától 
kezdve felhőtlenül bírt jelenlétének fönséges kellemével oly 
boldoggá tette szivünket —• át fog ragyogni gyarlóságunkon 
is. Részesít majd minket abban az örömben, hogy a bennünk 
levő fényt kisugározzuk, mint amaz igénytelen prismák, 
ama tört üveg darabokat, melyeket néha kinn a mezőn, az 
ut porában ér a napsugár, s melyek ez által áthatva, erőre 
jutnak, messze lövelik azt, sőt csillogását növelik. 

Továbbá, miután előbb az olvasóhoz fordultunk, föl-
kérve őt, hogy gyöngeségeinket egyedül nekünk rója föl és 
ne az igazságnak, melyet való szépségében igyekszünk be-
mutatni, sietünk a katholikus egyházhoz, melynek engedel-
mes gyermeke vagyunk, és különösen a római sz. egyház-
hoz, valamennyi egyháznak anyjához és mesteréhez azt az 
esedezést intézni : bocsássa meg hibáinkat, nézze el hiánya-
inkat s ha tollúnk alá akaratlanul tévedés csúszott, figyel-
meztessen bennünket s javitsa ki azt. 

Es e. fiúi odaadás nemcsak kötelesség nekünk, nem is 
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csak tartozás, mely öröm és tisztesség egyszersmind : mi ab-
ban megnyugvást és védelmet lelünk. Az ítélet, melyet sze-
rény munkánkra felhívunk, nem gát nekünk. Sőt élénken 
érezzük segélyét. Indul j lelkem, feszítsd ki szárnyaid. Ha-
tolj be a templom legrejtettebb bensejébe. Szállj föl legki-
magaslóbb csúcsára. Tekintsd sápadás nélkül kifürkészhe-
tetlen t i tkait . Sőt merészelj néhány veszélyes szökést, melyet 
mások még meg sem kísérlettek. Ne félj. Szem őrködik fö-
lötted, mely tisztán lát. Támogatni, fölemelni kéz áll ké-
szen, mely erős és gyöngéd. A tied az, oh Atyám, csalakoz-
hatatlan Tanítója a keresztényeknek, kinek ítélete alá öröm-
mel veti szivem mindazt, mit tollam eddig irt, mindazt mit 
valaha irni fog. Bougaud Emil. 

X Beküldeteti: Szent-István első és apostoli magyar 
királyról mondott irodalma. Összeállította Németiig Lajos 
Budapest, 1881. 8-ad rétü 68 lap. 

Háladatos munkát végzett szerző tekintve ugy a tár -
gyat, melyet választott, mely igazán kincsekben dúsgazdag 
bányának neveztető, mint a közönséget, melynek azt szánta, 
a mely hálásan fog tájékozást keresni e füzetben, midőn sz. 
István-napi beszédet fog kelleni készíteni. 

= Megjelent Kalendarium utriusque Ecclesiae etc. 
torn. I I . auctore Nicolao Nilles S. J. Oeniponte ; ex officina 
Feliciani Rauch. Az első kötet 1879-ben került ki sajtó alól 
és annak idejében a „Religio." 1879, I. 46,47,48. számában 
igen előnyösen ismertetve volt. E második kötet bővebb is-
mertetését későbbi időre halasztván, figyelmeztetjük a m. t . 
olvasóközönséget, hogy a teljes mű vagy második kötete a 
szerzőnél erga sacra is ab eo assignanda megrendelhető. 
Czime Dr. Nicolaus Nilles Universitätsprofessor in Inn-
sbruck, (Nicolaihaus). 

VEGYESEK, 
Főm. és ft. Simor »János bibornok, herczegprimás 

ő emját, bérmautjában, Selmeczbánya városa nagy fénynyel 
és lelkesedéssel fogadta. O emja ez alkalomból, egyháznagyi 
bőkezűséggel, a selmeczi kath. gymnasium tápintézetének 
500 frtot, s sz. antalkapui árpádkori templom helyreállitá-
sára 500 frtot, a selmeczi polgári dal- és zeneegyletnek 100 
frtot , az ottani tűzoltó-egyletnek 100 fr tot méltóztatott ke-
gyesen adományozni. 

© Nemzeti nagybecsű ereklye. Az „Uj M. Sión" leg-
újabb füzetében olvassuk a következőket : Emii tet tük egy-
szer, hogy b. Árpádházi Margi t ereklyéiből csupán vas öve 
maradt, melyet a pozsonyi apáczák drága kincs gyanánt 
őriztek, s tavaly, valószínűleg, hogy hálájokat kimutassák 
ő eminentiája Magyarország prímása iránt, ki tűzvész által 
elpusztított kolostoruknak tizezer frtot ajándékozott, a fő-
magasságu bibornok-érsek urnák felajánlották. O emja leg-
ott intézkedett, hogy a nemzeti ereklye nagy becséhez méltó 
foglalványt nyerjen, mely a napokban Anders bécsi műter-
méből megérkezett, s a székes káptalan a kincstári leltárba 
igtatta. Hatszáz forintba került. Az ereklye maga 2—3cmt. 
magas karika, melynek átmérője 23. cm. A karika két rész-
ből áll ; mindegyiknek vége kissé magasabb. Ez ős ereklye 
befogadására ő emja egy félkör alakú, 42 cmt. magas ezüst 
(és megaranyozott) szekrényt készittetett, tiszta renaissance-

izlésben. A patkóalaku szekrény átmérője 25 cméter. Ki -
lencz rosette (keretrózsa) disziti, melyek közepén piros és 
kék zománczos alapon arany liliomok tündökölnek, mint a 
szüzesség jelvényei. — Azonkivül 18 foglalványos zománcz 
fut a keretrózsák felett és alattok. Izlésteljes, gyönyörű ék-
szer, mely a kincstárnak annálfogva is kedvesebb drágasága, 
mert nemzeti ereklyét a belbecshez méltó foglalványbau 
tartalmaz. Felső részén ily felirat vagyon kék zománczban 
irva : Cilicium B. Margaritae Filiae Belae IV . Regis Hung. O O D 
Belülről : Ioannes Card. Simor, Archieppus, Strigon. ff. a. 
D. M D C C C L X X X I . Belső oldalán. J . Lippert invenit. 
Szemben : H . Anders fecit. A szekrénybe ezek Írattak per-
gamenra : Cilicium B. Margaritae V. in Claustro Poson. 
Clarissarum in antiquissima atrita theca diu custoditum, 
post illius cassationem per Josephum II . Conventus Poson. 
monialium Elisabethinarum obtinuit, a quo mihi oblatum, 
libens acceptavi, et novae huic thecae, quam aere meo fieri 
jussi, imposui, sigilloque meo muni vi. Bajcs, 17-ma Jul i i 
1881, Joannes Simor Card. Archieppus Strig. Azonkivül 
aranyos ezüstbe foglalt pecsétje az adományozó bibornok 
urnák hirdeti az ereklye hitelességét. Örvendve hirdetjük 
ezen ereklye örökös biztositását ; mert fájdalommal tapasz-
taljuk, hogy egynéhány pályatárs fáradhatlan utánjárása 
sz. Margi t ereklyéinek fölkeresése végett, mindeddig siker-
telen maradt. 

— Mgr Ségur fölött Mermillod száműzött genfi püspök 
tar tot ta az emlékbeszédet a párisi Notre-Dameban Gui-
bert bibornok több püspök és igen nagyszámú fényes kö-
zönség előtt. 

A belga püspöki, kar e napokban tartot t tanácskozásban 
a lÖweni kath. egyetemen két uj tanszéket állitott fel s a 
joki karban elfogadta a hires Perin lemondását, ki a szent 
atya azon levele által, melyet minap a belga püspöki kar-
hoz intézett, szintén desavouálva lett a belga közjog megvál-
toztatása iránt nyilvánitott véleményével. Helyébe a püspöki 
kar Descamps tudort nevezte ki a belga közjog tanárává, ki 
eddig a természetjogot adta elő s e szakban két jeles müvet irt . 

Ç) Katona sz. misét olvasott. Crefeldről irták a Essen. 
Volks Zeit.'-nak szept. 7-ről : szombat óta katonaság volt 
nálunk elszálásolva. A 16. ezrednél volt két pap is gyakor-
latokra behiva, kiknek egyike vasárnap nálunk sz. misét 
mondott. Egyenruhában, kardosan jöt t a sekrestyébe s lete-
vén a kardott és fövegett, egyenruhájára öltötte a miseöl-
tönyeket s ugy misézett. 11 órakor csapatjával, mert káplár 
volt, gyakorlatokat tar tot t . . . Modern civilizaczió ! 

-J- A szent-Benedek-rendü tihanyi apátság tagjai szo-
morodott erzülettel jelentik szeretve tisztelt rendtársuknak, 
nagytiszteletü, tudós Dr. Schiebinger Emil. bölcsész-tu-
dornak, az apátsági Convent perjelének élete 38-ik, szerzetes 
pályája 42-ik, ünnepélyes fogadalma és áldozárságának 34-
ik évében, idült szövetközi májlob következtében, a betegek 
szentségeinek ájtatos felvétele után f. évi szeptemberhó 
16 -an esti 7 órakor történt csendes elszenderülését. Az 
elhunytnak hült maradványai szeptember 18-án délutáni 4 
órakor fognak a tihanyi sirkertben eltakarit tatni ; az en-
gesztelő szent mise áldozat pedig lelki üdveért az apátsági 
templomban szeptember 19-én reggeli 8 órakor, fog a Min-
denhatónak bemutattatni. Tihany, 1881-ik évi szeptem-
berhó 16. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Sajtó hibák. Előző számunk vezérczikkében következő érte-
lemzavaró sajtóhibák kijavitandók: 179. 1. 3. bekezdés 3. sorában alulról 
e szavak után : három esztendő — olvasni kell : jelenti továbbá, miszerint 
az Isten három. A 180.1. 2. sorában e szavak után : süketekből áll, ol-
vasni kell: kik a hivó szózatot nem hallják, vakokból. Ugyanazon 1. 7. so-
rában e szó után: némelyik, olvasni kell: majorjába, némelyik stb. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



^ t e 
VMegjelenik e lap heten-1^ 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

: Előfizetési dij : 
I félévre helyben s posta- : 

küldéssel » frt. 
Szerkesztői lakás: Buda- • 

: pest, VIII-, Stáczió-utcza ; 
: 55., hova a lap szellemi : 
; részét illető minden kül- • 

aemeny czimzeudő. a 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

* 

ss3\ß 
^Előfizethetni minden kir../? 

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő- ; 

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdai irodájában. Mu- i 
zeum-körut 10. sz. alatt, : 
hova a netaláni réclama- ; 
tiókis, bérmeutes nyitott ; 

levélben, intézendôk. I 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. k oTofis sS<0\D 

Budapesten, szeptember 24. 25. II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Jeruzsálem pusztulása. — Alakítsunk kath. egyházmegyei tanitóegyleteket. — A tekintély elve nevelésünk-
ben, kiváló tekintettel családi életünkre. — Egyházi tudósítások : Budapest. Az országgyűlés megnyitása küszöbén. — 
Torontál. Két ujabb nevezetes mozzanat a Csanádi egyházmegye hitéletéből. — Irodalom. A tanitás tankönyve. I r ta Mol-

nár L. — Vegyesek. 

Jeruzsálem pusztulása. 
Nem hiányoztak a rómaiak ellen kitört s a 

zsidó nemzetre nézve oly végzetes kimenetelűvé 
vált háborút csak kevéssel megelőző balsejtelmü 
tüneményék s fenyegető előjelek sem. Több ilyen-
ről tesz emlitést Flavius József, az egykorú s bel-
földi történetiró és a farizeusok felekezetéhez tar-
tozó zsidó pap.1) 

Igy például egyik húsvéti ünnepen, midőn 
Jeruzsálemben a zsidók tömegesen valának min-
denünnen összeseregelve, az éjjeli órákban az oltár 
és a templom körül hirtelen oly nagy világosság 
támadt, mintha verőfényes nap lett volna; s erend-
kívüli fény fél óráig tartott. — Ugyanez éjjel a 
templom egyik óriási érczkapuja, mely oly nehéz 
volt, hogy estefelé husz férfi csak nagy erőlködés 
mellett birta bezárni, magától megnyilt. — Pün-
kösd napján pedig a papok, midőn szokás szerint 
ténykedéseiket végzendők a templom szentélyébe 
léptek, először bizonyos morajtól kisért mozgást 
éreztek, azután pedig rögtön ily szavakat hallot-
tak : „Távozzunk innét !•*• — Mindezeknél azonban 
még megrendítőbb volt a _ következő esemény. 
Valamint Zsidóország és Jeruzsálem első, a kaldeu-
sok által történt feldulatását néhány évvel megelő-
zőleg Ezechiel próféta ajkairól hangzék a fenyegető 
szózat: „A vég eljö, eljö a vég a föld (Palaestina) 
négy részére. Már rajtad a vég, és rád bocsátom 
haragomat és megítéllek téged utaid szerint. A vég 
eljő, eljö a vég, fölserkent ellened; ime eljö. Eljö a 
a romlás terád",2) — hasonló történt most is. 
Ugyanis egy egyszerű foldmives, Ananus fia, négy 

>) Bell. Jud . L . 7. c. 12. 
2) L. Ezech. 7. f. 

évvel a háború előtt, midőn Jeruzsálem még teljes 
nyugalomnak s jóllétnek örvendett, az ünnepre ide-
jővén, egyszerre csak kiáltani kezde : „Szózat kelet-
ről! Szózat nyugatról! Szózat mind a négy tá j ró l ! 
Szózat Jeruzsálem és a templom ellen ! Szózat az 
egész nép ellen!" Ily kiáltások közt jár ta be éjjel-
nappal a város minden utczáját. Az előkelők közül 
némelyek, nem szivesen hallván e baljóslatú szava-
kat, ütlegekkel akarák a kiáltozót elnémítani ; czélt 
azonban nem érhettek, minthogy az ember a ka-
pott verések után is egyre harsogtatá fenyegető 
jóslatát. Erre a városi hatóság öt elfogatván, a ró-
mai helytartóhoz, Albinushoz, vezettetté, ki ke-
gyetlen ütésekkel annyira összemarczangoltatá, 
hogy eléktelenített testén még a csontok is meglát-
szottak. De a megkínzott jós a kínzás alatt sem ke-
gyelemért nem könyörgött, sem könnyekre nem fa-
kadt, hanem minden egyes ütésre siralmas hangon 
csak igy felelt: „Jaj , ja j neked Jeruzsálem !" Albi-
nus által kérdőre vonatván kiléte, származása és 
fenyegető szavainak indoka felöl, mitsem válaszolt. 
Végre elbocsáttatván, nem szűnt meg hét éven és 
öt hónapon át. főleg az ünnepek alatt, ismételni 
hangos fenyegetéseit, nem némult el mindaddig, 
mig csak a rómaiak a várost ostromzár alá vévén, 
fenyegetései a megvalósulás stadiumába nem léptek 

Azonban mindezen s egyéb baljóslatú tünemé-
nyek s fenyegető előjelek a vakságban szenvedő 
zsidó népnél eredmény nélkül maradtak. 

Elmúlt ezalatt a fügefa számára kiesdett utólsó 
esztendő is ; a fügefa terméketlen maradt : nem volt 
tehát egyéb hátra, mint hogy kivágassák. Izrael 
népe le hagyta járni az isteni irgalom nyúj tot ta 
végső kegyelem idejét is, a nélkül, hogy bűnbána-
tot tartva, a meggyilkolt Krisztus szeretetteljesen 
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ki tár t atyai karjaiba sietett volna; sőt előbbi go-
noszságait csak u jabbakkal tetézte, kegyetlenül ül-
dözvén s halálra Ítélvén Krisztus hírnökeit s hü 
tisztelőit. Elérkezett tehát az időpont, melyben a 
kegyelem üdvteljes idejét a kérlelhetlen szigor kin-
teljes idejének kelle felváltania. „Lento gradu 
ad vindictam sui divina procedit ira, tardi ta temque 
supplicii gravitate compensât." ') És Nagy sz. Ger-
gely szerint : „Divina severitas eo acrius iniquum 
punit , quo diutius pe r tu l i t . " 2 ) Azért mondja a 
megátalkodott zsidó népre vonatkozólag az í rás : 
„Hallván ezt a király mogliaraguvék, és elküldvén ha-
dait, elveszté ama gyilkosokat, és azok városát fel-
gyújtó* 3) 

Igen, az Isten, a világ kormányzója és az ösz-
szes nemzetek királya, elküldé hadseregeit, a ró-
maiakat, hogy ál taluk boszut ál l jon a próféták, 
Krisztus, apostolok és keresztények gyilkosain, a 
gonoszságában megrögzött zsidó nemzeten. 

Mióta a zsidók római fenhatóság alá kerültek, 
az idegen uralom folyton szálka volt a gögös fari-
zeusok szemében, tűrhetet len állapotnak tar tván 
azt, hogy Isten választott népe egy idegen, po-
gány hatalomnak legyen alávetve. A zsidó népnek 
az idegen uralom iránt i ezen ellenszenve a római 
helytartók zsarolásai s kegyetlenkedései folytán 
csak u j abb és u jabb tápot nyert , álpróféták és ál-
messiások ámitó beszédei s buj togatásai következ-
tében egyre fenyegetőbb alakot öltött, mig végre 
Kr. u. 66. évben általános lázadásban tör t ki. Ce-
stius Gallus, Syria főnöke, egy hadsereg élén sietett 
ugyan a lázadás elnyomására; de a pár tütök fana-
tizált csapatai elől hát rá lni volt kénytelen, és csak 
nagy ügygyel-bajjal és tetemes vesztességgel hagy-
hatá oda Palaestina földét. 

Erre Nero császár Vespasiánt, a csaták meze-
j én megőszült hőst, ki hadvezéri képességének már 
a germánok megfékezésében s Britania meghódítá-
sában is fényes jeleit adá, küldé a forrongó keletre. 
Vespasián megjelenésével Palaestina területén el-
érkezék a zsidó nemzet utolsó órája, kezdetét vé-
vé annak rémületes agóniája. A római hadvezér 
öldöklő angyalként j á r j a be Zsidóország egyes 
tar tományait , Galileát, Szamariát, Pereát, Idumeát 
és Júdeát . Mielőtt az ország szivére, Jeruzsálemre, 
csapna, előbb, nehogy az elejtendő zsákmány egy 
része elillanjon, valóságos hajtóvadászatot rendez, 

1) Valér. Maximus lib. 1. diet, memor. 
2) Lib. Moral. 25. sap. 3. 
3) Mát. 22, 7.5 

fegyveres népével bekalandozván az ország széleit, 
innét aztán mindig szűkebbre vont körben nyo-
mulván befelé. A merre csak jár, nyomait minde-
nüt t égö városok és falvak, füstölgő romhalmazok 
és vérben fürdő hullák ezrei jelölik. Még szerencsé-
seknek lehet mondani, kik a római fegyverek alat t 
elhullnak ; mert az életben maradók vagy mene-
külve Jeruzsálem felé sietnek, vagy foglyokul ej-
tetve rabszolgaságba hurczoltatnak, hogy azok is, 
ezek is a halálnál is borzasztóbb sorsnak essenek 
martalékul . 

Mialatt ez történik, magukat zelótáknak vagyis 
a jó ügy buzgó híveinek nevező belföldi rablóban-
dák osonnak be Jeruzsálembe, hol a vidéken űzött 
garazdálkodásukat, rablást és gyilkolást, nemcsak 
ti tokban és éjnek idején, hanem világos nappal is 
vakmerően folytat ják. A rémület, mely a lakossá-
got megszállja, csak fokozza vakmerőségöket. A 
templom, melynek teljes u j karba helyeztetése csak 
imént lön befejezve, erős védfalaival s melléképü-
leteivel, valamint fekvésénél fogva is, biztos men-
helyül látszik ígérkezni a gyilkos csapatoknak, 
miért is nem iszonyodnak annak küszöbét szentség-
telen lábaikkal átlépni, s a szent helyen undok ta-
nyájokat felütni. Most tehát itt volt már az időpont, 
melyről az Üdvözítő figvelmeztetöleg szólt tanít-
ványaihoz, mondván : ..Midőn lát játok a pusztulás 
utálatosságát, melyet megjövendölt Dániel próféta^ 
állani a szent helyen, — a k i olvassa, értse ! Akkor 
a kik Júdeában vannak, fussanak a hegyekre." *) A 
keresztények, megemlékezvén az isteni Mester ez 
intéséről, csakugyan siettek is menekülni a Jo rdá -
nontul i hegységekbe. Jeruzsálem visszamaradt la-
kossága pedig Ananus főpap buzdító beszédére végre 
neki bátorodik, fegyverhez nyul s rohamot intéz a 
templom csarnokaiban tanyázó garázda nép ellen, 
mire ez a templom belsőbb udvaraiba vonul, elzár-
ván maga u tán a kapukat . Ananus a sz. hely i ránt i 
tekintetből a kapukat érintet lenül hagyja, megelé-
gedvén azzal, hogy 6000 emberből álló őrség ma-
radjon vissza a külső udvar csarnokaiban. Azonban 
a zelótáknak sikerül az idumeusoktól segédcsapat 
küldését kieszközölni, és azt észrevétlenül a városba 
bebocsátani. Ekkor a templom belső udvaraiból elő-
törve, az idumeusokkal egyesült erővel rontanak 
Ananus örseregére, iszonyú mészárlással fertőztet-
vén be a sz. helyet. Innét bőszült vadállatokként a 
vái'osba rohannak, rabolván s i rgalmatlanul gyil-

») Mát. 24; 15, Ifi. 
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kolván az utczákon és házakban ; a városból kive-
zető utakat örökkel szállják meg, a menekülni tö-
rekvőket leszúrják, a felkonczoltak hulláit a váro-
son kivül és belül rakásra halmozva temetetlenül 
hagyják, halállal büntetvén azt is, kit elvérzett 
kedveseinek eltakarításán raj takapnak. 

Ezalatt Vespasián befejezvén Palaestina térti 
letein gyászos körút já t , hadseregével Caesareából, 
hova érkezett, a főváros ellen indulni készült. Azon-
ban épen ekkor vévén a hirt , hogy Nero öngyilkos-
ság következtében elhalálozott, majd hogy utóda 
Galba is megöletett, s u tána Otto vévén át a kor-
mányt, ily rohamos kormányváltozásokkal szem-
ben jónak lát ta a Jeruzsálem elleni hadmüveietet 
elhalasztani, miért is Caesareában maradt , bevá-
randó i t t a dolgok további fejlődését. 

A nyugalom ez ideje fölöttébb kedvező alkalmul 
kinálkozott a vidéken hát ramaradt gonoszlelkiiek 
számára. Miért is Simon, Giora fia, ezeket minden-
féle Ígéretekkel magához csalogatván, a gazembe-
rek egész hadseregét gyiijté maga körül, melynek 
élén fosztogatások és vérengző dúlások közt egész o o o 
Idumea belsejeig hatolva, minthogy az idumeusok 
közül számosan Jeruzsálembe menekültek, ezek 
után megy, és Jeruzsálem falai körül üt i fel tábo-
rát. Gyülevész népével a roppant védmüvekkel föl-
szerelt város ellen rohamot nem intézhetvén, a vá-
rosból mezei munka u t án ki és bejáró szegény 
népen tölt i ki boszuját, legyilkolván mindenkit, ki t 
elfoghat. 

A városon kivül tehát Simon, a rómaiaknál is 
félelmetesb ellenség tanyáz, belül pedig az azok 
mindkettejénél is kegyetlenebb zelóták garázdál-
kodnak. — Valóban iszonyú egy helyzet ! 

Giskalai János, ki magát a zelóták vezérévé 
kiizdé fel, garázda csapatainak a városba minden 
rendetlenséget, fosztogatást, gyilkolást és csömör-
letes szemtelenséget megenged. Férfiakat legyil-
kolni, nőket megbecsteleniteni, csak játéknak tar-
tatik. Katonái női ruhákba öltözve, s magukat női-
esen kicziczomázva, Jeruzsálemet, a szent várost, 
valóságos Sodomává változtat ják ; nem csoda, ha az 
isteni nemesis e várost is Sodomaként tüztenger-
be fogja fulasztani. Az idumeusok, kik eddig János 
csapatainak egy részét képezék, végre elpártolva 
Jánostól, a zelóták ellen fordulnak, s őket a tem-
plomba menekülni kény szeritik. De most az idu-
meusok és a városi lakosság attól tar tván, hogy a 
zelóták az éj védelme alatt a templomból kirohanva, 
őket lemészárolják és a várost felgyúj t ják, a főpa-

pokkal egybegyűlve kinos helyzetökből csak a két-
ségbeesés sugallhatta azon határozattal vélnek me-
nekülhetni. hogy a városon kivül táborozó zsarnok-
nak, Simonnak, megnyi t ják a kapukat, és bebocsát-
ják öt a város falai közt duló másik zsarnok, János 
ellen. E végzetes határozatot csakugyan foganato-
sí t ják is ; Simon, ki ellenségnek tekinti nemcsak 
azokat, a kik ellen, hanem azokat is, a kik által hi-
vatott , gaz népével a városba bevonul, hogy most 
már egy helyett két zsarnok rémítse az amugyis 
egész a kétségbeesésig terrorizált lakosságot. Majd 
egy harmadik pár t üti fel fejét Eleázár főnöksége 
alatt, ki a zelóták egy részét Jánostól elszakítva 
maga körül gyűj t i , s velők a templom belső helyi-
ségeit elfoglalja. 

E három pár t véres tusák közt folyton egymást 
ostromolja; hogy a szükséges eleséget egymástól el-
vonják, gyúj togatnak, minek folytán a városban fel-
halmozott gabonának nagy részét, mely a körülzár-
taknak néhány évig elég leendett, lángok emésztik 
meg, a népet zsarolják, a kiket a rómaiak iránt bé-
kés szellemüeknek vagy azokhoz menekülni szándé-
kozóknak gyanítanak, irgalmatlanul kardra hány-
ják. Jeruzsálem utczáin éjjel nappal, szünet nélkül 
a hadakozók vad lármája viszhangzik, melyet az 
uton-utfélen heverő sebesültek tompa nyögése s 
ijesztő halálhörgése csak annál rémületesebbé tesz. 
Ily körülmények közt elképzelhetni a városi lakos-
ság borzasztó helyzetét ! A rémület Atlasként nehe-
zedik a kedélyekre, mely annál nyomasztóbb s kí-
nosabb, minthogy a menekvés minden ú t ja elvágva, 
örökkel megszállva van. Söt még a szivet gyötrő 
fájdalom sem törhet magának utat , nem találhat 
hangos panaszokban enyhülés t ; mer t a félelem le-
zárva t a r t j a még az a jkakat is ; „tacito gemitu cru-
ciabantur" , mondja FI. József.1) 

Ily állapotban volt Jeruzsálem, midőn Titus, 
kit eközben császárrá kikiáltott atyja, Vespasián, e 
város ostromlásával megbízott, seregeivel falai alá 
vonult. Dr. Balits Antal. 

(Folyt. köT.) 

Alakítsunk kath. egyházmegyei tanitóegyle-
teket! 

(Vége.) 

A tanügy és népnevelés korszakunk egyik nagy és leg-
fontosabb kérdése. Ennek megoldására okvetlenül szükséges 
a tömörülés, szükséges a kath. tanitói egyletek alakítása. 
A tanerők egyesítése és együtt működése nagy horderővel 

!) Bell. Jud. L. 6. c. 1. 
2 5 * 
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bir. Az egyesülést a szellemi műveltség előmozdítása, a 
paedagogiai ismeretek gyarapítása és az anyagi jólét emelé-
sének érdeke követeli. A tanitó lenézett sorsát gyakran az 
elszigeteltségnek köszönheti. Az emberekkel és kartársak-
kali társalgás által gyarapodik a tanító ismerete és nagyob-
bodik annak műveltsége. 

Legyen tehát jelszavunk : egyesülés, tömörülés ! 
Különösen nekünk kath. tanítóknak nagy szükségünk 

van az egyesülésre, még pedig a gyors, a rögtöni egyesülés-
re. Mert oly gyönyörűségesen eddig még senkit sem já t -
szottak ki, mint bennünket a lefolyt orsz. (?) tanitói gyűlé-
sen. Ugyanis a mint „az országos tanitótestületi képviseleti 
közgyűlés szervezetének" ötödik pontját tárgyalták, mely a 
felekezeti főtanhatóságok meghivását is kimondja, Plachy 
Bertalan (ki ő ?) ezt feleslegesnek tartja ; a gyűlés többsége 
pedig az 5. §-ban a felekezeti főtanhatóságok meghívására 
vonatkozó részt teljesen kihagyta, és azt határozta, hogy csak 
jegyzőkönyvbe vétessék föl, hogy kívánatos, ha a miniszter 
a felekezeti főtanhatóságokat is meghivja az országos (?) 
gyűlésbe. 

E határozat szerint tehát a kath. főtanhatóságok nem 
képezik szerves részét az orsz. (?) tanitó-gyülésnek, hanem 
csak a miniszter ur kegyétől tételeztetik függővé azoknak 
meghívása. No bezzeg messzire jöttünk ! Kath. tanfelügye-
lőink hátrább állanak a megbukott orsz. képviselőkből, 
tönkre jutot t birtokosok és holmi kataszteri s egyéb írno-
kokból lett állami tanfelügyelőknél ! Nevetséges egy hatá-
rozat ! Persze igy kellett az egésznek történni, mert azok-
nak, kiknek nem kell valláserkölcsös nevelés, nem is kell 
kath. tanfelügyelő. 

Hová jut az ország tanügye, hová a népnevelés ily 
előzmények után és vallás-erkölcsös nevelés nélkül, azt azok 
a jó urak nem igen gondolták meg, avval nein igen törődtek, 
mert csak az volt tervük és szándékuk azoknak a vallás nél-
küli tanférfiaknak (?), hogy azért is kizárjuk a papokat, a 
tanitó legnagyobb ellenségét (! ! !) az orsz. (?) gyűlésből ! 
Csak raj ta uraim a megkezdett pályán ! Megérik maholnap 
az elvetett mag gyümölcse, csak aztán ne legyen fanyar 
az ize. 

Mi azonban kath. tanitók ne tartsunk e határozat sértő 
voltáról sokat, mert előttünk az a semminél is kevesebbet 
ér. Hanem lépjünk ki a tett terére és hagyjuk ott a feleke-
zetlen tanitó-egyleteket a faképnél, tömörüljünk, egyesül-
jünk a kath. tanitó egyletek köré. 

Alakitsunk kath. tanitó-egyleteket minden egyházme-
gyében. Az egyházmegyei tanitó-egyletet fölosztjuk annyi 
fiók-egyletre, a hány tankerület létezik benne. A fiók egyle-
tek megtart ják gyűlésüket havonkint egyszer, az egyház-
megyei egylet pedig évenkiut egyszer. Ezenkivül az összes 
egyházmegyei tanitó-egyleteket czélszerü volna minden má-
sodik vagy harmadik évben egy közös gyűlésre összehivni, 
hol aztán közösen megbeszélhetnők ügyeinket. 

Az egyházmegyei tanitó-egylet alapszabályainak alap-
jául el lehetne fogadni a „Szombathely-egyházmegyei róm. 
kath. tanitó-egyesület" alapszabályait, átalakitva a viszo-
nyokhoz mérten. 

Mi a czélja az egyleteknek ? A kath. vallás szellemé-
ben egyesíteni és működésre serkenteni az egyházmegye te-

rületén lévő kath. népiskolai tanerőket, a nevelés-oktatás 
terén felmerülő kérdések megvitatása, nyilvános előadások, 
neveléstanitástani tételek, esetleg pályakérdések kidolgozása 
által elősegiteni az egyesület tagjainak önképzését, s ez ál-
tal a rájok bizott iskolák minél sikeresebb vezetését ; javí-
tani és emelni a néptanitók erkölcsi, anyagi és társadalmi 
állását. (Szombath. egyh. m. r. katli. tan. egyl. alapsz. 2. § ) 

Ugy hisszük, mindenki be fogja látni, hogy fődolgunk 
és szent kötelességünk kath. tanítóknak közreműködni e czél 
elérésében. 

Legyen szabad azouban egy szerény egyéni megjegy-
zést e helyen tenni. Napjainkban oly időket élünk, hogy 
mindenki oda iparkodik, miszerint minden tette valami 
anyagi hasznot hozzon. És ez a materialistikus irány, sajnos, 
tanitóink között is tért foglalt. Azt kérdik egynéhányan, ha 
egyletet alakítunk, minő hasznot nyúj t az nekünk ? Össze-
jövünk, megvitatunk egy-két fontos kérdést, felolvasást tar-
tunk e vagy ama paedagogia tétel fölött ; evvel szét me-
gyünk. Ez az egész, mondják sokan. 

És van is valami igaz az egészben. Tanulunk ugyan 
az értekezletek és vitatások mellett, de ez nem maradandó 
becsű, mert egyes kiváló tételeken kívül, melyeket fóljegy-
zünk, a többi igen könnyen a feledés örvényébe sülyed. 

Mi tehát itt a teendő, hogy maradandó becsű legyen a 
tanitói tanácskozmány és hogy az anyagi haszon is meg-
legyen ? 

Semmi egyéb, mint az, hogy az egyes egyletek válasz-
szanak hivatalos közlönyt, melyre az egylet a beszedett tag-
sági dijak egy részét ;előfizetésképen fordítja, és azt tagjai-
nak megküldeti ingyen vagy csak egy csekély rész lefizetése 
mellett. A lap szerkesztője pedig köteles lesz az összes hatá-
rozatokat és a közlésre szánt értekezleteket lapjában kö-
zölni, mi által minden egyleti tag az értekezletek és hatá-
rozatok birtokába ju t és azokat könyvtárában használat vé-
gett megőrizheti. Ez nézetünk szerint a marandó becs és az o ~ 
anyagi haszon. 

Most csak arról van szó, szükséges-e több kath. tan-
ügyi lap, mint mennyi van, vagy nem ? Mi azt véljük, (nem 
ugyan azért, mert a fönálló két kath. tanügyi lap közül az 
egyiket szerkesztjük), hogy nagy kár volna az erőket szét-
forgácsolni és u j lapokat alakítani, mert ez által egyik sem 
volna eléggé erős, és oly helyzetben, hogy minden igénynek 
megfeleljen ; hanem kizárólag azért mondjuk ezt, mert az 
erők tömörülése által igen sokat érhetünk el és az egyesülés 
által fonálló kath. lapjainknak jövőjét biztos alapra fektet-
hetjük. 

Igy tehát a Dunán innen és tuli összes egyházmegyei 
tanitó-egvletek hivatalos közlönyül a „Népiskolai Lapok"-at 
(megjelenik Sopronyban minden hó 5-én és 20-áu. előfizetési 
ára egész évre 2 frt., félévre 1 frt .) ; a Tiszán inneni és tuli 
összes egyházmegyei tanitó-egyletek hivatalos közlönyül a 
„Népiskolai Tanügy"-et (megjelenik Egerben minden hó 
1-én és 16-án, előfizetési ára egész évre 4 frt . , félévre 2 frt., 
szerk. Ivatinszky Gyula) választhatnák meg.*) 

Hogy ily egységes eljárás, ily közös működés mellett 
*) Ez egy kicsit furcsa felosztás. Nehéz dolog volna az igy kijelölt 

két terület közt a határvonalat meghúzni. Egyházmegye, vagy tankerület, 
ez a természetes felosztás. E szerint lenne választandó a közlöny, tekin-
tettel a lap megjelenési helyének közelségére vagy távolságára. Szerk. 
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a kitűzött czélt a vallás-erkölcsös nevelés nagyobbitását, a 
kath. tanitók önképzését, azoknak erkölcsi, anyagi és társa-
dalmi állása emelését elérhetjük és el is fogjuk érni, az ténijl 

Most csak tőletek függ, kedves kartársak, az eszme va-
lósítása. Ragadjátok meg az alkalmat, tömörüljetek, alakít-
satok kath. tanító-egyleteket és lépjetek azokba tömegesen, 
egyik se maradjon el, mert csak ez által lesztek erősek, és 
mert magasztos hivatástok ezt tőletek követeli. 

A kath. tanügy előmozdítása, a nevelés szent ügye és 
ez által hazánk fölvirágzása, valamint társadalmi helyze-
tünk emelése lévén jelszavunk, ismételve felhivunk, t. kar-
társak, hogy rögtön alakítsatok kath. egyleteket, s ez által 
a fent jelzett czélok elérését közreműködésiekkel elősegíteni 
siessetek. 

Föl tehát a munkára ! Egyesülés, tömörülés a jelsza-
vunk !*) 

Tormássy János, 
szerkesztő. 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

„Azon tárgyak közt, melyek a satyrának és komoediának 
szakadatlanul uj meg u j táplálékot adnak, talán a legkime-
rithetetlenebb a balítélet. A balitélettől elfogult ember a 
szinte kimondhatatlan balgaságokat is bámulatra méltó böl-
cseségnek tar t ja . Egy-egy ily balítélet kedvéért egyik-má-
sik ember valóságos gyönyör-éldeletet talál abban, a mi kü-
lönben lelke nyugalmát zavarná. I ly balitéletből megtagad-
juk legmélyebb meggyőződésünket és készségesen elfogad-
juk azt, a mi természetünknek visszatetszik." (Weisz, H u -
manität und Humanismus. 121. 1.) 

E szavak jutot tak eszembe, midőn azon szülőkre gon-
dolék, kik azon csalódásban, balitéletben élnek, vagy talán 
jobban és igazabban szólva, akár a divatos gondolkodástól 
való kislelkü félelemből, akár gyöngeségből azon hiszemnek 
adják magukat, hogy gyermekeik fölött, kik mint 18—20 
éves fiatal emberek a középiskola végeztével elég érettek 
már arra, hogy maguk lábán járhassanak, — a nevelő őr-
ködést félben hagyhatják. „Az olyan fiatal embernek, ki a 
gymnasiumot elvégezte, van már annyi esze, hogy a jót a 
rossztól megkülönböztesse, hogy a szülőknek ne kelljen még 
ekkor is sarkában lenniök ; vagy ha nincs, akkor soli'sem 
lesz. Azután meg, a ki ilyenkor magától nem indul a jóra, 
annál ugy sem lenne köszönet a szülők fáradságában!" 

Fájdalom, nagyon sok szülőt hallhatunk napjainkban 
igy beszélni s nem kevesebbet láthatunk olyat, kik a főisko-
lába, az egyetemre jutot t i f jú iránt legföljebb annyiban ró-
ják le tartozásukat, hogy nekik szórakozásra, mulatságra, 
hiu időtöltésre pénzt küldenek; egyébként pedig vezetéséről, 
igazgatásáról tudni sem akarnak. Vannak ismét olyanok, 
kik ugy nevezett gyöngédségből fióknak teljes szabadságot 
adnak, s valóságos boszankodás vesz rajtok erőt, ha bará-
taik , ismerőseik egész bizalmasan netalán arra bátor-
kodnak figyelmeztetni, hogy talán mégis jó lenne józan 

*) Fölkérjük t. kartársainkat és ügybarátainkat, hogy az újonnan 
alakult egyletek czimét, elnökét, a tagok számát és a megválasztott hi-
vatalos közlönyt szivesen tudomásunkra hozzák. Általában minden egy-
leti mozgalomról tudósítsanak. (A N isk. L. szerk.) 

korlátok közé szoritani a fiatal ember kényelem-szeretetét, 
mulatságra, költekezésre való hajlandóságát ! 

Viszont, napról-napra szaporodik azon fiatal emberek 
száma, kik a felsőbb tanfolyamra kiszabott időt a komoly 
munkára vagy nem, vagy csak immel-ámmal használják ; de 
annál inkább használják a léha, testet, lelket ölő kénvelmes-
kedésre. Szülőikről csak ugy per „öregek" beszélnek, kiktől 
ha nagy kegyesen szivesen veszik is, ha — nem is emlitve 
Istent—• liazájok iránt kötelességüket tel jesit ik; legfőbb 
kötelesség teljesítéséül tőlük mégis azt kívánják, hogy mu-
latságra, léhaságra kidobott költségeiket födözzék. Hogy 
nemesb erkölcsi irányt, tájékoztatást kérnének s fogadnának 
el tőlük, arról szó sincs ! . . . 

Hadd álljon itt állapotainknak megvilágítására a kö-
vetkező kis jegyzet. A trónörökös házassága alkalmával tar-
tott ünnepiességek között a budapesti egyetemi ifjúság is 
tar tot t Szikszai vendéglőjében egy kis lakomát, melynek le-
folyásáról egy részletet igy közöl a P . Napló : N. N. toaszt-
jában azt kívánja, hogy az öregek addig éljenek, mig a hon-
nak élnek és nekünk a gázsit minden 1-én pontosan megkül-
dik. Mert — ugy mond — ránk nézve ez a fő." (P. N. Regg. 
kiad. máj. 22. 140. sz.) 

És midőn az ily gondolkodás — és cselekvésmód nap-
ról-napra terjed: csodálkozhatunk-e, hogy társadalmunkban 
mindinkább gyérül „a valódi munka-ösztön" (Lánczy, A fel-
sőoktatás reformja. 79. 1.); ha ebből folyólag „az ország tele 
van perek nélküli ügyvédekkel, alamizsna fizetésű, remény-
telen hivatalnokokkal, állomás nélküli irodalmi mesterem-
berekkel és mindenféle aspiránssal, a kinek épenséggel sem-
mije sincs" (U. az, 80. 1.) ; ha általában ritkulnak a komoly 
erkölcsi jellemek, s általában „Magyarország a hanyatlás-
nak vagy legalább is a pangásnak megdöbbentő tüneteit 
mutat ja ?" (U. az, 3. 1.) 

Nem abban találják-e az elszámlált „megdöbbentő" s 
az elszámlálható még megdöbbentőbb tünetek alapjokat, 
hogy a szülők balitéletből vagy álgyöngédségből, jobban 
mondva, kényelemszerető gyöngeségből lemondanak Isten-
adta tekintélyükről s ebből folyó nehéz, de fönséges jogaik-
ról, kötelességeikről ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 21. Az országgyűlés megnyitása kü-

szöbén. — Soraink megjelenése után egy pár nappal a nem-
zet küldöttei együtt lesznek a haza szivében, hogy meg-
kezdjék tanácskozásaikat a nemzet minden nemű jólétének 
érdekében, szellemi és anyagi jólétének előmozdítására. 
Üdvözletünk fogadja a szabad nemzet választottait és azon 
benső óhajtásunk, hogy tanácskozásuk eredményeként, ha 
majd egykor a háromévi cyclus letelik, ne csak a törvények 
halmazát legyenek képesek felmutatni, hanem hogy azok 
miatt nyugodtan legyenek képesek megállni az ítéletet Isten 
és az emberek előtt; ami akkor fog történhetni, ha, merül-
jön fel bárminő kérdés is, azt a jog és a szigorú igazság 
szerint fogják megoldani és ha e mellett nem fognak meg-
felejtkezni arról, hogy a nemzet jövőjét csak akkor bizto-
sítják, ha annak elébb vallásosságát és a mi evvel kapcso-
latos, erkölcsösségét is törvényeik által biztosítják. 

Altalánosságban, a mondottakban foglaltatnak ami 
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óhajaink, melyek ha teljesülnek, akkor a részletekre nézve 
nincsenek aggodalmaink. Nem feladatunk, nem is szándé-
kunk e részletek elősorolását azon térről venni, mely e lap 
meghatározott keretén kivül esik, csak azokról emlékezünk 
meg, melyeket ide tartozóknak ismerünk, ezekre hivjuk fel 
a figyelmet az országgyűlés megnyitása küszöbén, és kérjük, 
hogy az általánosságban mondottakat ezekre alkalmazzák 
képviselőink. 

Első sorban is figyelmünket az iskolák szellemére f'or-
dit juk. Tagadhatat lan az, hogy a minő az iskola szelleme, 
olyan szellemű tanitók kerülnek ki belőle. Ezt az igazságot 
felismerték napjainkban a vallásellenes, a hitetlen elemek, 
azért lát juk, megfeszitni minden erejüket, hogy az iskolá-
kat hatalmukba keritsék. A családon kivül az iskola neveli 
az embert. H a az iskola nemzeti szellemű, nemzeti érzületű 
if jak kerülnek ki belőle: úgyszintén, ha az iskola vallástalan, 
ifjaiból a vallástalauság apostolai válnak. Nagy hiba, vég-
telen és végzetes tévedés lenne, ha szemeinket behunyva, 
nem akarnánk látni, hogy mily szellemű if jak kerülnek ki 
hazánkban tanodáinkból ; nagy hiba és végzetes tévedés 
lenne, tekintettel nemzetünk jövőjére, e szellemnek káros 
kihatását figyelembe nem venni. Azért mi első sorban ide 
irányozzuk képviselőink figyelmét és kérjük őket, ne enged-
jék e szellemet ifjúságiink közt, nem csak azt mondjuk, még 
inkább terjedni, hanem ne hagyjanak mozditatlanul sem-
mit sem, hogy e szellem, tisztelet a kivételeknek, tanodá-
inkból egészen száműzessék és növendék ifjaink vallásos 
irányban oktattassanak. H a valahol, ugy tanodáink szelle-
mére nézve kell követelnünk és munkálnunk a gyökeres re-
formot, amit senki jobban nem eszközölhet mint képviselőink, 
kiknek leginkább módjukban van, csak akarjanak, ez irány-
ban hatni. 

A másik, mit fel kell emlitenünk, mert e pont is ren-
des anyagát képezi az országgyűlési tárgyalásoknak, és most 
is fogja képezni, — a vallás-, tanulmányi- és egyetemi alapok 
kérdésé. A jog és igazságnak, az ügyek lelkiismeretes tár-
gyalásának ezen alapok tekintetében az felelt volna meg, ha 
e kérdés soha sem került volna szőnyegre az országgyűlé-
sen, vagy ha annak legelőször történt felemlitése alkalmá-
val az országgyűlés tiltakozott volna az ellen, hogy e kér-
dés kebelében valaha felemlittessék. A tény ós mulasztás 
azonban megtörtént, de nem szabad megtörténni annak, 
hogy, mint azt Trefort ő excja világosan kimondotta, a 
katholikusok, mint az ország legnagyobb számot tevő pol-
gárai, e kérdéssel évről évre folyton zaklattassanak. E kér-
dést is el kell egyszer dönteni, és mi nem tudjuk, hogy nem 
épen a jelenlegi országgyűlési képviselők lesznek-e azok, 
kik szavazni fognak e kérdésben ? Ez esetben nekünk az az 
óhajunk, vajha a fennebb emiitett általános elvet alkalmaz-
nák képviselőink e kérdésben, vajha a kétségbevonhatlan 
jog és igazság mellett szavaznának, melyek a katholikusok 
részén állanak. Ne tekintsék képviselőik azt, hogy ezen javak 
a katholihusok tulajdonát képezik, hanem részrehajlatlanul 
szavazzanak a jog és igazság mellett, mentsék meg a ma-
gyar becsületet és bizonyitsák be, hogy Magyarországon van 
még igazság a katholikusok részére is. 

A nemzet keresztény érzületének megmentése érdekében 
szavunkat kell emelnünk minden oly intézkedés ellen, mely 

a családot kitenné azon veszélynek, hogy elpogányosodva, 
keresztény erkölcseit is elveszítse. A mult országgyűlés al-
kalmával készülőben volt intézkedések ugyan megingatták 
hitünket, hogy a nemzet meg lesz kiméivé olyan törvénytől, 
mely a ker. törvény által elitélt összeköttetést megengedi; 
mindamellett nem mulaszthatjuk el szavunkat felemelni és 
figyelmeztetni képviselőinket, hogy emelkedjenek fel e kér-
désben is azon magaslatra, mely őket mint keresztényeket 
megilleti, melyet tőlük mint keresztényektől követelni lehet, 
és ne engedjék, hogy ezúton is a már oly nagy mérvben 
uralkodó erkölcstelenség ujabb tápot nyerjen és a nemzet 
életerejét még inkább aláássa, mint már eddig is aláásta, a 
féktelen szabadosság, szóval ne szavazzanak meg oly tör-
vényjavaslatot, mely a házasság kötési módján, a keresztény 
törvény hátrányára, változtatna. 

Ezek azok, amiket az országgyűlés megnyitása küszö-
bén felemlíteni terünk megenged. Hogy ezekkel nincsen ki-
merítve mindaz, amit részletezni, a mire képviselőink fi-
gyelmét felhivni óhajt juk, azt emlitenünk is felesleges, ta^ 
Ián jön idő, midőn alkalom adtával a figyelmet a többiekre 
is fordithatjuk. Most még csak egy dologról emlékezünk 
meg, amit szeretnénk, hogy képviselőink oly komolyság és 
méltósággal fontolnának meg, a mint azt a tárgy méltósága 
megköveteli. Habár hazánkban történtek is oly események, 
melyek a vallásos keblet fájdalommal töltik el, fennmaradt 
mégis a múltból a vallásosság egy hagyománya, melyet a 
nemzet ma is megőriz, és ez némi reményt nyújt a jövőre, 
hogy a jelen nemzedék is vissza fog térni az ősök vallásos--
ságához. E r t j ü k itt a nemzet azon vallásos hagyományát, 
melynél fogva még ma is a Sz. Lélek Isten segítségét kéri, 
valahányszor valamely fontosabb ügyhöz fog és igy vala-
hányszor az országgyűlés megnyittatik. A , Veni S. Spiritus' 
ez évben el fog hangzani, a nemzet fejedelme, nagyjai, a kép-
viselőkkel jelen lesznek, hogy a Sz. Lélek segitségét kiesd-
jék: és a Sz. Lélek segitségével nem fog elmaradni, bölcses-
séget, jog- és igazság-érzetet fog kiönteni az elmékbe és szö-
vekbe, csak ugy kérjék azt képviselőink mint kérni kell és 
fogadják, mint fogadni kell; kérjék a Sz. Lelket alázattal, 
fogadják alázat- és hálával, és akkor tanácskományaik, hatá-
rozataik — a bölcsesség jellegét fogják magukon viselni a 
nemzet jóléte és dicsőségére. Igen, Yeni S. Spiritus, a Te ta-
nácsodat, bölcsességedet és sz. sugallatodat esdj ük mi le kép-
viselőinkre, hogy szeretett hazánkat boldoggá tegyék ! ( | 

Torontá l , szeptember 12. Két ujabb nevezetes mozza-
nat a csanádi egyházmegye hitéletéből. Egyházmegyénk ada-
kozásaiban kifogyhatatlan nagynevű főpásztorának, ft . Bon-
naz Sándor püspök ur ő nagyméltóságának, a megye terü-
letén előfordult két ujabb nevezetes hitéleti mozzanatot kö-
szönhetünk. Egyik a megye központján Temesvár József-kül-
városában emelt nagyszerű anyaháza a Miasszonyunkról ne-
vezett t. iskolanénéknek, mely f. évi augusztus hó 17-én ft . 
Németh József félsz, püspök ur ő méltósága által nagy-
számú közönség jelenlétében ünnepélyesen felszenteltetett 
s rendeltetésének átadatott. A józsefvárosi templommal 
csaknem szemközt fekvő imposans épület, mely mint tan- és 
nevelő-intézet nagyságra és diszre bizonyára r i tkí t ja párját , 
egyházmegyénk a tanügy és vallás-erkölcsös nevelés terén 
szerzett érdemekben oly gazdag nagynevű főpásztorának 
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kétszázezer forintjába került. Az épület nagy, hosszú négy-
szöget képez, s délszaki oldalát kivéve, mely csak földszin-
tes s hol a gazdasági helyiségek, u. m. konyha-, mosó- stb. 
termek vannak, mindenütt egyemeletes, sőt keleti oldalának 
kupolaszerű széles kiemelkedése kétemeletes. Hasonló kupo-
laszerű széles s magas kiemelkedést látunk az épületnek a 
főutezára fekvő nyugati oldalán vagyis homlokzatán is, 
mely kiemelkedésben az emeleten a gyönyörű s meglehető-
sen tágas házi kápolna foglal helyet. Magát a valóban nagy-
szerű épületet, ugy amint azt saját szemeinkkel láttuk s be-
hatólag megtekintettük, minden részletében kimerítően leír-
nunk, s diszes ugy mint alkalmatos voltát méltóan lefeste-
nünk nem lehet, ehhez szakértelem kivántatik ; csupán any-
nyit jegyzünk még meg, hogy az épület gazdasági szárnyát, 
melyet fentebb emiitettünk, s az éjszaki szárny emeletét ki-
véve, hol a t. nénék hálótermei vannak, mindenütt vannak 
tágas, magas, világos s minden szükségesekkel bőven felsze-
relt tantermek ; jelesül helyt foglalnak a nagyterjedelmü 
épületben : a népiskola osztályai, egy polgári iskola, egy 
tanitónő-képezde, külön tantermek a bejáró növendékek 
számára, kézimunka és zenetermek, külön lak- s tantermek 
a benlakó növendékek és jelöltek számára stb. A rend és 
tisztaság, mely itt uralkodik, talán fölösleges mondanunk, 
hogy szinte megbűvöli az embert, s igen-igen kellemes be-
nyomást tesz a szemlélőre a csaknem életnagyságú gyönyörű 
két szobor, melyek egyike — a sz. Szűz a kisded Jézussal —-
a főhomlokzat tágas lépcsőzete, másika — a őrangyal kis 
gyermeket vezetve — a hátulsó homlokzat lépcsőzete alatt 
foglal helyet diszes virágcsoportozat közepett. Kiválóan 
méltó párját képezik a tudománynak és nevelésnek szentelt 
e fényes csarnokok az 1876-ban átellenben ugyancsak a jó-
zsefvárosi templom közelében létesített s általunk e folyó-
irat hasábjain annak idején szintén leirt csinos fekvésű és 
szé}) kerttel diszeskedő leány-árva-intézetnek, mely ugyan-
csak egyházmegyénk főpásztora kiapadhatlan bőkezűségé-
nek köszöni áldásos lételét. S igy itt, Temesvár József-kül-
városának fűutezájában a templom közelében a tanitás- és 
nevelésnek szentelt két fényes épület is emelkedik, melyek 
mindegyike megyés főpásztorunk nagy névét megörökiteni 
van hivatva, s hisszük, nevét s emlékét ragyogtatni fogja 
időn s enyészeten át. Ha majd az általunk most főbb voná-
saiban leirt anyaház belső nagy udvara, s elül az utczára 
fekvő szabad tere, s szintúgy a hátul levő s kertnek szolgáló 
jókora szabad tér is be lesznek rendezve, s gyeppel, virá-
gokkal, csemetékkel és fákkal be lesznek ültetve, mi a leg-
közelebbi jövőben meg fog történni : amennyiben a földön 
gyönyörélvezetről szólhatni, már csak a külső disz tekinte-
téből is gyönyörrel járhatand ide a női ifjúság, hogy tanul-
jon, s gyönyörrel lakhatnak e díszes épületben mindazok, 
kiket édes szüleik vagy jótevőik gondossága neveltetés vé-
gett ide küldött, vagy kiket magasztos hivatásuk ide ren-
delt, hogy az isteni Mester példájára tanítsanak és nevel-
jenek. 

Még egy másik jelentős hitéleti mozgalomról kell em-
lítést tennem egyházmegyénkből. Ez a Torontálmegyében 
fekvő Kis-Ósz (Gottlob) község templomának tegnap, Mária 
neveünnepén végbement felszenteltetése. Az ünnepélyes fel-
szentelést 2 teljes segédlet mellett (összesen 18 áldozár volt 

jelen) Szeged városa országszerte tisztelt belvárosi plébá-
nosa, az ősz, de mindig ép erő s egészségnek örvendő pré-
post, ft. dr. Kreminger Antal ur ő nagysága végezte, e vég-
zett felszentelés után mindjárt az ünnnepi nagymisét is ő 
mondotta s illetve énekelte erőteljes, érczes hangon. Azon-
ban nem annyira maga a felszentelés ténye — mert hiszen 
ilyesmi hazaszerte s specialiter a mi egyházmegyénkben 
elég sűrűen fordul elő, — mint inkább ismét azon megör-
vendeztető körülmény, hogy a kis-őszi derék liivek szintén 
kegyelmes főpásztorunk nagylelkűségének, köszönhetik bi-
zonyos mérvben e pár já t ritkító szép templomukat, készte-
tett bennünket ezen ünnepély felemlitésére. Megható volt 
ugyanis, amint a község lankadatlan buzgalmu lelkipásztora 
nt. Hobscha Boldizsár ur, igen jeles alkalmi szónoklatában 
— miután sorban felemlítette volna, hogy a törökök hosszas 
és véres harezok után e tájakról elűzetvén. Kis-Osz községe 
1770-ben a feledhetlen emlékű Mária Terézia királynő alatt 
Németország Rajnavidékéről idetelepített lakosokkal alapít-
tatott , s már 1773-ben a község templomot is nyert, mely 
azonban időjártával nagyonis szűkké de meg roskataggá is 
válván s ennek folytán 1854-ben b. e. Csajághy Sándor püs-
pök által bezáratván, kapta község a mostani valóban nagy 
és szép templomot, mely 1866-ban szenteltetett fel először 
s mely mivel hibásan építtetett s ennek következtében alig 
egy évtized múlva az istenitisztelet tartása benne életve-
szélylyel jár t , 1879 május havában szintén bezáratott, s az 
építésében elkövetett tetemes hibák most megjavíttatván, 
újra felszenteltetett — a hála érzelmeitől mélyen megindult 
hangon kedvelt híveinek emlékezetébe liozá, hogy már a 
templom felépítéséhez is megyénk áldottlelkii főpásztora 
8000 f r t ta l (még külön 500 frt tal a belső felszereléshez) 
járult , s hogy most — miután templomuk két évnél tovább 
zárva volt, s ők a Babylon folyamainak part jain kesergő 
zsidókhoz hasonlóan sirathatták kedves templomukat — 
újra örvedezve beléphettek Istennek szentelt e szép csarno-
kokba Urokat s Istenöket áldani, e kegyelmet és Isten után 
megint csak jótéteményeiben kifogyhatatlan megyés főpász-
torunknak köszönhetik első sorban, ki a templom helyreál-
lítására kétezer forintot áldozott ú j ra s igy lehetővé tette, 
hogy e diszes és szép épület magasztos rendeltetésének új ra 
átadassék. Igy működik m. t. megyés főpásztorunk áldott 
keze mindenütt jótékonyan, s bőkezű jótékonyságának em-
lékezetét hirdetni fogják a századok ! R. G. 

IRODALOM. 
-t- A tanítás tankönyve, tanitó és tanitónö-jelöltek, 

valamint a nevelés és tanitás ügy buzgó elömozditói számára. 
I r ta Molnár László, tanitónő-képezdei igazgató-tanár. I . 
köt. Altalános tanitástan. Budapest 1881. 

Könyvpiaczunkon ujabb időben örvendetes élénkség 
észlelhető. Alig múlik hét, hogy valamely u j munka megje-
lenését ne jelezné a napi sajtó. Elszomorító azonban azon 
körülmény, hogy irodalmunk nagyon egyoldalú ; bizonyos 
szakmákban nagyon is buja a növekedés, más szakmák pedig 
egészen elhanyagoltainak. A paedagogia különösen mostoha 
gyermeke irodalmunknak, alig akad egy-két mivelője és mél-
tatója. Lubrich monumentális müveinek megjelenése óta 
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valóságos pangás állt be e téren. Annál nagyobb örömmel 
üdvözöltük tehát Molnár ur fellépését, ki pár év előtt Ne-
veléstörténetével élénk mozgalmat idézett elő a szakkörök-
ben. Molnár úrtól sokat vártunk, mert őt rég ismertük mint 
nem pusztán elméleti, de egyúttal mint gyakorlati paeda-
gógot is. Es várakozásunkban nem is csalódtunk, mert első 
munkáját csakhamar követte : A nevelés tankönyve, melyben 
épen oly alaposan van az embertan tárgyalva, mint a neve-
léstan, s mig amabban az egészségtani rész különösen sikerült 
dolgozat, emebben a műveltebb családbeli nők neveltetésé-
ről szóló bő fejezet kiváló figyelmet érdemel. E munkájával 
egyidejűleg bocsátá közre a fáradhatlan szerző a női munka 
tanitasánaü kézikönyvét, mely mű első a maga nemében, és 
valóban hézagpótló magyar irodalmunkban. Molnár ur 
ügyes tolla azonban ugy látszik nem ismer pihenést ; ime 
alig egy évi pihenés után, ismét u j tankönyvvel lepte meg 
tanitványait, melyben a tanitás elméleti és gyakorlati mód-
ja van előadva. E munka nem csak alakra, hanem tar ta-
lomra és különbözik más liasonnemüekiől. Alakilag — mint 
azt egy régi tanférfiu találólag megjegyzi — főleg abban, 
hogy a munka elején és pedig a lélek- és neveléstanra és törté-
nelmi alapra fektetve sorolja fel az általános tanelveket, a 
munka terjedelméhez mérten elég behatólag, s az egész mun-
kán át folyton alkalmazza azokat a leczkerend készítésének, a 
tanalak, és a kérdések alkalmazásánál, a fegyelemnél, különö-
sen a nőgyermekek tauitásánál, de még az egyes tanórákra 
való előkészülésnél is. Tartalomra nézve különösen abban 
különbözik más hasonló munkáktól, hogy a nőnevelést és ev-
vel együtt a tanitónő-képzést különös figyelemre méltatja, 
mely tér Fénélon és Schwarz*) óta nem lőn kellőleg méltatva. 
Továbbá igen ügyesen tudja kiválasztani a legszükségesebb 
anyagot, és igy kihagyja mindazt a mi ily tankönyveknél 
felesleges ; különösen szépen értekezik a nőtanitásról, s 
minden sorából kitűnik vallásos és hazafiúi lelkesedése, ez 
vezérli tollát, midőn a magyar nőtanitást ecseteli, és midőn 
nőink magasztos hivatásáról szól. Erős szavakban kárhoz-
ta t ja a divatos francziás nevelést, és ezen irányt ápoló egyes 
neveidéket, melyeket — mint helyesen megyjegyzi — csak 
a hiu, fenhéjázó, külsőségekhez tapadó, lapok hirdetésének 
vakon hivő anyák, és a nőnevelésről fogalommal nem biró 
apák tartanak fel. 

A derék szerző különben jelen müvének megirásánál 
nem csak a nyilvános nép-iskolatanitók és tanitónők szük-
ségleteit vette tekintetbe, hanem kiterjeszté figyelmét a 
középtanodai, a tápneveldei, s házi nevelés és tanitással fog-
lalkozó tanitónevelők, nevelőnők működési körére is, valamint 
a szülékre is ; és ezt helyesen cselekedte, mert tapasztalás-
ból tudjuk, hogy legtöbbször a tanitás és nevelés épen azért 
nem sikerült, mert azon factorok, kik ebbe befolynak, egy-
mást nem értik, egymást nem segélyzik, s az ebből eredő visz-
szahatás megrontja az egész eredményt. Csak az lett volna 
mé°- kívánatos, ha Molnár ur e művében az árva- és szeretet-O 7 

házakra is kiterjesztette volna figyelmét, hisz ezek napjaink-
ban már nagy fontosságúak, s kezelésük sok tapasztalatot 
és ügyességet igényel. 

*) És Dupanloup ? Szerk. 

A munka első kötete az általános tanitástan szabá-
lyait tárgyalja, a népiskolai törvénynek arra vonatkozó ré-
szével V I I szakaszban ; oda illesztvén be a törvény egyes 
§-ait, a hol azok az alapokul szolgáló paedagogiai szabályok 
előadásánál leginkább megérthetők. A munka második kö-
tete — melynek megjelenését várva várjuk — a részletes 
tanitástant fogja tartalmazni. 

Ezekben összepontosul Molnár ur művének rövid tar-
talma. Valóban oly bő anyagot gyűjtött , s oly tapintatosan 
dolgozta azt fel e könyvben a jeles szerző, hogy méltán kiér-
demelte a szakférfiak összhangzó elismerését. Vannak ugyan 
e műnek csekélyebb árnyfoltjai is, igy : néhol a nyelv túlsá-
gosan dagályos s nem tankönyvbe való, egyes kitételei nem 
épen helyesek, továbbá itt-ott hiányzik a kellő arány, né-
mely kedvencz thémák jobban kidomborodnak, s itt-ott sok 
a szenvedő alak. A nyelv különben az egész művön keresz-
tül szép és zamatos. Ezen elősorolt csekélyebb hibák azon-
ban nem vonnak le semmit a mű belértékéből, mert jobbára 
oly természetűek, melyeket a jövő kiadásban könnyen ja -
vitni lehet. Azon kivánsággal zárjuk be tehát jelen ismer-
tetésünket, hogy Molnár ur mielőbb ujabb művel gazda-
gítsa paedagogiai irodalmunkat, mert ő hivatva van erre, 
s a szakemberek ezt tőle méltán várják. Nóvák Lajos. 

— Megjelent és kapható Budapesten a szerzőnél (ül-
lői-ut 11) vagy Egerben a lyc. könyvnyomdában: Egyete-
mes Egyháztörténelein. Kútfők és jelesebb szerzők nyomán 
irta dr. Bapaics Baymund, egri főmegyei áldozópap, kir. 
magyar tud. egyetemi ny. r. tanár, t. udvari káplán. Máso-
dik kötet. — Közép-kor. Nagy 8-rét, 575 lap. Ara, bérmentes 
megküldéssel, 2 f r t 50 kr. Mind a két kötet ára 5 fr t . Nö-
vendékpapok, ha szerzőhöz fordulnak, nagyobb megrendelé-
seknél illő árleengedésben részesülnek. 

VEGYESEK. 
A kis Belgiumban megjelen összesen 478 időszaki 

közlöny, vulgo újság. Köztük 60 napi lap, és pedig franczia 
nyelven 52, flamand nyelven 8. Az 52 franczia napilap kö-
zül 31 liberális, 21 katholikus. NB. 21 kath- napilap 4 
millió lakossal biró országban, kik közül igen sokan nem 
liivei a kath. elveknek. Nálunk 8 millió katholikusnak két 
napi lapja van ; azokat is csaknem kizárólag egyháziak olvas-
sák. A heti közlönyök száma: franczia nyelven 257, flamand 
nyelven 161, összesen 418, ezek közül 135 katholikus elvek-
nek hódol 98 liberális, a többi oly lap, hogy vagy nincs al-
kalma vallás tekintetében elvet vallani, vagy indifferens. —135 
kath. heti közlöny ! Nálunk az összes időszaki kath. sajtó, — 
a napi, heti és havi folyóiratok, — nem érte el a 20-as számot. 

— Dupanloup emlékszobra. A bizottság, mely az elhunyt 
orléansi püspök siremlékére a gyűjtést eszközölte, oly fényes 
eredményt képes felmutatni, hogy immár a szobor elkészí-
tését eszközölheti. A szobor Dupanloup sirján, mely az orlé-
ansi székesegyházban vau. fog fölállittatni. A granit sarco-
phagon, melyet érez domborművek diszítenek, egy feliéi-
márvány lap lesz elhelyezve, melyen az egyházfejedelem 
egész alakja látható. Egyik kezében nyitott könyvet tart , a 
másikban rózsafüzért. Fejénél angyal száll ég felé, mely Jean 
d'Arc, orléansi szűz zászlóját bontja ki. A talapzatra a püs-
pök életéből több epizód lesz vésve. Végül a sarcopliag két 
oldalán a tudomány és hit szobrai láthatók. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Jeruzsálem pusztulása. — A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel családi életünkre. — Egyházi 
tudósitások : Budapest. A főrendiház reformja. — Ullö. Az uj plébános beiktatása. — Irodalom. A kath. hitterjesztés és 

lapjai. — Vegyesek. 

Jeruzsálem pusztulása. 
Jeruzsálem városát ez időben következő főbb 

alkatrészeinek csoportosulása képezé. Éjszakon volt 
az uj-város (héberül Bezetha), a középen az Acra-
hegy az alsó-várossal, délre a Sion-hegy a felső város-
sal, keletnek a Moria hegy a templommal, mely utób-
binak éjszaknyugoti sarkán az Antonia nevű felleg-
vár magaslék ki. Minden városrész külön fallal, 
melyet számos torony védett, volt bekeritve; azon-
felül a déli keleti és részben nyugoti oldalt a ter-
mészet is mély völgyek és a talaj lejtössége ál tal 
a támadások ellen nem csekély mérvben védelmi 
állapotba helyezte. 

Midőn a rómaiak Jeruzsálem alá vonultak, 
épen küszöbön álltak Kr. u. 70. évben a húsvéti 
ünnepek. Ez okból Jeruzsálemben roppant száma 
volt egybeseregelve nemcsak a belföldi, hanem a 
külföldi zsidóknak is, kik, mint FI. József meg-
jegyzi'1) „properantes ab ultimis iinibus terrae ad 
sanctissimum locum venissent." Húsvét volt ak-
kor is, tehát szintén tömérdek idegen zsidó is Jeru-
zsálem falai közt, midőn Jézus elfogatván s halálra 
Ítéltetvén, az egész zsidó nép Pilátus előtt torok-
szakadtából k iá l tá : „Az ö vére mira j tunk és a mi 
fiainkon!" íme elérkezett már az idő, hogy e bor-
zasztó ítélet végrehajtassák ; a városon kiviil már 
siirögnek-forognak a hóhérok, hogy a végrehajtásra 
szükséges előkészületeket megtegyék. 

Ti tus seregeinek a város körüli elhelyezésével 
foglalkozván, a lázadókat megadásra szólítja fel ; de 
kedvező választ nem nyer, sőt a három egymásközt 
folyton marakodó pár t most egyesülve, közös kiro-
hanást intéz a rómaiakra. Az egyetértés azonban 

») I. h. 

nem sokáig t a r t köztük. Eleazár ugyanis az á j ta-
tosságát végezni kivánó nép számára a templom 
belső kapuit megnyitván, János, kapva az alkal-
mon, emberei közül többeket, elrejtett fegyverekkel, 
a tolongó tömeg közt szintén beküld, kik bejutva, 
fegyvereiket előrántják, és, Eleazár zelotái azonnal 
a földalatti csatornákba menekülvén, az ájtatoskodó 
nép közt iszonyú vérengzést visznek véghez. Végre 
az elrejtőzött zeloták rejtekeikből előjőve, szabadon 
bocsáttatnak, s most már csak két pár t marad hátra, 
Jánosé és Simoné. 

Titus, miután a várost köröskörül szemügyre 
vevé, az ostromot az uj-városnál határozá el meg-
kezdeni. Flavius József, ki még Galileában mint 
zsidó hadvezér Vespasián által foglyul ejtetett, de 
kegyelmet nyerve, most már Titus táborában min t 
tolmács szerepel, honfitársait ú j r a megadásra szó-
l í t ja fel. Ezek azonban kiröpített nyilakkal felelvén, 
Titus faltörő gépeit egyszerre három helyen kezdi 
működtetni. Most a lázadók két pár t j a közös véde-
lemre egyesül ; de hasztalan. A falon rés támad, a 
rómaiak behatolnak, a kapukat kinyitják, és m á j u s 
14-én, miután a zsidók az alsó-város falai mögé 
hátrálni kényszerültek, az uj várost elfoglalják. Né-
hány napi heves küzdelem után a alsó város is az 
ostromlók kezeibe esik. 

Titus most négy napi szünetet tar t azon re-
ményben, hogy a pártütök az eddigi veszteségek, 
valamint a városban máris megdöbbentő fokban 
mutatkozó élelemhiány folytán megadják magukat . 
De hasztalan. FI. József Titus megbizásából anya-
nyelvükön s könyek közt iparkodik őket fegyverle-
tételre rábirni ; mert ekkép, úgymond, megment-
hetik magukat is, a várost is. De mind hasztalan. 

26 



202 

Pedig a városban a nyomor már ijesztő mérveket 
öltött. Aki csak teheti, szökik. Némelyek aranypénzei-
ket, nehogy a városi rablók azokat tőlük elragad-' ZD J O 
iák, lenvelik és igy menekülnek. Titus a menekü-J > ^ O J 
löknek szabad utat enged, mely körülmény a szö 
késre való haj lamot a visszamaradtakban csak an 
nál inkább éleszti. A szökés azonban nem oly köny-
nyii dolog. János és Simon szemfüles őrei minden 
nyilást ellepnek, s azokat, kik menekülési hajla-
muknak legcsekélyebb jelét is adják, azonnal leölik. 
Mily vakság ! A természetes eszélyesség épen azt 
tanácsolná, hogy ily körülmények közt a könnyen 
nélkülözhető egyének akaratuk ellenére is kiutasit-
tassanak a városból, ezek pedig még a távozni szán-
kózókat is erőszakosan visszatartják.' Quem Deus 
perdere vult , dementat. 

János és Simon bandái, élelmi készletök el-
fogyván, éhes farkasokként a házakba rohannak és 
fosztogatnak. A hol mitsem találnak, a házbelieket 
hajmeresztő kinzások á l ta l igyekeznek a netán el-
re j te t t élelmiszerek előadására kényszeríteni; ütle-
gekkel bántalmazzák azokat is, a kiknél, tagadá-O 7 (D 
suk daczái'a, mégis felkutathatnak valamit. Hogy 
hol remélhetnek zsákmányra szert tenni, az embe-
rek kinézését fürkész ik ; ha valakit jó erőben, egész-
séges szinben látnak, ez jelül szolgál nekik, hogy 
annál van mit prédául ejthetni ; a sinlödöket, éh-
ségtől sápadozókat pedig átdöfik. A hol a ház ajta-
j á t zárva talál ják, ez azon gyanút kelti bennök, 
hogy a bennlevők étkezésnél Vannak ; miért is az 
aj tót feltörve be- s az étkezőkre rohannak, őket tor-
kukon ragadva fojtogatják, hogy a már megörlött 
falatot is szájukból kikaparhassák; ha pedig ellen-
szegülésre találnak, kegyetlenkedni kezdenek, dü-
hökben földhez vagdalván még a gyermekeket is. 
— Sok helyüt t megrenditö jelenetek folynak le a 
családi körben. Ha sikerül minden vagyonuk felál-
dozásával ti tokban egy véka búzához vagy árpához 
jutniok, azt zárt ajtók mögött a ház egyik zugában 
vagy nyersen eszik meg, vagy ha kenyeret sütnek 
belőle, a családtagok mint megannyi kiéheztetett 
hyenák ál l ják körül a kemenczét, mig a legközelebb 
álló a félig nyers kenyeret onnét egyszercsak ki-
r á n t j a ; ekkor a többiek mindnyájan neki esnek, 
hogy kiki egy darabot magához ránthasson ; azután 
egymásközt viaskodnak, a nök férjeiktől, a gyerme-
kek szüleiktől, sőt az anyák kisdedeiktől is még a 
betett falatot is elragadni iparkodván. FI. József 
zsidó létére ritka öszintességgel ekként nyilatko-
zik : yjNem hiszem, hogy valaha város ennyit szenvedett 

volna ; de nem is gondolom, hogy emberemlékezet óta a 
földhátán ennél gonoszabb nemzet lett volna}" ') 

Minthogy a lázadók a békeajánlatokat vissza-
utasitották, Titus most az Antonia-vár ellen inté-
zendő ostrom előkészületeihez fog:. Mi? ezek tarta-o o 
nak, sokan, éhségtől űzetve, a városból kilopódznak, 
élelmiszereket keresendők. Titus ezt észrevevén, 
katonái közül többeket ellenök lesbe állit, az elfo-
gottakat a város falai előtt az ostromlottak szeme-
láttára megvereti és keresztre feszitteti. Ily módon 
naponkint ötszázan, néha többen is, és pedig a ró-
mai katonák gyűlölete vagy dévajsága folytán, kü-
lönféle helyzetben kerülnek a keresztre. Végre a 
keresztrefeszitettek már oly sűrűen függnek a város J O O 
falai körül, hogy m á r sem hely a keresztek sem ke-
resztek a felfeszitendök számára nincsen. — Czélja 
Titusnak e kegyetlen eljárása az vala, hogy a ma-
kacs lázadókat ily borzasztó látvány által csak an-
nál könnyebben megadásra inditsa. Azonban siker-
telennek bizonyult e rettenetes eszköz is. Inti őket 
erre Titus, ne kényszerítsék öt a város teljes feldu-
lására, hanem inkább szándékot változtatva, ment-
sék meg saját életöket, hazájokat és templomukat. 
De azok most is csak átkozódásokkal felelnek. Titus 
tehát folytat ja az Antonia-vár körül sánczmüveit, 
melyeket azonban Jánosnak és Simonnak sikerül 
elpusztítani, s a rómaiakat táborukba való hátrá-
lásra kényszeríteni. Er re Titus, miután a kirohant 
zsidó csapatokat a városba ismét visszaszoritá, az 
egész város körül lázas sietséggel falat huzat, 
hogy igy az ostromlottaktól a menekülés minden 
reményét megvonva, őket vagy megadásra birja, 
vagy pedig kiéheztetés folytán r a j tuk annál köny-
nyebben kifoghasson. 

A lázadók haj thatat lanok maradván, a nyomor 
a városban most te tőpontjára jut . Az éhhalál egész 
házakat kipusztít egész családokat letarol. A lapos 
háztetők telvék nők és kisdedek hulláival, az utczák 
holtan fekvő aggastyánokkal. A fiatalabbak sápadt, 
duzzadt arczu, kisérteties alakjai a nyilvános tére-
ken lézengnek, s hol itt, hol ott rogyik egy-egy 
hallva a földre. Nem rezg sem kesergő hang az aj • 
kakon, sem köny a szemekben ; mert az éhség tüze 
kiperzselt már a szivböl minden érzetet. Némán 
és száraz szemekkel nézik az életben maradók a 
körülök elhulló holtakat. János és Simon czinko-
sai pedig házról-házra járnak zsákmány után, ma-
gukhoz ragadnak mindent a mit találhatnak, meg-
rabolják még a holtakat is, letépik azokról az utolsó 

!) Bell. Jud . L. 6. c. 11. 
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foszlányt is, és azután hahota közt távoznak. Az 
utczán félholtan elteriilteket, hogy fegyvereik élét 
r a j tuk kipuhatolják, keresztülszúrják; azoknak pe-
dig, kik, hogy az éhség kínjaitól szabaduljanak, 
hozzájok kegyelemedöfésért esedeznek, kérelmöket 
nagy hetykén megvetik. János és Simon a szerte-
szét heverő hullákat, miután a dögleletes szag már - ö o 
kiállhatatlanná vált, eleinte közköltségen temette-
tik el ; de az egyre nagyobb mérvben szaporodó 
holttestek eltakarításával már nem birván, azokat 
egyszerűen a város falain kivetik. 

Titus meghatva szemléli a város alatt elvonuló 
völgyekben felhalmozódott hullák nagy sokaságát; 
miértis, hogy a szorongatott népnek legalább egy 
részét megmentse, a lázadók által megrongált os-
tromművek helyreállí tását sürgeti, azonfelül FI. 
József által is u jabb kísérletet tesz. Mialatt azon-
ban ez capacitáló beszédet a lázangóklioz intézi, 
azok egy kövei ugy fejbe dobják, hogy azonnal esz-
méletlenül összerogyik. Azok ezt látva, azonnal ki-
rohannak, hogy öt, a holtnak véltet, a városba czi 
pe l jék ; de Ti tus katonái ál tal megakadályoztatván, 
czélt nem érhetnek. FI. József sebéből nemsokára 
felgyógyulva, a pár tü tők nem csekély meglepeté-
sére ismét ott terem a város falainál, hangos be-
szédben fenyegetvén a makacs lázadókat egyrészt, 
bizalomra gerjesztvén a szegény, nyomorgatott né-
pet másrészt. E beszédre a nép közül némelyek a 
város falairól leugrálnak, mások az ellenség ellen O ' ö 
intézendő támadás ürügye alatt távoznak a város-
ból, és aztán a rómaiak táborába szöknek. Ezek kö-
zül azonban számosan a falánk evésnek esnek áldo-
zatul ; mások pedig, kik mérsékletet tar tva életben 
maradnak, még borzasztóbb sorsban részesülnek. 
Egyike a szökevényeknek ugyanis észrevétetvén, a 
mint emésztetében aranypénzt kutata és szedegete, 
azonnal hire futainodék az egész táborban, hogy a 
zsidó szökevények aranyokkal telve érkeznek. Mi-
nek folytán a Titus hadseregében lévő arab és syr 
katonák egy éjjelen át elevenen kétezer zsidónak 
felvágják a hasát. Titus, e kegyetlenségről érte-
sülve, azt halálbüntetés terhe alatt megt i l t j a ; titok-
ban azonban mégis folytattatik, jó.lehet óhaj tot t 
eredmény csak ri tka esetben mutatkozik. FI. József 
idevonatkozólag mondja : „Isten, ki e népet megát-
kozta, még a menekülés útját is vesztökre fordította." ') 

Dr. Balits Antal. 
(.Vege. köv ) 

') Bell. Jud . L. (5. c. 15. 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi eletünkre. 

Lánczy, iróink egyik gondolkodóbbika, azon tervek 
között, melyeket a felső-oktatás reformjára nézve felhoz, 
különösen a „tudományos és művészeti szellem" emelésére 
fekteti a súlyt s erről mondja, hogy „üdvös kihatásai a 
nemzeti szellem egész irányára, az irodalmi színvonal ma-
gaslatára, a nemzeti erkölcsök nemesítésére, sőt a társadalmi 
munkarend javítására s az összes közgazdasági munkabecsü-
lés emelésére ki nem maradhatnának." (Id. m., 72. 1. 

Nem vonjuk kétségbe a tervezett reformok üdvös ha-
tását a nemzeti közszellem, erkölcsök nemesitésére sat. ; de 
azt lelkünk legbensőbb meggyőződéseként ki kell monda-
nunk, hogy ha a fő tényezőt, mely ugy azoknak mint a töb-
bieknek éltető gyökere : a vallási, a keresztényi elemet, mint 
szerző tette, számításunkból kifeledjük : tervezgetésiink ha-
sonló lesz azon szép épülethez, mely megfelelhet az archi-
tectural szabályosság, csin, lakhatóság steff. minden igényé-
nek ; de, mert homokra vagy ingoványos alapra van állítva, 
a legkisebb szélroham vagy vihar támadása alatt is csakha-
mar összeomlik. 

Nem, nem lehet a vallási elemet a nevelésnek a har-
madik, vagy legmagasb fokán sem elhanyagolnunk, hacsak 
fáradozásainknak bizonyos kudarczát nem akarjuk vallani. 
Nagyon tanulságos bizonyítékokat nyúj t erre napjaink tan-
ügyi története, a midőn az államok a legbámulatosabb ne-
velési rendszereket alkotják vagy alkottatják meg, léptetik 
életbe ; a nélkül, hogy az egyoldalú műveltségen kivül az 
erkölcsök jobbakká válnának, az elégedettség, a boldogság 
általánosabbá válnék. „Krisztus állította fel valamint örök 
igazi fogalmát, mondja Lubrich, nevelés-tudományunknak 
ez elévülhetetlen érdemű írója, ugy fő elvét és czélját is a 
nevelésnek. Az emberré lett Isten és Istenhez emelt ember : 
ez eszménye a keresztény nevelésnek." (A nevelés történel-
me. I I . E . I. K . 28, 1.) Ámde ez eszmény általános, absolut : 
következőleg a nyilvános vagy socialis nevelésnek sem lehet 
más eszménye. Es „minthogy a szülők és gyermekek közti 
viszony azon gondolaton alapul, hogy a gyermekek Isten 
ajándéka, kikért a szülőknek számolni kell egykor, kik szin-
tén képmásai s a mennyországra hivatvák" (u. az, 40 . ) : ön-
kényt következik, hogy az igazi keresztény szülők az ő fen-
sőbb tekiutélyökkel gyermeköknek e korabeli nevelésére is 
befolyni tartoznak. 

Hiszen ha már egy Plutarchos méltán megrótta a ne-
velésről irt értekezésében azon szülőket, kik gyermekei-
ket mindjárt kis korukban nevelőre bízzák, azon tüzes 
és lobbanékony korukban pedig, melyben sokkal nagyobb 
szükségök lenne felügyeletre és gondozásra, mint volt zsen-
ge korukban, teljesen magukra hagyják : magukra hagy-
hatják-e gyermekeiket azon keresztény szülők, kik a keresz-
tény világnézet alapján gyermekeik irányában oly lélekben 
járó jogoknak és kötelességeknek tudatában vannak ? 

A ínég eléggé meg nem erősödött csemetéket a zivata-c Oo o 
ros, viharos időjárás ellen karóval t ámogat juk : és a szülők 
abban a korban, midőn az if jú arra a térre lép, melyen ré-
szint annak sikamlóssága, részint saját tapasztalatlansága, 
gyöngesége miatt olyan nehéz neki azt az élet-tudományt. 
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megszerezni, melyet Tacitus oly találóan nevez „notitia vel 
rerum, vel homínum, vel temporum"-nak (Diai. de Orat . ) ,— 
magukra hagyhatnák-e gyermekeiket ? 

Beköszöntött az i f jú életében azon kor, melyben, mint 
Heraklés, a váló uton áll ; midőn, mint a forrásban levő bor, 
gondolkodásában, Ítélésében még meg nem tisztult ; midőn a 
lángoló képzelődés ereje, az izgatott érzékiség heve mint 
Damoklés kardja függ jövője fölött. 

Beköszöntött az a válságos pillanat, midőn az if jú lel-
kében csatázó szenvedélyek elpusztítással fenyegetik a leg-
szebb erények veteményét ; midőn a világ egy u j Mephistó-
ként a gyönyörök habzó serlegével csábitja a gyanútalan 
i f jút . 

Beköszöntött azon félelmes perez, melyben a csapongó 
remények, „lángoló de tárgyat nem lelt indulatok," nyug-
talan vágyak, felzúdult szenvedélyek lázában hánykódó if jú 
maga elé állí t ja a „gonosz tudás fájá"-nak ragyogó, de mér-
ges gyümölcseit ; midőn a legszebb reménvek meghiúsulás-
sal fenyegetnek : midőn az Istennek, emberiségnek, hazának, 
családnak az if júban rejlő legszentebb javai koczkán forog-
nak; midőn a dúsan virágzó, gazdag gyiimölcsözéssel biztató 
sudár csemete életét a rossz társaság samuma a kiszárasztás, 
kiölés veszélyének teszi ki. 

I ly pillanatokban, midőn reményeik valósulását, fára-
dalmaik jutalmát várnák gyermekeik magasra törő gondol-
kodásában, fónkelt érzelmeiben, hőslelkü elhatározásaiban, 
tetteiben : maradhatnának-e hidegen, vesztegejhetének-e tét-
lenül azok a szülők, kiket Isten gyermekeik természetes ka-
lauzaivá és, mint Tóbiás fiának Rafaelt, őrangyalaiva 
rendelt ? ! 

Nem. Sőt, ellenkezőleg, ekkor tűnnek föl az atyák 
előtt a nagy keresztény atyák alakjai ; az anyák előtt az ön-
feláldozó anyák magasztos példaképei : a Nonnák, az An-
thusák, kik az önmegtagadás utján szinte netovább-ig men-
nek, csakhogy Nazianzikat, Kryzosztomokat ajándékozhas-
sanak Istennek és az emberiségnek. 

Az ily szülők, kik átérzik kötelességeik fontosságát, 
nem fogják a már-már divattá vált szólásmódot hangoztat-
ni : „hadd forrja, hadd tombolja ki magát ;" ellenkezőleg, 
ekkor emelkednek feladatuk legmagasb színvonalára, ekkor 
hatványozódik meg tevékenységök, ekkor vesz tekintélyök, 
jellemök magasb. fensőbb, ünnepies kinyomatot. „Ekkor kell 
az ő legélénkebb gyöngédségöknek, ha különben maguk 
nyugtalanok volnának is, nyugodtnak, méltónak, kitartónak 
türelmesnek lennie. Ekkor kell odaadó szeretetöknek, gyön-
géd kiméletöknek, találékony szeretetöknek ezen, a jóra és a 
rosszra egyaránt egész lelkesedéssel hajló kor iránt megket-
tőződnie, hogy azt segitségökkel támogassák, hogy azt az 
észre és erényre zudult harczokból győzelmesen kiemeljék." 
(Dupanloup, Id. m. 234—5. 1.) 

Igen, midőn a függetlenség vágya ugy szólván magá-
nak mindent alárendelni törekszik, midőn az egyéniség ér-
zete annyira tultengésbe, féktelenségbe csap, hogy egyrészt 
hatástalan marad a p a r a n c s , másrészt már-már bukás szélére 
ju t az erény : ekkor, épen ekkor kell a szülői tekintélynek 
közbe lépnie, hogy az ő gyöngédségével, nyugosztaló türel-
mével, csillapító kíméletével, szelídséggel vegyes szilárdsá-

gával megmentse a veszélybe jutott ártatlanságot, vissza-
tartsa az örvény torkától az abba már-már beszédülőt. 

I ly iiunepies pillanatokban az atya beleereszkedik fiá-
val a legkomolyabb meghitt beszélgetésekbe, feltárja előtte 
életét, mely a küzdelmek közt, melyeknek ő is ki volt téve, 
az erény rendithetetlen szeretét és diadalát szemlélteti ; a 
saját életéből vettek mellett a legnemesebb férfiak megra-
gadó nagy példáit előmutatja, leleplezi a veszedelmet, mely-
be az önhittség, a szenvedély vezet ; tapintatos tanácsaival, 
vonzó jóságával, bölcs tapasztalataival kijelöli a követendő 
utat ; sőt kiterjeszkedhetik, természetesen az atyai előrelátó 
bölcseség határai közt, oly esetekre is, melyek természetűk-
nél fogva az anyai gyöngédség körén kívül esnek, oly önval-
lomásokra, melyek fölemlitését az anyai méltóság elhall-
gat ja . És lehetetlen, hogy az ekkép előtérbe lépő atyai te-
kintélynek jótékonyan felvilágosító, mentőleg erősítő hatása 
elől az if júi lélek elzárkózzék. 

Es lia mindez nem használna : vájjon az anyai sziv 
óhajának, az anyai ajk kérésének, azon anyáénak, ki az ő 
bámulatosan tapintatos ösztönével, az ő odaadó gyöngédsé-
gével, az ő önfeláldozó szeretetével oly csodálatos módon 
tud az ifjú lélekre hatni, — ellent fog-e állhatni az i f jú ? 
Vagy ha még ez is eredménytelen lenne, amaz édes anvának, 
ki, mint egy u j Monika, a fájdalom néma s mégis ékesszóló 
tekintetével néz gyermekére, ki, mint egy második „Mater 
dolorosa," a mélv levertség mellett kérő, esdő arczezal for-
dul fiiához, — másrészt meg fájó szive egész bensőségével 
imádkozik az Éghez fia megmentéseért: maradhat-e mind-
ezekkel szemben érzéketlen az if jú ? 

Nem tartanak a szülők ez úttal előtte hosszas erkölcsi 
prédikácziókat ; sokszor ily esetben nagy hatású : a legszem-
be8zökőbb igazságoknak, a legszomorúbb következmények-
nek rövid, de liatós előterjesztése, a netalán sikerteleneknek 
látszó komoly figyelmeztetések után való elhallgatás, sőt 
még a mereven-ridegen imponáló tekintélyeskedés színének 
is kerülése. 

Nagyon, nagyon nehéz és válságos pillanatok ezek ; 
de ne legyetek kishitűek, higyetek az Ég által is támogatott 
jó ügy diadalában ; bízzatok azután saját erőitekben is. Az, 
a mit mondott Seneca, ezen szavaiban : „Nincs látvány, 
melyre az istennek nagyobb kedvteléssel pillantanának, 
mint a férfiú, ki a vészszel küzd," — rátok, szülőkre is alkal-
mazható ; s legyetek meggyőződve, hogy azon diadal érzete, 
melyet ekkép gyermekeitek szive fölött kiküzdötök, annyi-
val nagyobb, nemesebb és boldogitóbb leszen, mint Veturiáé 
volt Coriolanus fölött, a mennyivel felülmulta azét hőslelkü 
cselekvéstek ; mert nemcsak út já t állottátok a bűnnek, téve-
désnek, hanem gyermeketeket is megmentettétek a hazának, 
t inmagatoknak. 

De, hogy a szülők ily válságos küzdelmektől gyerme-
keiket megóvhassák, nemcsak önmaguknak és környezetük-
nek kell eltávolitaniok mindent, mi gyermeköket közvetve 
vagy közvetetlenül ily válságos helyzetbe sodorhatná; ha-
nem oly positiv eszközökről is gondoskodnak, melyek telje-
sen alkalmasak arra, hogy őt a neki adandó férfias és erővel 
teljes nevelés körén belül feltartóztathatlanul vezessék a 
keresztény nagykorúság utján. 

Már a középiskola felsőbb osztályaiban kettőztetett 
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figyelemmel kellett kísérniük a szülőknek gyermekök lép-
teit, szellemi s erkölcsi fejlődését s azon lenniök, hogy az 
iskola és convictus ál tal adott nevelést inao-uk részéről is te-O 
hetségükhöz képest elősegítsék, és pedig mind az erkölcsi 
önállósodás, mind a tanulmányok ut ján való szellemi kiala-
kulás tekintetében. 

Annál inkább kötelességükben áll ez akkor, midőn a 
már-már fiatalember számba lépő i f jú a magasb, a pálya-
választásra előkészitő tanulmányokhoz fog s ezzel egyszers-
mind az élettel, a társadalommal, mint utolsó nevelő factor-
ia l közelebbi érintkezésbe lép. 

A szabadság, mely jól használva annyi nemes tettnek, 
eredménynek szokott szülője lenni, azon i f jú ra nézve, ki 
eddig szigorúbb felügyelet állott, fájdalom, nálunk nem ke-
vés visszaélésre csábithatja a fiatalembert ; főkép ha meg-
gondoljuk, hogy mig társadalmunkban nagyon sok a léha-
ságra vonzó erő, alkalom, másrészt oly benlakó intézetekkel 
sem rendelkezünk, milyenek a párizsi, augersi, lillei, löweni 
sat. katholikus főiskolák mellett az iskolát és életet mintegy 
áthidalva az i f jú t erkölcsi jellemmé kialakulásában s a ko-
moly munka megszokásában elősegitik. 

Pedig hogy mily szükségesek volnának ily intézetek, 
csak az tagadhat ja , ki belátni nem akar ja , hogy az a szabad-
ság, mely a fiatalember előtt a középiskolai tanulmányaival 
kapcsolatos fegyelem, engedelmesség, alárendeltség után 
megnyílik, párosulva azon csapongó képzelődéssel, mely e 
kornak sa já t ja — m i n d e n átmenet nélkül, a legtöbbször fék-
telen kihágásokra s innen folyó keserű csalódásokra vezet. 
Ehhez járul , hogy a magasb tudományokkal való foglalko-
zás, ha azt egy fensőbb szabályozó elv nem kiséri, rendesen 
önhittségbe, felfuvalkodásba s egyéb erkölcsi tévedésekbe 
ejt. „Az ily tudomány — miként azt a mindennapi tapasz-
talás igazolja — bővelkedjék bár a legtermékenyebb fölfe-
dezésekben: ezen annyira magasztalt termékenysége mellett 
is, nagyon meddő, terméketlen marad a lelkiismeretek meg-
nyugtatásában, a szivek megbékitésében !" (Guiol, Id. m., 
83. 1.) 

Mindezen sanyarú viszonyok mellett is a szülőknek 
legelső gondjukat arra kell forditaniok, hogy az i f jú sza-
badsága józan korlátok közé szorittassék. E r r e fog szolgálni 
az, hogy a hajlandóságának, képességeinek megfelelő tudo-
mányszak megválasztása után bizonyos napi-rendet ál lapít-
tassanak meg és fogadtassanak el vele, hogy annak körén 
belül mintegy önmaga nevelésén, erkölcsi, szellemi kifejlesz-
tésén, bizonyos önállósággal munkálkodni megtanuljon. Ez 
a mód az, mely ál tal szinte észrevétlenül nyi t já ra jő annak 
a nagy titoknak, miként lehet az ekként megválasztott kö-
rön belül szabadon mozognia s a maga lábán járnia . 

Nem azt akar juk ezzel mondani, hogy a szülők egészen 
hagyják magára a fiatal ember t ; hanem azt, hogy a fiatal 
ember egyéniségére, jellemére való tekintettel, ne lássa, ne 
vegye észre a szülői vezető kezet, s ez, mint védő szellem, 
csak akkor jelenjen meg, midőn a tévedés örvényéből kell 
megszabadítani a fiatal embert, mely őt netalán meggondo-
latlanul, vagy szántszándékkal elkövetett hibája miatt ve-
szélylyel fenyegetné. 

Hiszen nincs mód, eszköz, áldozat, fáradság, melynek 
becsületes felhasználását sajnálniok lehetne a szülőknek a 

gyermekükhöz fűzött annyi szent, isteni és emberi érdeknek 
megóvására ! 

E napi-renden belül azután az erkölcsiségnek, a j ám-
borságra való törekvésnek és a munkának, a tanulmánynak 
kell fő helyet foglalnia. 

Annál szükségesebb ily rendnek megállapítása, a mily 
bizonyos, hogy az ily rend szerint való foglalkozás hiánya 
okozza azon elszomorító tüneményeket, miszerint a legkivá-
lóbb családok fiatal sarjai , lia ily rend szerint való munkál-
kodáshoz nem szoktak, a henyélésnek, semmit-tevésnek 
vagy, mi ennek rendesen következménye szokott lenni, a 
bűnnek adják magukat . Mert örökre igaz marad az a latin 
közmondás : „Otium est pulvinar diaboli." 

Avagy miben talál ja alapját azon megdöbbentő tény, 
hogy nem fogy, hanem növekszik azon fiatalaiuk száma, kik 
fásultságukban, blazirtságukban annyira mennek, hogy zsib-
badt*águkból, lethargiájokból nem birnak fölemelkedni egy-
egy nagy eszme, gondolat iránt való lelkesedésre, még ke-
vésbbé bír ják magukat elhatározni annak valósítására ? Mi 
az oka annak, hogy akárhányan vannak fiatalaink között, 
kiket — feledve a Széchenyi-féle maximát : „öreg fő fiatal 
vállakon" — dermedtségükből legföljebb a sportnak egy-
egy neme, mint: kutya, ló, vadászat, agarászat, bál, lakoma, 
eszem-iszom stetf. tud csak fölébreszteni ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 24. A főrendiház reformja. — Nem 

u j és nem meglepő dolog, hogy e kérdés a lapok hasábjain 
tá rgya l ta t ik . Évekkel ezelőtt, alig hogy a nemzet alkotmá-
nyát visszanyerte, e kérdés már megpendittetett , azóta idő-
közönkint fel-felmerül, és mióta Trefor t ő excja e kérdést 
választói előtt felemiitette, azóta a lapok hasábjain több-
szörösen találkozunk fejtegetésekkel, melyek a főrendiház 
reformjával foglalkoznak. Avval mi nem foglalkozunk, 
hogy kell-e, nem-e a főrendiházat reformálni, vagy marad-
jon-e az ugy, mint jelenlegi állapotában szemlélhető ; de 
hogy e kérdés felvettetett , a felett épen nem csodálkozhatik 
senki, ha tekintetbe veszi, hogy a főrendiház tagjai , tiszte-
let becsület a kivételeknek, jogukat és kötelességüket nem 
gyakorolják, még olyanok sem, kik ezt teljesítethetnék, a 
mennyiben anyagilag is el vannak látva, hogy a nemzet 
conservativ érdekének áldozatot hozzanak. Hiszen, mint azt 
mindnyájan jól tudjuk, nem egy esetben történt, liogy a 700 
hivatott közt alig akadt 10—20 tag, kik az ülésekre megje-
lentek volna. 

De hagyjuk ezt és forditsuk figyelmünket e reform-kér-
désben arra a pontra, mely bennünket közelről érdekel, mert 
hogy ott van olyan pont, azt nem vonhatja kétségbe senki, 
hiszen ott ülnek főpásztoraink, czimzetes püspökeink és egy 
pár szerzetesrend főnökei Az ő ott létük annyit jelent, hogy 
nekünk a főrendiházban érdekeink vannak, melyeket védel-
mezni kötelességünkhöz tartozik, önmagában véve is, de 
annyival is inkább, mert a liberális sajtó ra j t a van, hogy 
főpapjaink a főrendiházból eltávolíttassanak. Még csak ab-
ban nem látszanak megegyezni, hogy mindannyian szám-
űzessenek e a főrendiházból, a kik reverendát viselnek, és csak 
egy párnak engedtessék meg, hogy kegyelemből ott megje-
lenjenek, vagy pedig hogy a megyés püspökök mindnyájan 
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bírjanak szavattal, a czimzetesek azonban kizárassanak. E 
két párt közül, legalább egyidőre, a ,Pest i Napló' az utóbbi-
hoz csatlakozik, avval indokolva nézetét, hogy a főrendiház-
ban a czimzetes püspökök ugy sem képviselnek egyebet, 
mint üres czimöket és saját személyüket. E püspökök kizá-
rása tehát a ,Napló' Ínyének megfelelne, és akkor egy pont a 
,reformból', a mennyiben az a főrendiházra vonatkozik, ismét 
végre lenne hajtva. 

A főrendiház reform-kérdésének megindítása óta csak-
ugyan ily irány van képviselve a liberális lapokban ; de mi 
tagadjuk, hogy bár csak czimzetes püspökeink is csakis üres 
czimöket és saját személyüket képviselnék a főrendiházban. 
Ebből az állításból az látszik ki ismét, hogy mennyire elva-
kult a liberális sajtó minden fensőbb érdek iránt, hogy azt 
már ott sem látja, hol az kézzelfogható. Azok a valóságos 
és czimzetes püspökök egyaránt védelmezik ott a vallás és 
nemzet érdekét ; e kettős szempont az, mely miatt az ő jelen-
létük szükséges, mely kettős szempontot a főpapság min-
denkor összefűzte egymással. Hogy a ,Napló' és társai előtt 
a vallás semmi, az még nem azt jelenti, hogy a nemzet előtt 
is semmi; az csak azt jelenti, hogy a ,Napló' ellentétben van 
nemzettel, azért nem lát a cz. püspökök jelentében mást, mint 
csak üres czimét és saját személyüket; de a nemzet, az máské-
pen érez, az óhajtja, hogy azok, kiknek állásbeli kötelességük 
a vallás igazságait hirdetni, részt vegyenek a vallás védelmé-
ben, a törvényhozás termében is, hol az a törvényjavaslatok 
alakjában és más módokon megtámadtatik. A nemzet jól 
tudja és érzi, hogy minél többen lesznek kik a vallás igaz-
ságait védelmezik, annál több áldás háromolhat a nemzetre 
a törvényekből is; tudja hogy nagyobb jólétet hoznak reá a 
kik a vallásosság támaszai, mint azok, kik a nemzet fenn-
maradását és jólétét csak az ágyuk és fegyverek számától, 
a puskaporos hordók sokaságától feltételezik. Nem üres 
czimeiket, nem saját személyüket képviselik tehát egyház-
nagyjaink a főrendiházban, hanem a nemzet legszentebb ér-
dekeit, melyeket a liberálisok csak szájokban hordanak, de 
tettleg nem mozdítják elő. 

Nevezetes dolog különben más oldalról is, hogy a 
,Napló' evvel a nézettel fellép, holott neki, tekintettel czik-
kének tartalmára, még inkább védenni kellene az egyháziak 
megmaradását a főrendiházban. A ,Napló' t. i. óhajtja, hogy 
főrendi ház legyen, mert ez fogja képviselni a mérséklő, con-
servativ irányt az alsóház radikalis irányával szemben, más-
részt pedig a főrendiház reformját történeti alapon óhaj t ja 
végrehajtatni. No, kérjük szépen, ha ez ugy van, akkor 
ugyancsak nem érthető a ,Napló' követelése, hogy ki a 
czimzetes püspökökkel! Y agy kérdjük a .Naplót', hol képzel-
hető a világon mérsékeltebb, conservativebb elem, mint 
épen a kath. főpapság? Mutasson nekünk a ,^'apló1 egyetlen 
egy osztályt, mely az ő óhajtásának a főrendiház reformjá-
ban jobban megfelelhetne, mint a kath. főpapság ? A neve-
lés, az elv, az életirány, melyik osztályban felel meg ugy a 
conservativ iránynak, mint épen a kath. papságnál? Ugyanez 
áll a ,Napló' által emlegetett történeti alapra nézve is, ugy 
hogy kívánságát felállított kellékeivel összhangba hozni 
egyáltalában nem vagyunk képesek, sőt bizonyosak va-
gyunk abban, hogy arra a ,Napló' maga sem képes, mert 
.kívánsága teljesítésével épen azon elemek záratnának ki a 

főrendiházból, melyek az ő feltételeinek főleg megfelelnének; 
hogy azután ily ellenmondás mellett kiket vinne be a ,Napló' 
a főrendiházba, azt már megmondani bajos lenne. De ettől 
is eltekintve, ugy látjuk, hogy állás, tekintély, vagyon, tu-
domány, műveltség, hazafiság stb. tekintetében a kath. fő-
papságot az ország egyetlenegy osztálya sem képes felül-
múlni, és igy nem tudjuk, hogy mily ártalmára lehetne 
bármi tekintetben a nemzetnek, ha a főrendiház reformá-
lása alkalmával a kath. főpapságra nézve a status quo 
fenntartatnék. 

Azon conservativ, mint liberális lapok mondanák, reac-
tionarius szellem mellet, mely, mint látszik, lengedezni kezd 
mindenfelé, mióta belátták, hogy a liberalismussal kormá-
nyozni nem lehet a nélkül, hogy az államok békéje és jóléte 
fel ne forgattassék, igen is, e szellem mellett, mely mind in-
kább nagyobb tért hódit magának, ugy hisszük, hogy kor-
mányunk, akkor, midőn a főrendiház reformját kezébe fogja 
venni, épen a ,Napló' által felemiitett pontban fogja a leg-
nagyobb figyelmet tanúsítani. A miniszterelnök debreczeni 
beszédje e tekintetben, ámbár általános volt, de arról mégis 
tanúskodik, hogy a főrendiházat nem lehet oly gyorsan, 
még kevésbé oly következetlenül reformálni, mint a hogy a 
,Napló' czikke leíratott: és nekünk nincsen más óhajtásunk, 
mint az, hogy ha a kormány reformálni akar a főrendiház-
házban, ne lépjen a ,Napló' nyomdokaiba, mert az emiitett 
tényezők netaláni elejtésével hiányukat pótolni semmivel sem 
lesz képes. 

P i lo . (Váczi megye), szept. 25. Az uj plébános beikta-
tása. — Alulir t néma, de nem egyszer a könnyekig megha-
tott szemtanuja voltam egy remekül sikerült egyházéleti 
ünnepélynek, melynek napja ma virradt fel Üllő község, 
mint anyaegyház, és fiókegyházai felett. Ugyanis ma ik-
tat ta be az üllői plébániának, ugy lelkiekben, mint anya-
giakban való kormányzásába, nm. és ft. Peitler Antal József 
váczi püspök ur ő excja megbízásából, ngs és ft . Tanács Já-
nos váczi prépost-kanonok ur nt. Hegedűs István volt váczi 
karkáplánt, kit a régi alapitványu ngs és ft . váczi káptalan, 
mint üllői kegyúr, ezen egyházi javadalomra kijelölvén ő 
nmga a főpásztor ugyanoda lelkipásztorul kinevezett. 

Reggeli 10 órakor megszólalt a sugár torony harang-
jainak ércznyelve, jelentve, hogy a hivek apraja nagyja 
együtt van s a beiktatási ünnepély kezdetét veszi. A tem-
plom szentélyében s a hajó első padjaiban a derék i f jú lelki-
pásztor jeles rokonsága, élükön a 80 éves, páratlan anyával 
s egyházi s világi barátai s ismerősei foglaltak helyet. Sző-
nyeggel boritott két asztal állt az oltár zsámolya előtt egy-
mással szemközt. A Szent Lélek ünnepélyes segítségül hi-
vása után az egyiknél a ngs installans, kanonoki diszöltözet-
ben, mellén a váczi káptalan diszkeresztjével s a préposti 
kereszttel, a másiknál az u j plébános karing és stóla fölött 
pluviáléba öltözötten, foglaltak állást. Szivjóságtól s nemes 
emberi s papi erényektől körülsugárzott arczezal legelőször 
is a hitközséghez intézve szavait előadta installans, micsoda 
küldetésben jár el a váczi egyházmegye atyai kegyességű 
főpásztorának megbízásából, hivatkozva azon püspöki hiva-
talos okmányra, melylyel a beiktatás tiszte reá bizatott, s 
melyet nt. Csávolszky József tiszt, alesperes s váczi szent 
széki jegyző, az oltár zsámolyára lépve, azonnnal felolvasott. 
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Ennek alapján ő nga az installans kanonok-prépost ur az u j 
plébánoshoz fordulva őt az üllői egyház kormánzatába beig-
tatottnak nyilvánitá s a bevezetés tényének szemléltetéseid 
átadá neki, alkalmi bölcs tanulságokkal telt szavak közt, a 
templom, kereszt-kut és oltár-szekrény kulcsát, valamint 
az evangeliumos, szertartásos és mise-könyveket. Különösen 
megható jelenet volt, midőn ő nga az i f jú lelkipásztort, ki 
az ő oldalánál 10 évet, kettőt Rékason, nyolczat Váczott, 
töltött segédkezésben, mint már lelkésztársát iidvözlé az 
Urban, emlékeztetve azon boldog érzetre, mely a lelkipász-
tor lelkét az isteni itélő Biró széke előtt fogja eltölteni, mi-
dőn előtte megjelenve elmodhatja majd : Atyám kiket adál 
nekem, egy sem veszett el közülök . . . az én hibámból ; és 
a munka jutalmáért hallani fogja a legboldogitóbb szóza-
tot. . . . Jó és hű szolga, menj be a te Urad örömébe ! 

Felszólittatván ünnepélyesen a váczi egyházmegye fő-
pásztorának megbízottja által, hogy tebát immár kezdje 
meg Isten nevében lelkipásztori működését, Hegedűs István 
plébános, kit 16 évi segédlelkészi buzgó tevékenység a legelő-
kelőbb plébániákra termettnek bizonyított be, szószékre lé-
pett. Meghatottan, érezes hangon, mely a templom minden 
zugát betölté, szivből fakadó háláját fejezé ki mindenek 
előtt azok iránt, kiknek Isten után ezen lelkipásztori állását 
köszönheti, — kegyelmes főpásztora s a váczi régi alapit-
ványu káptalan tagjai iránt, kik figyelmöket reá forditák. 
Majd, mint hálás tanítvány, ahhoz fordult, ki őt a lelkipász-
tori életbe bevezette, s ki most, mint önálló lelkipásztort, 
ugyanőt jegyesével összeadta, s egyházába, oly megható ta-
nulságok közt, ünnepélyesen bevezette. Erre hiveihez for-
dult s a hívei javáért lángoló papi sziv lelkesedésével serény, 
buzgó közreműködésre szólitá fel őket mindazokban, mikben 
ő lelki javukat, földi és sirontuli boldogságukat fog igye-
kezni előmozdítani. Mélyen érzett szózat volt ez : mélyen is 
hatott. Hatása alatt az igazi népszónok alakja merült fel 
lelkünk előtt, kinek velős gondolatai meggyőződést terjesz-
tenek, tüzes érzelmei gyújtanak, szavai magukkal ragadnak. 
Szent beszéd után következett a szent mise áldozat bemuta-
tása, mely közben, Offertorium alatt Lénárd kántor-ta-
nitó igen szép dallamu alkalmi énekben tolmácsolta a hit-
község imáját az u j lelkipásztorért. 

Isteni szolgálat után, magyar vendégszeretettel, mely rit-
kítja párját , asztala, vagyis jobban mondva, asztalai körégyüj-
té vidék vendégeit és Üllő község'elöljáróit az u j plébános. Egy-
házi részről a nevezetteken kivül ott láttuk a kerület esperesét 
ft. Arndorf er Alajos vecsési plébános urat, és f t . Orem János 
urat, a fóthi kerület esperesét, ecseri plébánost, valamint nt. 
Horváth József hévizi plébános urat. A világiak sorában kitűnt 
gróf Károlyi István ki, mint emelkedett szellemű első to-
asztjában mondá, a Hegedűs családot a mai materialistikus 
irányú kapzsi században ideális iránya, hazafias érzelmei és 
testvériessége miatt kiválóan becsüli s annak egyes tagjaival 
baráti viszonyt ápol. Emlitenem sem kell, hogy elmés, ra-
gyogó felköszöntőkben nem volt hiány. Az első üdvkivánat 
a hőn szeretett főpasztort illette, kiről meghatottan hirdeté 
az u j plébános, hogy midőn a kinevezési okmányt neki kéz-
besité, ő atyai örömkönnyet látott ragyogni az angyali jóságú 
főpásztor szemében. A főt. káptalan mint kegyúr, a ngs és 
ft. installans, az u j plébános édes anyja, gr Károlyi István, 

a derék rokonság, a nap ünnepeltje, az esperesi kerület pap-
sága stb. mind meleg szózatokat, lelkes éljeneket arattak. 
Alulirt néma tanuként szerepelt, de csak azért, hogy na-
gyobb közönség, az egész egyházmegye, az egész ország előtt 
mondjak most felköszöntést az uj üllői plébánosra, befejezve 
a toasztok sorát azzal a kijelentéssel, hogy Hegedűs bará-
tom iustallatiója irigyévé tett volna ha szivemet rég óta a 
szeretet nem tar tot ta volna elfoglalva. Eg y jelenvolt. 

IRODALOM. 
j A kath. hitterjesztés és lapjai. Képes folyóirat. 

Kiadó és felelős szerkesztő : Nogelg István, szentszéki ülnök, 
képezdei tanár Nagyváradon. Nyomatott Herdernél Frei-
burgban (Báden). Evenkint 6 füzet 3—4 ív tartalommal. 
Előfizetési dij egy évfolyamra 3 frt . I. Évfolyam, I-ső füzet-
Előfizethetni okt. 10-ig a kiadónál Nagyváradon. 

Ujabb időben többször és többfelé megbeszéltetett 
azon sajnos tényállás, hogy Magyarország a kath. hitterjesz-
tés küldetésszerü nagy munkájában semmi, vagy legalább 
észrevehető részt nem vesz. Már ha e körülmény minden val-
lásos magyar keblet a legélénkebb fájdalommal tölt el : — 
most midőn szentséges atyánknak a mult év deczember ha-
vában kibocsátott körlevele legilletékesebben és czáfolha-
tatlanul bebizonyította a missiók felkarolásának szükségét, 
most itt az ideje, hogy ezen segitsünk ; hogy e szégyenfoltot 
nemzetünk homlokáról letöröljük, hogy a kath. népek ezen 
legdicsőbb és legüdvösebb versenyében elfoglaljuk azt a 
helyet, mely minket számarányunknál és országunk méltó-
ságánál fogva megillet. O C o 

Ugy látszik, az a gondolat, hogy vallásos demonstrá-
cziókkal egyrészt magunk hitközönyét felrázzuk, másrészt a 
kath. világ előtt életjelt adjunk, ez ma már minden neme-
sebb honfi szivet foglalkodtat. Ennek kifolyása gyanánt te-
kinthetjük a megkezdett római zarándoklatokat, ennek azon 
szépen sikerült vállalatot, hogy országunk zászlaját oda 
tüzziik a többi kath. nemzetekéi közé, a világraszóló lourdesi 
bazilikában. Oh mily szépek voltak a szavak, melyekkel az 
illető zarándokvezetők a magyar nemzet ezen tüntetéseit 
mindkét helyen értelmezték ! Fogadás volt ez, nemzeti ün-
nepélyes fogadás, melylyel tudtul adtuk urbi, et orbi, s mely 
visszhangzott a massabieli sziklákról a földkerekség min-
den tájára : hogy mi is, a többi kath. nemzetek társaságá-
ban, a tettek mezejére akarunk lépni, mindenütt, a hol kath. 
hit és elvek terjesztéséről vau szó. 

S a kath. nemzetek bizonyára örvendetes tudomásul 
vették ezt ; mert a pokol kapuinak ádáz harczában szükség 
van az ecclesia militans minden csapatára. Csakhogy mar 
most e fogadés értelmében tettet is követelnek, csatlakozást 
várnak minden oly téren, melyen eddig — legalább mint 
nemzet — nem foglaltunk helyet. 

S ilyen a missiók iránti érdeklődés ügye is, korunk 
ezen keresztes hadjáratáé, melynek eszméje lángoló tűzként 
fu t ja be a kath. világot, hogy lángra lobbantsa a hitet első 
sorban a hivők, azután a hitetlenek kebelében. 

Aligha csalódunk, ha azt liiszszük, hogy „A kath. hit-
terjesztés lapjai" buzgó szerkesztő-kiadóját is hasonló gon-
dolatok foglalkoztatták, midőn ezt a vállalatát megindi-
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totta, — legalább a felhívásában foglalt hivatkozás a „ge-
nerosa natio hungarica"-ra ezt sejteti. Hogy a magyar mint 
nemzet belevonassék a missiók iránti érdeklődésbe, ahhoz 
mindenesetre legelőször az szükséges, hogy magyar nyelven 
is olvashatók legyenek a tudósitások azon dicső mozgal-
makról, melyek a világ minden p o n t j á n szent hitünk ter-
jesztése érdekében folynak. Ezeket olvasva élénken szemünk 
elé állanak mind hitterjesztőinknek az első ker. századokéi-
hoz hasonló hitvallói fáradalmaik és vértanúi szenvedéseik s 
nem ritkán haláluk ; — mind a kath. hitrokonok áldozat-
készsége, mely ezen apostoli munkákat lehetőkké, és imáik, 
melyek gyümölcsözőkké teszik; — mind a pogány népek lelki 
s testi nyomora, melyre enyliitő balzsamot árasztani egye-
dül az Ur Jézus igaz hite van hivatva. S valljon lehet-e 
ezeket drámai közvetlenséggel és gyönyörű képekkel illus-
trálva szemlélnünk a nélkül, hogy magunk is föl ne lelke-
sedjünk s a hit bennünk érzelemben és tettekben ne foko-
zódjék ? ! 

Szent meggyőződésünk tehát, hogy a missióknak oly 
sokszor megbeszélt ügye csak akkor fog hazánban fellen-
dülni, ha „A kath. hitterjesztés lapjai" nem csak életet küzd 
ki magának, hanem lehető legszélesebb elterjedést is nyer. 
S ezt megvalósítani legelső sorban a főt. papság s a már 
öntudatos művelt világi közönség van hivatva. Az ő párto-
lásuk csakhamar lehetővé teheti, hogy ne csak az előfizetők 
minimuma (450), hanem annyi gyűljön egybe (ezer vagy 
több) a mennyi mellett a kiadó kilátásba helyezte lapját ol-
csóbban is, t. i. két forint — vagy esetleg kevesebbért, — 
s terjedelmesebben is, t. i. 24 ivnyi tartalommal adni, a mi 
ha bekövetkezik s olcsósága miatt e lap népünk alsóbb ré-
tegei közt is, melyek buzgalmi iratoknak ugy is nagy híjá-
val vannak, meghonosítható lesz, akkor beszélhetünk arról, 
hogy Mária országa a kath. országok sorában ismét elfog-
lalta régi helyét, a mennyiben nemzete bir érzékkel azon 
kérdések és mozgalmak iránt, melyek korunkban a kath_ 
világot foglalkodtatják s a kath. öntudat elengedhetetlen is-
mertető jeleit képezik. 

El bennem a remény, hogy jövőben egy paptársam 
asztaláról sem fog hiányzani ezen diszes folyóirat, mely 
egyelőre még az éj homályában késő kath. szellemű illus-
trai t szépirodalmi lapot is méltóan pótolja, s melynek ára, 
bár a kiadó szerénykedésből nem olcsónak mondja, nagyon 
mérsékelt, ha nem csupán az ivszámot, hanem a szép papirt , 
a tdiszes tömörnyomást és csinos képeket is tekintetbe vesz-
sziik. *) Sashalmi. 

X Kath. középiskolai közlönyünk nem levén sietünk 
mi az illető körök figyelmét felhivni a következő épen most 
megjelent munkára : A magyarországi középiskolák szer-
vezete és eljárása, törvényeink, szabályzataink, rendele-
teink, utasításaink s a fennálló gyakorlat alapján egybeállí-
totta dr Klamarik János. Budapest. Eggenberger, 1881. 
Nagy 8-ad rétü 544 lap. Ara ti f r t . 

*) Felkérjük a kath. szellemű lapokat, hogy, ha még eddig ezen 
megindult u j fontos irodalmi vállalatról ismertetést és ajánlást nem kö-
zöltek volna, e czikket a szent ügy érdekében mielőbb átvenni szíves-
kedjenek. Közlő. 

Egész középiskolai tan- és nevelés ügyünk terén tájé-
kozásul szolgáló műre rég szüksége volt az országnak, — a 
tanároknak, államférfiaknak s mindenkinek, ki a közügyek-
kel foglalkozik. Mi ezúttal nem bocsátkozunk mélyebben e 
könyv ismertetésébe. Tartalmát elég világosan jelzi czime. 
Foglalkozik ugyanis középiskoláink szervezetével és eljárá-
sával. Felölel minden középiskolát : ugy a közoktatásügyi 
kormány közvetlen gondozása és kormányzata alatt állókat, 
mint az autonom-felekezetieket. Amazokra nézve szerző sza-
bály-könyvet ohajtott szolgáltatni ; emezek tekintetében csak 
az ismertető szerepére volt kénytelen szoritkozni. 

Minden esetre hasznos könyv. Szakférfiak hivatvák 
illetékesen megbírálni. Mi csak azon fájdalmas érzetünket 
nyilvánítjuk ezúttal, melyet bennünk ezen könyv áltaí evi-
dentiára emelt tudata keltett annak, hogy autonom kath. 
középiskolai nevelésünk és tanításunk csak hiu képzelet 
vagy jámbor óhajtás, mig más felekezetek megközelithetlen 
autonom neveléssel és oktatással dicsekedhetnek. 

= Megjelent Vácz város történetének I I I . kötete 
(1787 —1847) Serédy J . könyvnyomdájában Vaczott s 
ugyanott kapható a szerzőnél, Karcsú A. Arzén sz. fer. r . 
kol. főnökénél. Ara 1 ft. Intentiók elvégzéseért is megsze-
rezhető. 

J't. Jelentés. Van szerencsém a nevelésügy t. cz. bará-
tainak tisztelettel jelenteni, hogy „ Neveléstudomány" czimü, 
130 nagy ívre terjedő, 3-dik kiadású művem pár száz pél-
dányának árát, annak könnyebb megszerezhetése czéljából, 
10 frtról 6 írtra, — „A Nevelés Történelme" czimű munkám 
II-dik kötetét (az I. elfogyott) pedig, mely bevezetésében az 
ókor nevelésének eszméit és eredményeit kiemelvén, mint a 
keresztény kor nevelésének rajza, magában is teljes egésznek 
tekintendő, 5 frttól 3-ra szállítottam. — A müvek csak ná-
lam kaphatók. 

Kelt Budapesten, 1881. évi szept. 6-án. (Lakása: 
Sándor-utcza, 42. sz.) 

Lubrisli Ágost, 
m. kir. egyetemi tanár. 

Helyreigazítás: A „Religio" szept. 21. számában 
ft. Némethy Lajosnak legújabban megjelent műve cziméből 
kimaradt a „Dics-beszédek" szó. Az egész czim tehát igy 
hangszik : „Szent István első és apostoli magyar királyról 
mondott dics-beszédek irodalma." Hozzá teendő még, hogy 
1 ftért szerzőnél Budapest, I I . ker. bomba-tér 15 sz. kapható. 

VEGYESEK. 
* A Szent-László-Társulat XVI. közgyűlése — a követ-

kező progranim szerint f. hó 27-én szép számban megjelent ta-
gok jelenlétében tartatott meg: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. 
Dr. Czobor Béla értekezése : „Az egyházi öltönyökről." 3. Tit-
kári jelentés. 4. Pénztári kimutatás. 5. Számvizsgáló bizott-
ság jelentése. 6. Tisztviselők választása. 7. Számvizsgáló 
bizottság választása. 8. Az igazgató választmány kiegészí-
tése. 9. Inditványok. 10. Jegyzőkönyv-hitelesitő bizottság 
kinevezése. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, október 1. 27. II. Mév, 1881. 

TARTALOM. Nagyméltóságú és főtisztelendő dr. Schlauch Lőrinez, szatmári püspök ur megnyitó beszéde a Szent-László-
Társulat 1881 szept. 27-én tartot t közgyűlésén. — A Szent-László-Társulat X V I . közgyűlése. — A tekintély elve nevelé-
sünkben, kiváló tekintettel családi életünkre. — Egyházi tudósítások : Budapest. Egy képviselői programm. — Szend . Le-

vél a szerkesztőhöz. — Irodalom. Iskolai értesítők. —Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

lagyméltóságu es főtisztelendő 

d r . S c h l a u c h L ő r i n c z , 

szatmári püspök ur 

megnyitó beszéde 

a Szent-László-Társulat 1881. szept. 27-én tartott közgyű-

lésén. 

A nemzet, mely észszerűen haladni kiván, kö-
teles saját múlt ját tiszteletben tartani és abból ta-
núságot meríteni; megérteni a jelent, dolgozni 
és a perez jótékonyságával élni, melylyel, ha nem 
él, azt öröki'e elveszti; — végre bizni a jövő-
ben, és azt gondos körültekintéssel előkészíteni ; 
mert a bizalmatlanság egyenlő a nemzeti ha-
nyatlással. 

A Sz.-László Társulat ezen meggyőződés alap-
ján alakult, és alapitói e szempontból indultak ki, 
amidőn a társulatnak szerény közreműködését nem-
zeti nagy czéljainkra felajánlották. 

Hervadhatlan koszorúkkal diszitett tudomá-
nyossága miatt mindenki által bámult, bölcsesé-
geért nagy tiszteletben tartott első elnöke a társu-
latnak, Lonovics József, kiemelt a múltból egy ma-
gasztos alakot, és azt a társulatnak homlokára tűz-
vén, kifejezte azon kegyeletet, melylyel minden, 
akár egyes katholikus, akár az ország területén 
működő katholikus egylet, — a nemzetnek dicső 
múltjához ragaszkodik; fóltüntette azon nagy gon-
dolatot, melyet minden katholikus magyar szive 
rejtekében buzgón ápol, hogy tudniillik a haza sze-
retetét soha el nem választja az anyaszentegyház 
szeretetétől, mert e kettő volt a nemzetnek fény-
csillaga az ország alkotásában, védelmében, műkö-
dési haladásában és virágzásában; — oda mutatott 

azon kősziklára, melyhez lánczolták nagy királyaink 
azon irányelveket, melyeket a nemzetnek fejlődésé-
ben, átalakulásában és önállóságának biztosításá-
ban követni kell, hogy az azt környező más vallású 
és nemzetiségű népek között el ne merüljön. 

Lonovics szerette egyházát, szerette nemzetét 
és hazáját. Mint katholikus püspök örömmel üdvö-
zölte a Balkán-félszigeten az ötvenes években fejlődő 
katholikus mozgalmat, mely annyi bolgár szakadárt 
vezetett vissza az anyaszentegyház kebelébe; — 
mint magyar államférfi nem vonhatta ki magát 
azon hatás alól, mely alatt minden magyar áll, mi-
dőn nagy múltjának emlékeit, melyek Nikápoly és 
Várna körül, valamint a Fekete-Tengerig elterülő 
vidéken oly bőven találtatnak, — lelkében fölidézi. 
„Tudhatják ők — igy szól a nagynevű érsek az 
alakító gyűlésen mondott remek beszédében — 
„tudhatják ők, a bolgárok — és mi sem feledjük, 
hogy országuk hajdan a magyar birodalom terü-
letéhez tartozván, ma is királyaink elévülhetlen 

jogú czimeinek és szent koronánk legszebb bog-
lárinak egyikét teszi, hogy a nikápolyi és várnai 
gyászos emlékezetű csatákban elesett ezernyi ezer 
minden rendű magyarok csontjait, ezen a hitért és 
szabadságért elvérzett keresztény hősök ereklyéit, 
az ö sírjaik hantjai fedik." 

A Sz.-László Társulat tehát működésének két 
irányt tűzött ki : 

Először: Fennen hirdetni és ápolni azon nagy 
katholikus eszméket, melyek a művelődésnek és 
hazaszeretetnek leghatalmasabb tényezői voltak 
őseinknél és hazánk történelmében. 

Továbbá : Ápolni és gyenge tehetségéhez ké-
pest támogatni a nemzetnek legkedvesebb eszmé-
nyét, tudniillik : Magyarország nagyságának gondo-
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la tá t ; — ezen czélból felkeresni azon magyarokat, 
kiket a nemzet vándorutján visszahagyott, vagy 
akik a nemzeti nagy katasztrófák következtében tő-
lünk elszakadtak, vagy akik ujabb időben életfenn-
tartási szükségből hazájokból távozni kényszerül 
tek ; — ezeket szellemileg és anyagilag segélyezni, 
a katholicismussal fenntartani bennök a távoli ha-
zának emlékét, és igy oda hatni, hogy a kötelék 
köztünk és öközöttük soha meg ne szakadjon. 

Es e kettős irányt követte a társulat kezdetben: 
ezt követjük ma is. 

Mi katholikusok azon meggyőződésben va-
gyunk, hogy valamint Európában általában a nagy 
socialis kérdések megoldása, ugy a civilisatiónak 
Kelet felé való terjesztése a nagy katholikus elvek 
segitséglil liivása nélkül nem leend lehetséges. 

Népek, melyek a haladásban megállottak, csak 
a multak emlékeiben élnek, ezekből táplálkoznak, 
ezeket őrzik meg dallamaikban, szokásaikban, er-
kölcseikben, és ha van reájok nézve feltámadás : ez 
csak ezen emlékek alapján történhetik. 

Kisértsük meg Keleten a nyugati civilisatiót 
a szabadelvüség alapján meghonosítani, és tapasz-
talni fogjuk, hogy törekvésünk vagy meddő lesz, 
vagy ami veszedelmesebb, hogy a szabadelvüség 
nyomain a nihilismus fog felburjánozni. 

A katholicismusnak ott. Keleten, legtöbb em-
lékei vannak, civilisaló elvei ott rokon elveket ta-
lálnak, melyek keretében a simulás könnyebb, a 
végletek kiegyeztetése biztosabb. Midőn tehát mi 
a katholicisinust Keleten támogatjuk, egyszersmind 
a nyugati művelődésnek útjai t egyengetjük. 

Nem zavar bennünket azon ember és állam-
boldogitók lármája, kik a vallástól és különösen a 
katholicisinustól megtagadják az államalkotó és 
államfenntartó erőt. Mert valamint a régi társadal-
mak alkatrésze a vallás volt, ugy az európai civi-
lisatiónak alkatrésze, sőt megteremtője a katholi-
cismus volt ; ez két oly igazság, melyet semmi tör-
ténelembuvár el nem tagadhat. 

Európa tesz mellettünk tanúságot. Róma és 
Görögország hanyatlottak, midőn vallástalanokká 
let tek; Európában pedig a művelődés mérlege emel-
kedeit vagy hanyatlott, amint a katholicismus nagy 
eszméi latba vettettek vagy eldobattak. 

Comte, Draper, Buckle, Lecky és utánok 
az u jabb culturténészek azok, akik a katholi-
cismusnak e tekintetben valahára igazságot szol-
gáltatnak. Mindnyájan a positiv bölcsészet nek lii-
vei, tehát a par excellence positiv katholicismusnak 

ellenségei levén, nem tartózkodnak nyilt őszinte 
séggel véget vetni azon szégyenletes kétszinüség-
nek, mely a szabadelvüség leple alatt előtérbe ál-
l í t ja az egyes korszakokban vagy az egyes katholi-
kusoknál előfordult, soha az embertől mint ember-
től el nem választható visszaéléseket, hogy magá-
nak a katholicismusnak és nagy eszméinek hatását 
kisebbitse, ellenben egekig magasztalja saját mü-
veit, melyeknek kétes becséről a világ mindinkább 
meggyőződik. 

A szabadelvüségnek nincsen termékenyitő, 
üdvös gondolata, mely eredetileg saját ja volna; 
ál vagy kölcsönzött fény az, mint a bolygónak 
fénye, melyet a naptól nyer. Avagy mondjanak 
nekünk egyetlenegy nagy erkölcsi eszmét, me-
Ivet a katholicismus már kétezer év előtt magáé-it 
nak nem vallott volna, vagy melyet ma meg-
tagadna ! Nevezzenek egyetlen államot, melyet 
a katholicismus szétrombolt volna! Összeeskü-
vések, forradalmak és mindazon elvek, eszmék, 
politikai túlzások, socialis örjöngések, melyek ma 
Európát rettegésben tart ják, — távol állanak a ka 
tholicismustól. A szó legnemesekb értelmében con-
servativ levén, magában foglalja mindazon eleme-
ket. melyek, midőn az észszerű haladást előmozdít-
ják, egyszersmind megvédik a társadalmat a szét-
hullástól. Akik pedig ezen nagyszerű szellemi, és 
erkölcsi tényezőnek hatalmát ma kicsinylik, utasít-
juk őket azon államok szomorú tapasztalataira, ahol, 
midőn ennek hatását gyengítették, a szétoszlató 
elemek erejét nevelték. 

És mivel mi igy vagyunk meggyőződve, azt 
hisszük, hogyha Magyarországnak küldetése a mű-
velődést Nyugat és Kelet között közvetíteni, ez a 
katholicismus nagy elveivel és intézményeivel tör-
ténhetik legsikeresebben, és a Sz. László Társulat 
csak mint szerény napszámos áll azon nagyszerű 
törekvések és czélok szolgálatában, melyek Kelet-
nek a civilisatio számára való visszahóditására 
irányozvák. 

Egy másik meggyőződésünk az : aki kivánja, 
hogy Magyarország erősödjék benn, és hogy barát-
ságos népek vegyék körül künn, annak nem szabad 
kicsinyleni a katholicismust. 

A Sz.-László Társulat nem bir politikai külde 
téssel. —- de tudja, hogy erkölcsi téren nagy szol-
gálatot tehet hazája érdekeinek az által, hogy mind-
azon erkölcsi erőket és szellemi tényezőket tömö-
ri teni igyekszik, melyek egy, Európában nemzeti-
ségére nézve elszigetelten álló nemzetet erőssé és 



2 1 1 

tettképessé tehetnek. Ezen erőket, ezen tényezőket a Sz.-
László-Társulat nemzetünk ősi hagyományaiban véli felta-
lálhatni í — ellenben, azon cosmopolitikus velleitásokban, 
melyek mindinkább terjednek, nemzetünk legfélelmesbb 
elleneit kénytelen látni. 

Minden nemzetnek vannak hagyományai, melyeknek 
mélyében rejlenek azon nagy elvek és eszmék, melyek ál-
lamalkotási munkálatának alapul és kiindulási pontul szol-
gáltak. Egy nemzet sem mellőzheti ezeket, nem még fejlő-
dési processusában sem : mert az államalkotó eszme állam-
fenntartó eszme is marad mindenkor. Cosmopoliticus elvek 
mellett Magyarország el fog veszni ; mert csak azon erők ál-
tal tartható fenn, melyek Magyarországot alkották. 

A katholicismus Magyarországban sz. István és sz. 
László óta a nemzeti egység jelképe, a nyugat-európai cul-
tura hordnoka, a finom műveltség ápolója, a legjelesebb tu-
dományos intézetek alapitója, s a nagy magyar államférfiak 
anyja volt. Ma sem szűnt meg az lenni. Ma sem vagyunk 
érzelmeinkben kisebbek őseinknél, és ezeknek erényeit irtuk 
zászlóinkra. A katholicismus iskolájában tanulunk, dolgo-
zunk, ápoljuk a tudományt, támogatjuk a művészetet, és 
nincsen honfiúi erény, nincsen magasztos eszme, melyet 
buzgalommal fél ne karolnánk, mindenben nemzetünk nagy-
sága lebegvén szemeink előtt. o o 

De midőn igy őseink által kijelelt ösvényen járunk és 
fenntartani kivánjuk azt, ami e nemzetet nyolcz százados 
útjában fenntartotta : nem nézhetjük fájdalom nélkül, mint 
foszlanak szét a nemzeti traditiók, és engednek helyet oly 
iránynak, melyben sok honfiaknál több a könnyelműség mint 
a komoly megfontolás, több a szenvedély mint az államférfiúi 
higgadtság, több a fatalismus, mint a nemes tevékenység. 
Ahelyett, hogy ébren őrködnénk és gondos kézzel távol t a r -
tanok azon befolyásokat, melyek gyengítésünkre szolgálhat-
nak, bizonyos közönynyel szabad tért engedünk a cosmo-
politikus áramlatnak, mely midőn európai műveltséget hoz, 
megmételyezi nemzeti sajátságaink öntudatát ; midőn az 
embert világpolgárrá teszi, elenyészteti a hazafit ; midőn a 
nemzetközi sorompókat ledönti, elsodorhatja magával a 
nemzetet. I Ia az erkölcsi tőke, melyet az atyák gyűjtöt tek, 
elpazaroltatik, beáll az élet, mely a jövővel nem számol. 

Megfoghatlan egykedvűséggel kaput nyitunk cosmo-
politikus, tehát oly feloszlató elvnek, melyeknek veszélyes 
behatását más, megszilárdult nemzetek elbirhatják, — de 
melyek az átalakulásban vajúdó magyar nemzetet meg-
ölhetik. 

A nemzet élő fa, mely természetszerűen lassan fejlő-
dik ; a kertész csak akkor biztosithatja a fejlődést, ha a fa 
természetét megfigyeli és követi. 

„A világosság — mondotta minap a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ur —- felülről jön." Igazsága van ; — 
de ott fönn, ahol világosságot hirdetnek, nem szabad corro-
siv elveket terjeszteni. Az alulról jövő világosság pedig mily 
természetű, kimondották a közös állami elemi tanitók : „Nem 
kell valláserkölcsi nevelés !" 

Az erős Németország megrendült azon elvek hatása O ö 
alatt, melyeket mi dédelgetünk ; több, mint ábránd, hinni, 
hogy ugyanazon „szabad"-nak nevezett elvek alapján Ma-
gyarország meg fog erősödni. 

Azután, más a társadalmi, más a 'nemzeti fejlődés. Ot t 
az ember mint ember, itt az ember mint hazafi áll előtérő-
ben : ott az emberiség általános javai, i t t a nemzeti igények 
követelik kielégittetésöket. Az egész emberiségnek lehetnek 
általános fejlődési törvényei, — de egyes nemzeteknek ősi 
hagyományok szabják meg az ösvényt, melyen haladniok kell. 

Az „exigentiák tudománya" Magyarországban nem 
indulhat ki theoriákból ; hanem gondosan kell fölkeresnie 
azon elemeket, melyek hajdan Magyarországot erőssé, nagy-
gyá tették, — és találni fogja, hogy a katholikus elvekben 
oly segédtársa van, melyre még ma is épitheti terveit benn 
és künn ; benn a decomponáló cosmopolitismus ellen, künn a 
a vesztességünkre törő nemzeti aspiratiók ellen. 

Erősiteni határaink mellett a vallás és a fa j szerinti 
rokonokat, hogy erkölcsi alapon gyengittessenek az ellensé-
ges erők; nem hóditani, hanem jó barátokat és rokonszenves 
szomszédokat teremteni, ez az előrelátó és számitó hazafiság 
feladata Magyarországon. Ha van a nemzetiségi ellentétek-
ben kiegyeztetés, az csak azon hatalmas tényező által lehet-
séges, mely a nemzetiségi érzelemmel Keleten karöltve jár , 
sőt némely esetekben előbbséggel bir, és ez a vallás, — és a 
vallások között a katholicismus. 

A Szent-Lásztó-Társulat bölcs megalapitója ezt jós-
latszerűen érezte, tudta. S mi évek óta támogatjuk Bukovi-
nában és az egyesitett Romániában katholikus magyarjain-
kat, hogy ne veszszen el vallásuk, ne veszszen el magyar 
nemzetiségük ; — bennök biztos barátokat birjunk. Katholi-
kus iskolákat tartunk és segedelmezünk Brailában és Belgrád-
ban, támogatjuk a katholikusokat Boszniában és Hercegovi-
nában, sehol politikai célokat nem követvén, — de teljesít-
vén kötelességeinket, ugy is mint katholikusok, ugy is mint 
hazafiak. Hogy ezt eddig csak szerény eszközökkel tehettük, 
nem mi vagyunk okai. Szegénvek vagvunk ! 

O./ O J OJ 

Es ezzel befejezhetném beszédemet. — Nem tehetem 
azonban, hogy az elnöki székből katholikus érzületeinknek 
fájó kifejezést ne adjak azon siralmas merénylet fölött, mely 
Rómában julius lo-án az egész müveit világ vallásos érzel-
meinek megsértésével egy dicső pápa földi maradványai el-
len elkövettetett. IX . P I U S pápát a történelem mindenkor e 
század nagy alakjai közé fogja sorozni, és legyen a törté-
nelmi kritika bármily szigorú, legyenek a szenvedélyek bár-
mily részrehajlók, — de a siruál elnémul a szenvedély és 
helyet foglal az emberbaráti érzelem. Milliók kegyelete meg-
lett sértve, a katholikusok legnemesebb érzelmeikben let-
tek megtámadva, és mi csak gyenge visszangja vagyunk az 
általános felháborodásnak, midőn fájdalmunkat kifejezve 
egyszersmind törhetlen ragaszkodásunkat a római Szentszék 
iránt kijelenjük. 

Es ezzel az ülést megnyitottnak nyilvánitom. 

A SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSULAT XVI. rendes közgyűlése. 
Folyó hó 27-ikén tartá a Szent-László-Társulat ez évi 

rendes közgyűlését. Az egyetemi templomban reggeli 9 óra-
kor Pdlut József czimzetes kananok papnöveldei aligazgató 
által mondott szent mise után a tagok a központi papnövelde 
földszinti nagy termében gyülekeztek. Szép számú helybeli 
s vidéki tagok voltak jelen ugy az egyházi mint a világi 
rendből, köztök több országos képviselő, kananok, egyetemi 
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tanárok stb. Főpásztoraink közöl itt lát tuk tlr. Schopper 
György rozsnyói, Császka György szepesi és Paucr János 
székesfehérvári püspök urak ö méltóságát. 

Kevéssel 10 óra előtt dr. Balogh Sándor ügyvéd tár-
sulati alelnök „Dicsértessék az U r Jézus Krisztus" köszöntés-
sel üdvözölvén az egybegyűlteket köldöttséget kért föl a 
nagyméltóságú elnök meghívására. E küldöttség Vágner Jó-
zsef nyitrai kananok orsz. képviselő vezetése alatt Bornem-
isza Antal nyugi. kir. táblai biró, Göndöcs Benedek apát 
orsz. képviselő, és dr. Kerékgyártó Árpád egyetemi tanár 
tagokból állott. 

Schlauch Lőrincz püspök elnök ur ő excelentiáját a 
terembe lépésekor a közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta, ki 
elfoglalván elnöki székét, gyönyörű eszmékben gazdag, főn-
kéit szellemű beszéddel nyitotta meg az ülést. Beszédét, 
mely egyike volt azon remek szónoklatoknak, melyeket Szat-
már nagy tudománvu püspökének ajkairól hallani megszok-
tunk, a közgyűlés a legfeszültebb figyelemmel hallgatta s a 
tetszés többször kitörő lelkes nyilatkozataival kisérte. 

Az elnöki megnyitó beszéd után dr. Czobor Béla egye-
temi magántanár széles tanulmánynyal irt nagyérdekü ér-
tekezését olvasta föl „Az egyházi öltönyökről." Kimondja, 
hogy a kath. egyházi öltönyöket lassanként teljesen kifor-
gatta ősi fénvökből és méltóságukból a divat és az iizér-
szellem, hogy a jelen állapot már nem tartható fenn. Elő 
adja a kereszténység első századaiban használatban volt s 
kincstárakban részben ma is látható egyházi ruhák leirását > 
megemlékezik az első esztergomi érsek teljes egyházi ruhá-
járól, leirja az oltárnak akkori diszét és összehasonlítást 
tesz a mai gyakorlattal . A mai egyházi öltönyök nem csak 
a fenséges szép és méltóság tekintetében eltérnek a közép-
koriaktól, de sok tekintetben az egyházi szabályoknak sem 
felelnek meg. Végül megemliti azon üdvös mozgalmat, 
mely legújabban ugy külföldön, mint nálunk megindult s a 
mely czélul tűzte ki az egyházi ruháknak ősi, méltóságteljes 
voltában való visszaál l í tását .—Püspök elnök ur ő excja 
köszönetet mondott értekezőknek kitűnő felolvasásaért s a köz-
gyűlés lelkesen megéljenezte a tudós felolvasót. 

Elnök ő excja kegyeletes szavakban emlékezett meg a 
társulat három nagynevű elhunytjáról, kiket a kérlelhetlen 
halál az elmúlt évben kiragadott sorainkból. Szabó Imre 
szombathelyi püspök, Kubinszky Mihály fűlsz, püspök és al-
elnök s id. Károlyi István gróf halála pótolhatlan ürt hagyott 
maga után, s a hála és kegyelet neveiket és emiéköket a tár-
sulat jegyzőkönyveiben meg fogja örökíteni. 

Ágoston Antal t i tkár felolvasott jelentésében örömmel 
constatálta, hogy a székhelyi igazatói intézmények életbe 
lépte óta a társulat ügyei jelentékeny lendületnek indultak 
s az érdeklődés a társulat iránt fokozódott. Megemliti, hogy 
azon összegeken kívül, melyekkel a társulat Bukovinában és 
Bomámában a nagyobb részt magyar ajkú r. kath. hitköz-
ségeket egyházi és iskolai ügyeikben segélyezte, a lefolvt 
évben a belgrádi r. kath. elemi iskola eddigi, 200 frtnyi 
rendes segélyezést megkétszerezve 400 forintra emelte ; a 
brailai r . kath. iskola magyar tanitójának javadalmazására 
500 frankot forditott ; Bukurestben 2 magyar tanitónak fe-
jenként 300 f r t s Ploestben egy szintén magyar tanitónak 
240 f r t évi segélyt ju t ta t . Segélvzési czélokra a mult évben 

3117 f r t 30 krt forditott a társulat. Az alapitó tagok száma 
nyolczczal szaporodot. Lollok József esztergomi kananok 
50 frtot , Bálás György, a szatmári egyházmegyébe kebele-
zett közép ungi kerület esperesse 200 frtot, Novákovics J» 
pápai kamarás 600 frtot adományozott a társulat czéljaira. 
Hagyományokban a társulat 440 frtot kapott. Végül ke-
gyeletes szavakat szentel Piry Czirjék szentferenczrendi ál-
dozár és dr. Buzsicska János szentbenedekrendi áldozár 
egyetemi tanár ellhunyt választmányi tagok emlékének. 

A péntári kimutatás, mely szerént a társulat alapít-
ványi tőkéje készpénzben 18,762 fr t 50 krt , értékpapírokban 
22,650 frtot tesz, tudomásul vétetett. A pénztárnoknak a 
számvizsgáló bizottság jelentése alapján a fölmentvény kia-
datni rendeltetett. 

A tisztviselők minden három évben újból választan-
dók lévén a jelen közgyűlésen újra választás alá estek. El-
nök ő excja előadván, hogy Majer Károly világi alelnök 
egészségi okokból leköszönt, minélfogva egy világi elnök s 
egy egyházi és világi alelnök is lenne választandó ; ezen 
három választást azonban a jövő közgyűlésre kivánná ha-
lasztatni. Indítványa egyhangúlag elfogadtatott, a többi 
tisztviselő pedig közfelkiáltással újból megválasztatott. 

A számvizsgáló bizottság tagjaivá : Kürcz Antal fő-
gymn. tanár, Frey József nyug. főtanitó és Szabó Béla ma-
gánzó ; az igazgató választmány kiegészítésére Bádii Valér 
szentferenczrendi áldozár, Csajághy Károly nyugi, plébános, 
Lattyák János mártonvásári plébános, és Ruschek Antal 
győrszigeti pleb. választattak meg. 

Mallár József kanonok váczi székhelyi igazgató jelen-
tést tett működésének eredményéről s 691 forintot adott át 
a váczi egyházmegyéből ujabban befolyt adományok ered-
ményeként. Ezen összegből különösen kiemelendő : Rlés Mi-
hály tápió-sülli pleb. 20 f r t alapítványa, Hannsz Alajos vá-
czi szentszéki ülnök 500 f r t hagyománya, és Soós József vá-
czi apát-kanonok 60 f r t alapítványa, kiegészítésül az általa 
már előbb tett 40 frt alapítványnak. 

Mallár József kanonok indítványozta, hogy a tagok-
nak emlékjelvény adassék más külföldi társulatok példájára ; 
Göndöcs Benedek indítványozta, hogy a Nogely István által 
megindított „A kath. hitterjesztés lapjai" czimű képes fo-
lyóiratból 4—5 ivnyi terjedelemben a nép részére alkalmas 
képek s azok leírásai évkönyv alakjában adassanak ki s 
mintegy tagilletmény fejében osztassanak ki a tagok között, 
mi által a tagok szaporodása várható. Az indítvány Lonkav 
Antal pártoló hozzászólása után a választmányhoz utasítta-
tott tárgyalás végett s mindkét indítványtevő fölkéretett 
annak idején résztvenni a választmányi ülésben. 

Lipthay Kornél királyi táblai biró indítványozta, 
hogy a püspök elnök ur ő exc. remek beszéde az évkönyv-
ben megörökítessék, dr. Balogh Sándor pedig azon óhajtá-
sát nyilvánította, hogy az kinyomatva minél szélesebb kö-
rökben terjesztessék. 

Bornemisza Antal kéri elnök ő excját, hogy főpásztor! 
áldásában részetitse a közgyűlést, dr. Balogh Sándor pedig 
köszönetet mond ő excjának a gvülés tapintatos vezetéseért. 

A jegyzőköny hitelesítésére Czibulka Nándor és Lip-
thay Kornél vál. tagok kérettek fel. 

A nagyméltóságú püspök ezután főpásztor! áldását 
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adván a jelenvoltakra, a közgyűlés lelkes éljenzései között 
távozott. 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

Nem folytatjuk tovább. Fájdalmunk csak növekednék, 
ha tovább foglalkoznánk e szomorú tünemények fölött való 
elmélkedéssel. De azon meggyőződésünket nem hallgathat-
juk el, hogy fiatalságunk ez elszomorító jellemvonása abban 
gyökerezik, hogy nem ismeri, nem is akarja ismerni és gya-
korolni a napi-rend szerint megállapított munkát, foglalko-
zást ; nem ismeri az idő megbecsülhetetlen értékét s követ-
kezőleg, hogy e leverő állapotoknak végét csak akkor re-
mélhetjük, ha, bár önmegtagadással is, visszatérünk a Sa-
lamon-féle böleseséghez : „mindennek megvan a maga 
ideje." 

Természetes, bogy e napi-renden belül az Isten, min-
magunk és embertársaink iránt teljesítendő kötelességeink-
nek egyaránt helyet kell foglalniok ; a szivnek és észnek a 
maguk táplálékát egyformán meg kell találniok. 

Szinte látni vélem azt a gúnyos mosolyt, mely az úgy-
nevezett „erős", „szabad" szellemek ajkai körül játszadozik 
azon javaslatom hallatára, hogy e napi-renden, illetőleg ter-
ven belül az első hely a jámborságot illeti meg. Hiszen a 
virág, mely hajnalban kinyitja kelyhét; a madárka, mely-
kora viradatkor hangicsálva az ég felé emelkedik. — mint-
egy arra látszik fölhíni bennünket, hogy nyissuk meg szi-
vünket mi is gondolatainknak, érzelmeinknek fölemelésével 
az ég Urának üdvözlésére, imádására. De maga emberi ter-
mészetünk helyes ismerete is arra hí föl, hogy annak ótalma 
alá helyezzük magunkat, napi munkánkat, „kiben élünk, 
mozgunk és vagyunk", s ugyannak adjunk hálát, kinek jó-
voltából a napot szerencsésen és hasznosan átéltük. Mig te-
hát az emberi lélek természetének, szükségének teljesen 
megfelelőleg tölti be helyét a megállapított napi-renden be-
lül a kora-reggeli és késő-esti lelki olvasmány ; másrészt ép 
oly nemes kiegészítő részül szolgálhat a keresztényül mü-
veit ember napi programmjában az imádság, a templomban 
annak idején egy-egy sz. misének vagy egy sz. beszédnek 
meghallgatása. 

Es hogy e vallási kötelességek teljesítésében a szülők 
által nem deista, vagy pantheista, vagy naturalista, hanem 
az igazi keresztény alapon adott példa csak jótékonyan 
fogja éreztethetni hatását a fiatal ember életében, magából 
a dolog természetéből világos. o o 

Nem ereszkedhetünk itt mélyebben a dologba. Csak 
röviden érintünk egy-két gondolatot. Mi a vallás ? Nemde 
az égnek a földdel összeölelkezése, az ép emberi természet 
végtelen után való vágyainak, a legtökéletesebb megközelí-
tésére törekvesének kifejezése és kielégítése ? Nemde a föld-
nek, vagyis az emberi szivnek az ég harmatával, vagyis 
maga Isten által való megtermékenyítése ? És vájjon nem a 
kereszténység, a katholicismus, mint a vallások vallása elé-
giti-e ki legjobban az emberi természetet? Nem bizonyitja-e 
a tudomány és az élet, elméletben, gyakorlatban, egyes em-
berben és az egész emberiségben, a mit De Maistre a mily 
szépen, oly igazán mond : „A kath. egyházban nincs egyet-
len dogma, sőt nincs egyetlen, a szoros fegyelemhez tartozó 

általános szokás sem, mely nem az emberi természet legmé-
lyében gyökeredznék ?" (Du pape, 31(1. 1.) Mélyebb elmél-
kedés után, melyet netalán a kath. egyház hittitkai, igazsá-
gai fölött tartottunk, ha őszinték akarunk lenni, nem kell-e 
megvallanunk és felkiáltanunk : „Bizonyára én e dogmákat 
nem értem teljesen ; de, mi többet ér, érzem és elgondolom 
azokat s természetem legmélyén hordozom elő csiráikat. 
Azok csak lelkem nemesebb felbuzdulásai, a végtelen felé 
törő óhajaim, vágyaim, epedéseim. íme, ez az, mit megha-
tottságtól reszketve, az árnyék nélküli fényben magam előtt 
ebegni látok!" (Bougaud, A kereszténység és korunk. Ford* 
Dobos és Spett. 1881. I. k. 32. 1.) 

De ha igy áll a dolog, a mint igy áll : önkényt követ-
kezik, hogy nem holmi deisticus sophismák, milyeneket a 
Legouvé- féle szülők vallanak és gyermekeiknek ajánlanak 
(L. Id. m., I I . k. 67. s köv. 1.); nem holmi naturalisticus, 
materialistico-pantheisticus elméletek, melyeket napjaink 
kiégett szivü nagy tudósai vallanak : hanem csak a positiv 
kereszténység igazságai s az ezek nvomán fakadt érzelmek 
szolgálhatnak középpontjául a fiatalember napi-rendje val-
lási részének. Avagy szégyenünkre válhatnék, ha az oly lel-
ki olvasmányokkal való foglalkozásban, minők az „Krisztus 
követéséről," a „Philothea," a „Levelek a felsőbb katholi-
cismusról" stb. czimű művek, a Lacordaire, a Felix atya-féle 
beszédek, — apáink példáit követni igyekeznénk! Pi rulhat -
nánk azon, ha gyónni, áldozni menve — kereszténységvédő, 
pogány verő elődeink nyomdokain járni törekednénk ! 

Nem azt mondjuk, hogy az ilv vallási tevékenység 
gép- és kényszerű mozzanatként foglaljon részt a fiatal em-
ber életében : de azt, igen is, mondjuk, hogy az ekkép meg-
ismertetett, majd önkényt elfogadott irány és cselekvés meg-
termékenyíti a szivet ; mert ebből fakadnak azután azon ne-
mes érzelmek vagy, mint az irás mondja, azon nagy gondo-
latok, melyek megvilágítják az elmét, s melyek a szellemi 
munka szeretetében és vészesében is el nem homálvosuló ve-O # J 
zér csillagokként ragyognak előttünk. 

Az ily irányú fiatal ember a nappalnak legvnagy-obb 
részét a munkában, a tudományos ismeretek megszerzésé-
ben annál szivesebben tölti, mert az általa választott tudo-
mányszakban is azon örök Igazság visszfényét látja, mely-
nek, mint örök ragyogású napnak, elménkbe szakadt sugár-
szála csak akkor önti el azzal a megnezevlietetlenül harmo-
nious derűvel lelkeinket, ha azzal nemcsak találkozik, ha-
nem állandó egyesűltségben is van. 

Az emberi gyarlóságra való tekintetből jó lesz ugyan 
a szülőknek azon lenni, hogy a foglalkozásnak, a tanulmá-
nyoknak terve, rendje mennél előbb megálapíttassék, hogy 
az indolentiának, melyre úgy is annyira hajlandók vagyunk, 
ez által mentől előbb út ja veszszen ; az is nagyon kivánatos, 
hogy az egyszer megválasztott tudományszakot az i f jú ab-
ban ne hagyja, nehogy az állhatatlanság vagy sokba-fogás 
miatt ra j ta is valósúljon a mondás: „a ki sokat markol, ke-
veset szőrit" : én azonban bizton hiszem, hogy ha a szülők 
isteni tekintélyükhöz emberit is csatolnak, vagyis ha az élet-
bölcseség sugalta szó és tett hatalmával, az elméhez és szív-
hez szóló rábeszélés és erényes példa befolyásával végzik 
felaladatukat ; gyermekök lelke világában beáll azon boldo-
gitó állapot, mely után csak ohajtozunk a lyoni franczia 
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kat. tudományegyetem széplelkíi rectorával : „Azon napon, 
melyen e két élő erő, az imádság és tudomány, együtt mű-
ködve, a fiatal ember szellemének és szivének kifejtésén 
együt t munkálkodva összhangzatosan mind ezt, mind amazt 
hatalma legmagasb fokára emelné : ez a nap az egyháznak 
diadal, — a hazának dicsőség — napja lenne. Ez megvilágí-
taná egyszersmind a tudománynak és hitnek, az igazságnak 
és az erénynek állandó, termékeny és dicső szövetségét ; ez 
lenne magának az Isten országának napja!" (Guiol, Id. m., 
87—8. 1.) 

Midőn az élet-rend keretébe foglalandónak jelezzük a 
barátságot is Ciceró azon mélyrehajtó jó tanácsának átgon-
dolásával és követelésével : „ Amicitia, nisi inter bonos, esse 
non potest" : midőn a nemesb czélú társaságokban való rész-
vételt már csak azért is, nehogy az elme, a túlfeszített húrhoz 
hasonlóan, rugékonyságát a szakadatlan munkálkodásban el-
vészitse, jó lélekkel javal juk : nagyjában elmondottuk azt, 
mit a nevelésnek e harmadik, vagyis legmagasabb fokáról e 
szűk határok közt mondhatunk. 

íme a családi nevelés feladata ! 
Vessünk még egy pillantást családi nevelésünk jelen 

állapotára s különösen azon bajokra, melynek annak sikeres 
eredményét megbénítják, meggátolják. 

Minden téren, minden irányból visszhangzik társadal-
munkban a szózat : „a tekintélyek kora lejárt." Egyik tábor 
szinte phreneticus örömmel hangoztatja e phrasist, mig a 
másik nem ejtheti ki azt, anélkül, hogy fájdalmas sóhaj ne 
emelkednék föl szivéből. Es, sajátságos, hogy lia állapotain-
kat vizsgáljuk, azt kell mondanunk mindenre feleletül : igaz 
is, nem is. 

Igaz, mert a ki figyelemmel vizsgálja azt a megdöbbentő 
tüneményt, hogy alig volt valaha időszak, melyben Isten, egy-
ház, állam, család oly cliomedesi támadásokban részesült 
volna mint napjainkban; hogy alig volt kor, melyben a leg-
szembeszökőbb igazságok, a legszentebb jogok, a legüdvö-
vebb törvények annyi merész tagadásnak, hazug becsmér-
lésnek, cynicus gúnynak voltak volna kitéve, mennyinek és 
minőnek ki vannak téve időnkben : lehetetlen be nem valla-
nia, hogy társadalmunkban a tekintély ügye rosz lábon áll. 
I Ia azonban tekintetbe vesszük, hogy viszont alig volt idő-
szak, melyben a nagyzó üresség, a nyegle dölyf, a hazudott 
jellem annyi párthívet toborzhatott volna, mint épen napja-
inkban : azt is meg kell ismernünk, hogy a tekintély örve 
alatt talán soha nagyobb bitorlás, számosabb visszaélés nem 
űzetett, mint szintén a mi korunkban. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 28. Egy képviselői programm. — Azt 

hit tük, hogy most, midőn országgyűlési képviselőink nem-
csak megválasztattak, hanem egybe is gyűltek, tanácsko-
zandók a módok felől, melyek által a nemzet jólétét elő-
mozdítani fogják, hogy, mondjuk, most már nem kell foglal-
koznunk képviselői programmal, hanem igen is az o r s z á o - -

bázban történendő eseményekkel. Azonban e tekintetben 
csalatkoztunk, és hogy azonnal hozzá tegyük, elég kelleme-
sen csalatkoztunk. Egy elkésett képviselői programm jelent 
meg ugyanis a lapokban, melyről elmondhatjuk, hogy az 
valóságos fehér holló, és nem mondhatjuk, hogy ahhoz ha-

sonlót az egész választási idény alatt olvastunk volna, leg-
alább nem olvastunk világi képviselőtől, és hozzá tehetjük, 
e programúitól elég kellemesen lepettünk meg és épen azért 
nem mulasztjuk el azt olvasóinknak bemutatni. 

Domahidy István képviselő úrról t. i. kétség merül-
vén fel az iránt hogy ő melyik párthoz tartozik, e kétség-
eloszlatására pontozatokban foglalt programmal felelt, me-
lyek elseje igy hangzik : „Eszményképem oly párthoz tar-
tozni és oly kormányt támogatni, mely habár a 16 éves ön-
kormányzati élet alatt alkotottakat nem ignorálja — a 
a megtörténteket, meg nem történteknek, a beiktatott tör-
vényeket, kötelező erő nélkülieknek nem tekintheti; mind-
azonáltal, azon elv által vezéreltetik, hogy a törvényhozás-
nak a közel jövőben nemcsak joga, de kötelessége is leend 
törvényeink közül mindazokat, melyek természetünkkel, 
szokásainkkal, jellegünkkel ellentétben állanak, radicalis 
revisio alá venni, — meghagyni a halomra gyártottak közül 
mindazokat, melyek történelmi jogainkkal, érdekeinkkel, 
helyeseknek bizonyultak, kijavítani a hibásokat — megsem-
misíteni a teljesen roszakat és latba vetve szellemi és er-
kölcsi valamint anyagi erőnket a rohamos haladás és erőnkön 
túlfeszített fejlesztés igényeivel s bizonyos tekintetben in-
kább maradni, mint a kultura czége alatt rohanni az előbb-
utóbb kikerülhetetlen zátonyra." 

Ez az egyik pont, melyet a képviselő ur programjá-
ból kiemelünk — kiemeljük azért, mert, lia az ott mondot-
takat képviselőink megfontolták volna a múltban, a nemzet 
sem anyagilag, sem erkölcsileg nem sülyedt volna annyira, 
mint tényleg, sőt sok, igen-igen sok jóvátehető lenne a jövő-
ben, lia az ott foglalt igazságokat megfontolnák a jövőben. 
Azt ugyanis nem tagadhat ja senki, hogy vannak számos 
törvényeink, melyek alapjukban el vannak hibázva, melyek-
nek törvénykönyveinkben helyet foglalni nem lenne szabad, 
oly törvények nevezetesen, melyek a nemzet egykori ősi val-
lásosságát és erkölcsösségét aláássák, miáltal az iíjabb nem-
zedéket csak a nemzet megrontására és megsemmisítésére O CT 
nevelik. Ily gyökeres törvényrevisióra csakugyan nagy 
szükség van, nem ugyan a liberalismus dicsőségére, mely 
csak törvényeket gyárt a nemzet geniusával, szokásával, 
vallásával mit sem törődve, hanem a nemzet jóléte érdeké-
ben. Mi itt csak egy törvényre mutatunk rá. t. i. arra, mely 
a közös iskolákat ajándékozta a nemzetnek. Erre nézve óhaj-
tanok első sorban alkalmaztatni a képviselő ur szavait, bogy 
teljesen rosz törvényeket megsemmisíteni kell, mert inkább 
semmi, mint vallástalan közös iskola, melynek szellemére 
vonatkozólag elég legyen egyszerűen hivatkozni a dicsősé-
ges ( ? ) országos ( ? ) tanitógyülés lefolyására. 

Egy további pontozatban a képviselő ur programmja 
még érdekesebb. Felemlíti t. i. egész sorozatát a törvények-
nek, melyekre a nemzetnek szüksége van, elmondja, hogy ha-
zánkban a kézműiparost és földművest kell segíteni, lia a 
nemzet fennmaradását biztosítani akarják, kéri a katonaság 
számának leszállítását, olcsó, gyors igazságszolgáltatást, 
vizszabályozást, közmunka-törvényt, a kisebb királyi ha-
szonvételek gordiusi csomójának megoldását, a polgári ügy-
kezelés javítását, adótörvényeink rendezését, stb. stb. és 
azután hozzá teszi : „mind e hiányok orvoslása helyesebb 
volna, mintha a felsőház rendezésén, korlátlanabb vallásssa-
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Lads ág gyakorolhatásán, polgári liáyasság behozatalán . . . 
tör jük évek liosszu során a fejünket.'- Bizonyos egy dolog 
előttünk, hogy képviselőink közt számosan vaunak, kik az 
épen most emiitett pontra nézve tökéletesen egyetértenek, 
de csak önmagukban, a nyilvánosság elé lépni azonban benső 
meggyőződésük kifejezésére nem birnak. Domahidv urnák 
becsületére válik, hogy meggyőződését nem rejtette véka alá, 
hanem nyíltan kimondta, hogy mire van a nemzetnek szük-
sége, hogy mi az, a mi által jólétén segiteni lehet; mert va-
lóban nem képzelhetőbb nagyobb gúny, mint akkor, mikor 
a nemzet mindenféle teliei alatt roskadozik, azt válaszolni 
neki, hogy majd alkotunk törvényt a feltétlen vallásszabad-
ságról, vagy : behozzuk a polgári házasságot. I ly törvények 
mellett a nemzet terheitől meg nem menekszik, az uzsorá-
sok körmei közül ki nem szabadul, a mindennemű vissza-
élésektől, melyeknek ki van téve meg nem menekül, hanem 
igen is elvérzik és megsemmisül. 

Domahidy ur nézetünk szerint nagy szolgálatot tett a 
nemzetnek, hogy az igazságot igy kimondta, mert ezáltal 
igen könnyen szaporodhátik azon képviselők száma, kik 
bátorságot nyerve, ők is nyiltan a képviselő ur mellé sora-
koznak és kiszorítják azon chauvinistákat, kik még ma is, a 
nemzetnek ily állapotban is általános vallásszabadság és 
polgári házasságról tudnak beszélni. Annál inkább remény-
kedünk pedig, hogy az ily nézetű képviselők száma szapo-
rodni fog, minthogy a képviselő ur világosan kimondja, 
hogy ő ezen czélok kivitelére keres pávthiveket, tehát né-
zeteinek propagandát akar csinálni a képviselők közt. Ez, 
ugy hisszük, nem lesz valami nehéz feladat, mert a nézet-
egység a képviselő ur és mások közt megvan, csak még a 
lelki erő hiányzik, mint mondtuk, annak nyilt bevallására, 
a melyet felébreszteni pedig könnyű lesz, mihelyt látni fog-
ják, hogy van köztük egy, ki a zászlót az esztelen intézke-
dések ellen elég bátor kitűzni. Mi a kezdethez a nemzetnek 
szerencsét kivánunk és óhajt juk, hogy a képviselő ur tár-
sai közt minél elébb minél több párthívre akadjon, hogy 
igy tervét minél elébb is létesithesse. A nemzet jövője, jó-
léte, erkölcsi és anyagi javai vaunak veszélyeztetve, ha még 
tovább is a megkezdett uton halad az országgyűlés. E ve-
szély megszüntetésére semmi fáradságot sem szabad ki-
mélni, semmiféle liberális támadástól nem szabad meg-
ijedni, és akkor hisszük, hogy Isten segélyével a nemes 
szándék valósittatni fog. 

Szend. Főtisztelendő Szerkesztő úr ! „Inter persecu-
tiones mundi et et consolationes Dei peregrinando procurrit 
Ecclesia." Ezen ősi nyilatkozat perczről perezre teljesül 
még mostan is az anyaszentegyház életében. Hiába iparko-
kik a hitetlenné vált kormányok és törvényhozó testületek 
összes serege „csapdákat" állítani az anyaszentegyház ter-
jedése ellen: „Spiritus Dei ubi vult spirat ! Dominus Deus 
irridebit eos !" Megható példa gyanánt szolgált ez állítás 
beigazolására a szomszéd dadi temj^lom egyháznapja vagy 
búcsúja (Sz. István király napján) midőn egy helybeli zsidó 
szülők gyermeke az 5 gymnasialis osztályt végzett Leopold 
Ferencz járul t a keresztkuthoz, hogy az anyaszentegyház 
kebelébe leendő felvételét kérje. E sorok Írójának jutot t a 
szerencse, hogy a helybeli plébános ur felhívása folytán a 
keresztelési ténykedést végezhette. Nagy mise után volt, mi-

dőn a nt. plébános az oltártól a környékből összesereglett 
hivő sereghez emelkedett hangú figyelmeztető szózatot in-
tézett a történendőkre vonatkozólag. Azután kezdetét vette 
a sz. szertartás, melyben a keresztelendő a legnagyobb lelki 
örömmel, bátor magatartással, de egyszersmind szívbeli alá-
zattal vevé fel a sz. keresztséget. Keresztelés után először e 
sorok írója intézett néhány alkalomszerű szót az u j keresz-
tény katholikushoz, azután pedig nt. Szalay Pá l helybeli 
plébános ur mint keresztatya és a kath. hitben oktatója 
köté ünnepélyesen a megkeresztelt lelkére, hogy el ne fe-
ledje azon fogadalmakat, melyeket a keresztségben Isten és 
emberek előtt tett. Elmondá az egybegyűlt hivő sereg előtt, 
hogy keresztfiát nem csábitgatások és édesgetések által 
nyeré meg a kath. anyaszentegyháznak, sőt ellenkezőleg 
feltünteté előtte minden alkalommal azon kinos helyzetet 
melyet előbbi hitsorsosaival szemben saját részére teremt, 
másrészt pedig utalt azon nehézségekre, melyekben egy 
kath. embernek mozognia kell. ha Isten szive szerint való 
életet akar élni; s csak miután az i f jú öt éven át nem lan-
kadt forró kívánságában s vágvát a sz. keresztség iránt O O 
példás viselettel is igazolá, bocsájtá a sz. keresztséghez ki-
tartó oktatás után sz. hitünk igazságait illetőleg. — Igy 
terjed az anyaszentegyház nem csupán a vad népek között, 
hanem a civilizált Európában is egyremást; igy működik 
ama titokteljes kovász a 19-ik század utolsó negyedé-
hen is, mely az apostolok korában a nemzeteket át meg át 
jár ta . — A templomban a sz. ténykedés alatt vegyest a 
katholikusokkal igen sok protestens atyánkfia is tanuja volt 
a lélekemelő ünnepélynek s mély benyomást kelthetett az ő 
sziveikben is amint az eddigi zsidó if jút látták égő gyertyával 
kezében fehér inggel karján a keresztelés után keresztelője 
karján a főoltárhoz térdepelni, hogy keresztatyja kezeiből 
magához vegve az U r sz. testét. Mi is térdre borulva zokog-
tunk. Non nobis Domine, non nobis ! Nomini tuo da glóriám ! 

Nagyontisztelendő plébános ur szavai szerint azonban 
nem egy, hanem két képpel gyarapodott a dadi sz. egydiáz. 
Az élőképen kivül bemutatá egyúttal híveinek azon becses 
ajándékot, melvet bold. Huszár Ferenczné, Ghiczy Kálmán 
nővére, kit Nagy-Asszony napján kisértünk ki a tagyosi 
sírkertben öröknyugalomra — végrendeletileg hagyományo-
zott a dadi templomnak. Ez egy gyönyörű oltárkép, Sz. Is t -
ván keresztelését ábrázolva. Isten áldása és kegyelme te-
tézze a megboldogultnak lelkét s jutalmazza meg örökélettel. 

Herits Márton, 
szendi káplán. 

IEOMLOI. 
Iskolai értesítők. 

A lefolyt isk. évről még következő (1. a Rel. 1881. I I . 
2. sz.) tanévi Értesítők szives beküldését kell azoknak ismer-
tetésével viszonoznunk, szorítkozva jelenleg, tér hiányában, 
csupán a bennök foglalt becses értekezések czimének felem-
litésére. 

1) A cisterci rend pécsi kath. fögymnasiumának érte-
sitvénye az 188/81-ki tanévre. Közrebocsátja Dr. Szalay 
Alfréd, zircz-cist. rendi áldozár s főgymn. igazgató. Pécsett . 
Nagy 8-ad rétű 58 1. 
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Értekezés : Virág Benedek mint költő és történetíró, 
21 lap. Ács Egyedtől. 

2)4 trsztenai kir. kath. gymnasium évi értesítője az 
188/81 tanévről. Közli Csáka Károly, id. igazgató. Buda-
pest, 8-ad rétü 46 lap. 

Értekezés helyett : Hymenaeus in piam memóriám al-
tissimi conuubii Ser. pr. Rudolphi etc. cum Ser. P r . virg. 
Stephania etc. 

3) A gyula-fehérvári róm. kath. nagygymnasium érte-
sítője az 1880,81. tanévről. Gyulafehérvárit. 8-ad rétü 
53 lap, 

Ért. : A tenger befolyása az emberiség működésére, 17 
lap, Soó Gáspártól. 

4) A nagyváradi róm. kath. népiskolának tizenkettedik 
értesitvénye az 1880y81. tanév végén Nagyvárad. 13 lap. 

Ért. : Az ásványország a népiskolában, Oo Mi-
hálytól. 

Megjegyzésre érdemes, hogy e füzet a nagyváradi 
róm. kath. néptanítók önképző körében felolvasott és meg-
vitatott dolgozatok kivonatát is közzé teszi. 

5) Értesítvériy a szombathelyi kir. kath. főgymnasium-
ról 1880/81. iSzerkeszté : Dr. Kunez Adolf igazgató. Szom-
bathely. ^ a g y 8-ad rétű 118 lap. 

Ért. : Quaestiones perpetuae és a bűnügyi perrend-
tartás, 41 lap, Burany Gergelytől. 

2. A congrueus számok és az első fokú congruentiák, 
42—83 lap. Edelmann Sebőtől. 

6) prémontrei kanonok- rend nagyváradi kath. fögym-
násiumanak értesítője az 1880/81 tanévről. Közli ; Várszély 
Ármin, igazgató. Nagyvárad. Nagy 8-ad rétű 106 lap. 

Krt. : Az imák és áldozatok a görögöknél, 34 lap • 
Kotunovics Sárdortól. 

7) A szent-Fer encz-rendiek vezetése alatt álló szolnoki 
kath. nagygymnasium értesítője az 1880/81-iki tanévről. 
Közli Varga Emil, igazgató. Szolnok. Nagy 8-ad rétű 66 lap-

Ért. : A levegő hatása az életre, 11 lap. Bencsik J . 
Antaltól. 

8) Az oraviczabányai államilag segélyzett községi 
nyilv. magyar polgári fiú-iskola negyedik értesitője, az 
1880/81 iskulaévről. Közli Bilszky Ferencz, id. igazgató. 
Oraviczabánya, 8-ad rétű 21 lap. 

9) Értesítő a pannonhalmi sz.-Benedek-rend pápai 
kisgymnasiumáról az 1880/81-iki tanév végén. Közzéteszi 
Ocsovszky Kázmér igazgató. Pápa, 8-ad rétű 58 lap. 

Ért. : Róma kormányzata a köztársaság alatt, 37 lap, 
Schulz Vendeltől. 

10) Értesítő a pannonhalmi szent-Benedek-rend győri 
főgymnasiumáról az 1880/81 tanév végén. Győrött 8-ad rétű 
235 lap. 

Értekezés : Győrmegye és város anyagi műveltségtör-
ténete kiváló tekintettel a szorgalmi néposztály társadalmi 

helyzetére 1000—1301. Ir ta Villányi Szaniszló szt.-Bene-
dek-rendi tag s főgymn. ny. r. tanár, 198 lap. 

Nagy érdekű dolgozat. Visszatérünk reá. 

VEGYESEK. 
-I- XIII. Leo pápa a jubileum határidejét több oldal-

ról hoszáintézett kérelemre f. év nov. 1-ről decz. 8-ig kiter-
jesztette. 

~~ A kölni föegyházmegyében a legutolsó haláleset kö-
vetkeztében már a 219-ik plebania vesztette el lelkipász-
torát. 

Svédországban a katholicismus örvendetesen halad 
a térfoglalásban. Legújabban Geffeben keletkezett uj mis-
siói állomás mely rövid idő alatt már a negyedik. A protes-
tánsok itt nagy kíváncsisággal özönlenek az imént megnyílt 
kath. kápolnákba s a kath. isteni tisztelet és hitszónoklat 
nagy hatást gyakorol reájok. 

í A sz. Bonifácz-egylet 1880-iki bevéte 789,993 márka 
és 26 fillér. Az előző évekhez képest ez az összeg rendkívüli 
nagy. Legnagyobb bevétele volt eddig az egyletnek 1879-
ben, 613,272 márka és 37 fillérrel. 1880-ik évi jövedelme 
ez összeget 176, 590 márka és 99 fiillérrel múlja félül. Da-
czára e valóban nagyszabású emelkedésnek, a Bonifácz-egy-
let még igen messze van a protenstans Gusztáv-Adolf-egy-
let mögött, melynek czéljaira Poroszországban meg van en-
gedve házankint kéregetni ; ami a Bonifácz-egylettől meg-
van tagadva. 

% Köszönettel vettük a zirc-, pilis-, pásztói és szentgott-
hárdi egyesült apátságokban kebelezett cisterci rend sze-
mélyzetének az 1881—82-ik tanévre szóló névtárát. Az 
egyesült apátságok védasszonya a Bold, szűz Mária. A rend 
főpapja : ft. Supka Jeromos Antal ur ő nga. Született Vár-
Palotán, Veszprémmegyében, 1832. febr. 12-én. A rendbe 
lépett 1852. apr. 24-én. Apáttá neveztetett 1879. jul. 27-én 
Felavattatott 1879. nov. 10-én. Áldozár van 77, ünepélyes 
fogadalmat tett növendék 1, egyszerű fogadalmat tett nö-
vendék 13, if jabb növendék 19, ujonc-növendék 12. A rend-
tagok száma : összesen 123.— A zirci apátság lelkészségei-
nek kath. lélekszáma : I . a veszprémi egyházmegyében ; 
14,278 — kik között 2391 iskolázó. IL a székesfehérvári 
egyházmegyében 6173, — 958 iskolázó. I I I . A szombathelyi 
egyházmegyében: 15,428, — 1848 iskolázó. Az összes lélek-
szám: 35,879 — ezek között 5197 iskolázó. 

X Sz. Terézia centenáriumát jövő évi októberben nagy 
ünnepélyességgel akarják megülni a spanyol katholikusok. 
Salamancában a püspök elnöklete alatt előkészítő bizottság 
alakult. Pályázatot hirdettek alkalmi műre, melynek ki kell 
fejtenie: 1) sz. Terézia egyéniségének jellemvonásait, 2) re-
formjának horderejét, 3) irodalmi érdemeit és 4) mily hatás-
sal volt sz. Terézia szelleme az európai katholicismusra. 

= Ft. Bosizio Athanáz S. J . aranymisés tudóst fm. 
dr. Haynald Lajos birbornok és kalocsai érsek ur ő eminen-
cziája üdvözlő irattal s egy gyönyörű feszület ajándékozá-
sával tüntette ki. Ugyanőt esti 5 órakor a Sz. István király-
ról czimzett nevelő intézet szépen sikerült polyglott szava-
pisi és zene-ünnepélylyel örvendeztette meg. 

Kegyeletes adakozás. 

Nóvák Ede zamárdü plébános pápa ő szentségének péterfillérül . 7 f r t 
Ugyanő a Dudestben bérlendő kis házra 3 „ 

Összesen : 10 f r t 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. -sSS'e 

Budapesten, október 5. 28. II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Jeruzsálem pusztulása. — A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel családi életünkre. — Egyházi 
tudósítások : Budapest. A trónbeszéd. — Zsámbék. Tiltakozás. — Francziaország. Atheisták congressusa. — Irodalom. 

Szent József tisztelete. — Pályázati jelentés. -— Vegyesek. 

Jeruzsálem pusztulása. 
(Vége.) 

A városban ezalatt az éhlialál áldozatai oly 
sűrűen hullanak, hogy már nem győzvén őket a 
város falaihoz sem hordani, most már csak na-
gyobb házakba gyűj t ik össze. Mióta Ti tus a vá-
rost fallal elzáratá, a körülzártak már füvek keresé-
re sem lopódzhatnak ki a városból ; miért is néme-
lyeket a szükség annyira visz, hogy éhségök csilla-
pítására száraz baromtrágya után nyúlnak. 

Végre ju l ius 15-én a rómaiak Antonia várát 
megrohanják s hatalmukba ejtik. A zsidók a tö-
szomszédságu templomba menekülvén, a rómaiak 
egy földalatti folyosón ide is u tánuk mennek, mi-
nek folyián a sz. hely iszonyú vérengzésücsatatérré 
változik, de melyről a rómaiak végre is kénytelenek 
visszahúzódni az elfoglalt Antóniába. 

Ju l ius 17-én Titus Fl. Józsefet János, a zelóta 
főnök elé küldi azon üzenettel, hogy hagyjon fel 
már egyszer Isten bántalmazásával, kímélje a sz. 
helyet, vonuljon ki a templomból, s lia már min-
denkép harczot akar, jöj jön ki hát a városból, a 
hány emberrel csak tetszik, nehogy különben sajá t 
vesztével együtt a város és templom is elpusztul-
jon. FI. József a város falairól lenéző nagy néptö-
meg hallatára könyek és zokogások közt tar to t t 
hosszabb beszédben adja tud tu l Jánosnak Titus 
üzenetét. A nép közül számosan megilletődve fo 
gadják FI. József szavait, a rablóvezér azonban 
bandáival egyetemben csak átkokkal és szidalmak-
kal válaszol. Erre Ti tus Fl. József tolmácsolása 
mellett e feddő szavakkal fordul Jánoshoz és tár-
saihoz : „Nemde ti, oh istentelenek, a sz. hely i ránt i 
tisztelet megóvására a templomot korláttal vettétek 

körül? Ugy-e a korlát mentében táblákat függesz-
tettetek ki, melyeken görögül és a mi nyelvünkön 
halálbüntetés terhe alatt t i l tatik a korláton tu l 
való menetel? Nemde megengedtük nektek, hogy 
azokat, kik e tilalom ellen vétettek, habár römai 
volt legyen is az illető, halállal büntethessétek ? Ti 
gonoszok ! miért tapostátok tehát a holtakat is ösz-
sze e sz. helyen? Avagy idegenek ugy, mint saját 
honfitársaitok vérével miért fertőztettétek be a 
templomot ? Tanukul hivom fel a honi isteneket s 
mindazokat, kik valaha e helyet l á t t ák ; tanukul 
nivom fel saját hadseregemet s azon zsidókat is, 
kik táboromban vannak, és magatokat is : miszerint 
én nem kényszeritlek benneteket, hogy a sz. helyet 
megszentségtelenítsétek ; sőt azon esetre, ha a tem-
plomból kitakarodtok, nem fog a rómaiak közül 
egy is a sz. helyre lépni, sem azt bármi módon tisz-
teletlenséggel nem fogja illetni ; — m e g fogom pedig 
menteni a templomot még akaratotok ellenére is." ') 
— De Titus e szavai sem képesek a kivánt hatást 
eredményezni a lázadóknál, sőt ezek Titusz szavait 
nem annyira a jóakaratnak, mint inkább a féle-
lemnek tudván be, csak annál gőgösebbek lesznek. 
Elrendeli azért Ti tus a templom körül is a sánczok 
fölvetését. 

Ezalat t a városban az éhség emésztő gyötrel-
mei következtében a szerencsétlenek megszámlál-
hatlan sokasága hull a halál karjaiba. Éhségtől kín-
zott rablók futkoznak házról házra, tápszer után 
fürkészvén mindenütt , á tkuta tván még a holtakat 
is, ha netán ruháik közt valamely elrejtett élelemre 
akadhatnának, táplálékul összegyűjtvén oly tár-
gyakat is, melyektől még az állat is undorodva 
fordul el. Fölemésztik végre az öveket, sarukat , 

Jos, F l . Bell. Jud . L. 7. c. 
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paizsok lefejtett bőreit és a szénát is. De még meg-
rendítőbb az, ami egy Mária nevű asszony szállá 
sán történik. E nő ugyanis, ki előkelő származású 
s gazdag vala, a Jordánontul i vidékről egyéb nagy-
számú menekülőkkel egyetemben került Jeruzsá-
lembe. Vagyonának egy részét János és Simon ban-
dái tőle csakhamar elrabolták; sőt naponkint visz-
szatérve, felkutat ták s magukkal vitték azt is, amit 
előlük ide oda elrejthetett. Végre mindenéből ki-
fosztogatva lévén, beköszöntött az éhség őhozzá is, 
és pedig oly rohammal, hogy az égető kinok elölék 
keblében az anyai szivet. Saját csecsemő magza-
tá t öli le, levág belőle egy darabot, megfőzi és 
megeszi, a megmaradt részt pedig befödve elteszi 
máskorra. A rablók szokás szerint megjelennek nála 
most is, s ételszagot érezvén, halállal fenyegetik, 
ha elö nem adja, a mit készített. 0 pedig felelvén, 
hogy egy jó részét fentartotta, lefödi elöttök a gyer-
mek véres maradványait . A rablókat borzalom f u t j a 
át s mintegy megkövülve állanak. De az asszony : 

„Ez valóban, úgymond, az én fiam, egyetek csak 
egyetek belőle, mert én is ettem. Nem akarom, hogy 
ti akár egy nőnél Anyásabbak, akár egy anyánál 
gyengédebbek legyetek." ') Azok pedig a rémület-
től remegve távoznak, az irtózatos esemény hire 
vil lámgyorsasággal f u t j a be a várost, mindenüt t 
borzalommal töltve el a kebleket. 

A templom körül a sánczok elkészülvén, Ti tus 
a faltörő gépeket a templom falai ellen mozgásba 
hozatja. De a falak óriási kövei a roppant erővel 
intézett lökésekre is mozdulatlan maradnak. Mások 
az északi kaput ássák a lá ; de nagy nehezen bir ják 
csak a külső köveket is kiemelni. Végre hágcsókon 
iparkodnak Titus katonái a templom csarnokaiba 
hatolni ; azonban e tervök is meghiusul a zsidók 
erélyes védelmezése folytán. Látván ekkép Titus, 
miszerint a templomot már semmikép sem lehet 
megmenteni , annak kapuihoz tüzet rakat, mely 
azokról az ezüstöt csakhamar leolvasztja, a fát meg-
emészti, és tovább harapódzik a csarnokokra. Ezek 
egész nap és egész éjjel tűzben állnak, minthogy a 
lángok csak lassankint terjedhetnek tovább. Más-
nap Titus megparancsolja embereinek, hogy a tüzet 
eloltsák és a csapatok számára a kapuk körül u ta t 
készitsenek. Azután főbb tisztjeivel a templom 
leendő sorsa fölött tanácsot tart . Többen a felgyuj-
tást inditványozák, főleg azon esetre, ha a templom 
csak fegyverrel lesz elfoglalható. Ti tus azonban vá-
laszul adja, miszerint ö soha ily nagyszerű müvet 

!) I . h, cap. 8. 

elhamvasztani nem fog, mivel a kár már magukat 
a rómaiakat érné, valaminthogy a római birodalom 
diszére is fog az válni, lia megmaradand. Erre a 
tanács feloszlatván, elhatározza, hogy az egész had-
sereggel rohamot intéz a templom ellen. „Be magá-
nak az Istennek Ítélete már rég tűzre határozta a tem 
plomot,a mondja maga FI. József.1) 

Titus mentési tervét csakugyan meghiusi t ja 
egy közbejött esemény. Ugyanis a római hadsereg 
rohamát megelőzőleg a templom belső udvarában 
lévő zsidók a kiilsö csarnokok oltásával elfoglalt 
rómaiakra kirohannak, de visszaveretvén, emezek is 
a belső udvarba utánok nyomulnak, a dulakodás 
közben egyike a római katonáknak társa által fölemel-
tetvén, a szentély köriil emelt épületekbe egy nyí-
láson égő iiszköt vet, mire az ezen épületekből 
csakhamar kicsapó lángok jelezni kezdik a nagy 
veszélyt, mely a szentélyt fenyegeti. Titus az eset 
röl értesülve, azonnal a helyszinére siet, u tána 
nagy zűr-zavarban az összes csapatok. Ti tus szóval 
és tagleitésekkel sürgeti a zsidókkal küszködő ka-o o o 

tonáit a tűzoltásra. De azok a nagy zajban szavát 
részint nem hallják, részint pedig dühökben rá sem 
figyelnek. Erre paráncsával a templom udvaraiba 
özönlő csapataihoz fordul, fenyegetésekkel, sőt bo-
toztatással is iparkodván sürgető szavának nagyobb 
nyomatékot kölcsönözni. De hasztalan. Azok neki-
bőszült vadállatokként csak a zsidókra rohannak, 
kik halomra roskadoznak össze halálos csapásaik 
alatt, a kiontott vér pedig patakokban ömlik a csar-
nokok lépcsőzetén alá. Sőt Titus katonáinak egyike 
meggyúj t j a a szentély a j ta já t is, mire a zsidóság 
büszkesége s szemefénye is csakhamar lángokba 
boru l ; mit látva Titus, sürgetéseivel felhagy, és a 
hadvezérekkel együtt a templomból távozik. Igy lön 
lángok martalékává Izrael második dicső tein-ta 

ploma is, és pedig augusztus 10-én, tehát ugyan 
azon hó és napon, melyen az első vagyis a Salamon 
által épitett templom lett ezelőtt hetedfél századdal 
a kaldeusok által elhamvasztva. A templom épüle-
teiben a kincsek oly roppant halmaza esett zsákmá-
nyul a rómaiaknak, hogy Syriában az arany értéke 
felényire leszállt. 

A templom felgyúj tása után a lázadók szét-
ugrasztot t maradványai utólsó menhelyökre, a 
felső-városba, gyülekeztek össze. Most Titussal be-
szélni kívántak. Titus megjelenik elöttök, s tolmács 
által hosszabb dorgáló beszédet intéz hozzájok ; de 
végre is igéri nekik, hogy életöknek megkegyelmez, 

!) Bell. Jud. L. 7. c. 9. 
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ha lerakván fegyvereiket, megadják magukat. Ebbe 
azonban azok nem egyeznek bele még most sem, 
hanem azt kérik, hogy nejeik- s gyermekeikkel sza-
badon vonulhassanak el a városból. E makacs dölyf 
méltán haragra lobbantja Titust, s azért engedélyt 
ád katonáinak, hogy az elfoglalt városrészeket ki-
fosztogathassák s felgyújthassák. Megtörténik. 

Titus most a felsö-város ostromára készül. Mi-
dőn a pártütök a rómaiakat faltörő gépeikkel a város 
falaihoz közeledni látják, rémülettől megszállatva, 
részint az alsó-városba részint a földalatti csator-
nákban szétfutnak ; a kik pedig a falakon marad-
nak, élelemhiány folytán amúgy is kimerülve levén, 
nem sokat árthatnak a falakat teljes erővel s vig 
kedvvel döngető rómaiaknak. Végre a falak egy 
helyen engedni, a rajtok levő tornyok inogni kezde-
nek. Erre a zsidók a falak- s tornyokról sietve tá-
voznak, és — ki erre, ki arra — menekülni s elrej-
tőzni iparkodnak. Az ostromlók pedig a falakat 
megmászva, kitűzik öröinriadal közt a római saso-o 7 

kat a tornyokra, azután a városba vonulván, különb-
ség nélkül mindenkit, kit elfoghatnak, leölnek, a 
házakat pedig a bennlevökkel együtt fölperzselik. 
A mészárlás, melyet véghezvisznek, oly borzasztó, 
hogy a szerteszét ömlő vér még a tüzet is kioltja, 
és csak éjjel, miután az iszonyú vérontás már ab-
banhagyatott, csaphatnak fel s terjedhetnek jobban 
a pusztitó lángok. 

A következő nap, mely a tüztengerben álló 
városra felvirradt, szeptember 8-a volt. Titus szem-
le alá vévén a várost, midőn a roppant erődítmé-
nyek s kivált a tornyok nagyszerűségét bámulva 
tekinti e szavakra fakad : „Valóban maga az Isten 
segitet minket küzdelmünkben, és az Isten volt, ki 
a zsidókat e védmüvekről lerántotta. Mert minő 
emberi kezek vagy gépek tehetnének ezek ellen va-
lamit?" ') 

Minthogy a katonák az öldöklésben már kifá-
radtak, az életben maradt zsidók pedig még tetemes 
számmal voltak, azért Titus meghagyá vitézeinek, 
hogy csak azokat gyilkolják le, kiket fegyveresen 
vagy ellenszegülve találnak. Ezek azonban kardra 
hányják nemcsak a jelzetteket, hanem az öregeket és 
elgyengiilteket is ; az erösbeket s hasznavehetőket 
pedig e templomi térre haj t ják össze, hol is Titus 
Fronto nevű barát jára bizza meghatározni, hogy 
kinek-kinek minő sors jusson osztályrészül. Fronto 
a rablókat és lázadókat mind felkonczoltatja ; a csi-
nosabb külsejü és szép termetű ifjakat fentartja a 

') Jos. F l . Bell. Jud . L. 7. c. 1G. 

diadalmenetre; a 17 éven felülieket megkötözve 
Egyiptomba küldi bánya-munkára; számosakat pedig 
Titus küld szét az egyes tartományokban, hogy az 
amphitheatrumok szinterén vas és vadállatok éles 
fogai alatt vérrezzenek el ; a 17 éven aluliak végre 
eladatnak s rabszolgaságba kerülnek. — De még 
eme napok alatt, mig ezen elkiilönzés tartott, 12,000-
en elhaltak, részint mivel élelmet nem kaptak, ré-
szint mivel azt elfogadni vonakodtak. 

A római katonák még kikutatnak minden buv-
helyet, földalatti csatornákat és sirokat, leszúrván 
mindenkit, a kire akadnak. Az élőkön kivül talál-
nak itt több mint 2000 halottat is, kik önmagukat 
vagy egymást ölték meg, vagy éhség folytán mul-
tak ki. A lázadók elrejtőzött de végre mégis csak 
kézrekerült vezérei, János és Simon, szintén a dia-
dal pompájának emelésére tartatván fenn, Rómába 
vitetnek, hol aztán az utóbbi a diadalmi ünnepé-
lyek alkalmával kivégeztetik, az előbbi pedig élet 
hossziglani fogságra Ítéltetve, bilincsek közt végzi 
életét. 

Midőn a római katonák már senkit, kit leölhet-
nének, és semmit, mit zsákmányul ejthetnének, mely 
találnak, Titus elrendeli az elhamvasztott város- és 
templomnak fenekestül való feldulását ; csak a há 
rom legmagasabb tornyot, Phasaelt, Hippicust és 
Mariamnet, valamint a városfal egyrészét hagyja 
meg, ezt, hogy az ott visszamaradandó helyőrség 
számára laktanyául, azokat pedig, hogy az utódok 
előtt a római vitézség emlékoszlopaiul szolgáljanak. 
— A vett parancs folytán a római hadsereg a most 
emiitett bástyarész kivételével a város összes terü-
letét annyira szétrombolá, hogy, mint FI. József 
megjegyzi, ') alig hitte volna valaki, hogy ott valaha 
emberek laktak. 

Az egész háború alatt foglyokká lőnek 97,000-
en, csupán Jeruzsálem ostroma alatt elvesztek 
1.100,000-en. 

„Hic quidem finis Hierosolymis fu i t , cla-
rissimae civitati et apud omnes homines praedi-
catissimae-% mondja FI. József.2) Krisztus rettene 
tes jövendölése tehát Izrael fiain csakugyan telje-
sedett ; az Isten által annyira kegyelt de gonosz-
ságában annyira megátalkodott nemzet csakugyan 
bűnhődött, ugy, mint soha még nemzet; mert e 
nemzet bűnhődik romjaiban már 18 század óta 
még most is, minthogy a szélrózsa minden irányá-
ban szétszórt maradványai megbélyegzett Kainok-

*) Bell, Jud . L . 7. c. 18. 
3) I . h. 
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ként bujdosnak még most is idegen tartományok és 
népek közt, haza, király, templom, oltár és papság 
nélkül, senki rokonszenvét nem birva, mindenütt a 
megvetés és guny czéltáblájaul szolgálva. Jól 
mondja sz. Ágoston: „Crucifixerunt Salvatorem 
suum, et fecerunt damnatorem suum." 

Dr. Balits Antal. 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

És mintha a jelek azt mutatnák, hogy az ez irányban 
mutatkozó fogalom-zavar nem fogyna, hanem növekednék: 
nem szűkebb határok közé szorulna, hanem inkább általá-
nosúlna! 

Á napról-napra növekedő baj már azoknak is panaszt 
tol ajkaira, kik megszokták egykedvűleg tekinteni a dolgok 
folyását. 

Ha a patakot elzárni akarjuk, annak forrását kell 
mindenek előtt bedugnunk. Igy kell eljárnunk a szóban forgó 
baj tekintetében is. 

Családok tagjai alkotván az egyházat, iskolát, álla-
mot, társadalmat, önkényt fölmerül a kérdés: vájjon megfe-
lel-e a család a gyermekeinknek adott nevelés dolgában 
fönt vázlott magasztos feladatának s nevezetesen, mert tekin-
tély nélkül igazi nevelés nem létezik, birtokában van-e ennek 
oly módon és oly mértékben, a mint és a mennyiben azt a 
nevelés szent ügye megkivánja ? 

Hogy soká ne himezzünk-hámozzunk, kimondjuk véle-
ményünket : annak fő oka, hogy ifjúságunkban a szabados-
ságnak, a legszentebb törvények, kötelességek alól való 
emancipatiónak szelleme mindinkább terjed ; hogy a tisz-
telet, kegyelet, engedelmesség a legnemesebb igazságok, el-
vek, tanok, intézmények, személyek iránt hanyatlik ; ellen-
ben, hogy a kényelem, puhaság, tétlenség növekedik — leg-
nagyobb részben a családi életben, magukban a szülőkben 
gyökerezik. 

Annak ugyanis, ki családi életünket elfogulatlanul 
viszgálja, őszintén be kell vallania, hogy, tisztelet a kivé-
teleknek, sokkal jobban beette magát a könnyelműség, a 
mit-törődörnség, az erkölcsi puhaság a szülők életébe, sem-
hogy Isten adta tekintélyök, jogaik, kötelességeik magasz-
tos gondolatára fölemelkedhetnének s az ebből folyó teendők 
végrehajtására elhatározhatnák magukat. Szemeik gyöngéb-
bek, semhogy tekintélyük isteni fényét kiállhatnák ; szivök 
ernyedtebb, semhogy a legszentebb jogaikért való lelkese-
désre fölhevülhetne ; vállaik erőtlenebbek, semhogy a neve-
lésnek annyi nemes önmegtagadással járó kötelességeit elvi-
selhetnék. 

Ez okozza, hogy azon apák száma mindinkább gyérül, 
kik az erkölcsi szilárdsággal páros nemes gyöngédség tala-
jából fakadt erényekre gyújthatnák a romlatlan szivet: 
ellenben, folyvást szaporodnak azon szülők, kik gyermekeik 
hibái előtt készakarva szemet hunynak ; vagy kik, ha nem 
hunynak is hibáik előtt szemet, azokat megjavítani nem 
akarják ; lia a nevelés munkáját nem rázzák is le magukról, 
annak sikerét nem biztositják, hanem csak koczkáztatják. 

Azt mondottam : folyvást szaporodnak azon szülők, 

kik gyermekeik hibái előtt készakarva szemet hunynak. 
Nincs különben. Avagy lehet e ez máskép oly gyermekek-
nél, kiket szüleik, csakhogy a tehertől szabadulhassanak, 
mindjárt születésök után idegen kézbe adtak, vagy ha ma-
guknál tartottak is. csakhogy a neveléssel járó munka köny-
nyebb végét foghassák, annyira elkényeztettek, hogy nem 
volt kivánságult, melynek eleget tenni ne igyekeztek volna. 
Nem az apa vagy anya volt az úr, a parancsoló a háznál; 
hanem a gyermek. Mi csoda hát, ha az ily gyermek akkor 
is, midőn már szülői iskolába adták, azt akarja, hogy az is-
meretek, a tudományok minden fáradság, szorgalom nélkül 
— sült galamb módjára — repüljenek fejébe? Ha a tanár 
vagy nevelő netalán arra venne magának bátorságot, hogy 
a szülőket egész tisztelettel és ügy-szeretettel figyelmeztesse 
gyermekök restségére, vagy épen rendetlenségre hajló ter-
mészetére : mi a köszönet ? Nemde az, hogy az a tanitó vagy 
nevelő nem ismeri, vagy félreismeri az ő „ártatlan" gyer-
meköket ? 

Avagy melyik tanár-társam ne emlékeznék oly esetre, 
midőn a gyermekébe „szerelmes" apa vagy mama, ki fiának 
egy vagy más, nem puszta csinnak, hanem komoly erkölcsi 
kihágásnak vehető tettéről értesíttetett, ilyen vagy hasonló 
válaszszal igyekezett elütni a dolgot : „Péter vagy Pá l sok-
kal nagyobb kihágásokat követtek el annak idején, azért 
mégis derék emberek lettek" ! Hogy ne is emlitsük azon 
okoskodó apát, ki saját ifjúkori eletéből liozogat fel egyes 
„szépséges" tetteket annak bizonyítására, hogy hát mégis 
— saját becses személyére mutatva — „ime itt vagyunk !" 
vagy azon szeretetre méltó mamát, ki a fia védelmében bele-
pirulva avval végzi mondókáját, hogy a mily drága ez a 
sziv őelőtte, a nemesebb benyomások iránt ép oly hideg is ! 

Ivi nem fogynék az ilyen példák felsorolásából, melyek 
a baj t gyökerében felismertetik. Csak egy esetet emlitek föl 
még a sok közül. Nemcsak oly szülővel volt szerencsém 
érintkezni, kinek gyermeke az iskolában kezem alá jár t , ha-
nem olyannal is, kinek fia a benlakóban közvetlenül nevelé-
semre volt bizva. Az elkényeztetett, puha élethez szoktatott 
fiúval nehezen birtam a rendet megszerettetni, még nehe-
zebben a komoly munkát. Egy izben beállít hozzám az atya, 
és elmondom neki a fiú tétlensége ellen folytatott küz-
delmemet és — kikérem az ő támogatását is. És az ered-
mény ? Hogy : a különben értelmes, de a fia szeretetétől el-
fogult atya már beszédem alatt láthatóan elszomorodott, 
majd fia iránt való ellenszenvről vádolt, s gyermekét nem 
sokára oly intézetbe vitte, hol annyira kinevették, hogy 
mint később az atyától magától értesültem, nem csekély 
oka lehetett a szive nem esze után indult jó apának elha-
markodott tettét megbánni. 

Ez legnagyobbrészt a mai szülőknek száz meg százféle 
változatban megvilágítható képe, mely arról tesz bizonysá-
got, mily hihetetlen mértékben takarja el az igazságot a 
szülők szemei elől a gyermekeik iránt érzett majom-szeretet. 

Még leverőbb szinben tűnik elénk a nevelés eredmé-
nye, ha tekintetbe vesszük, hogy számos szülő azért nem 
akarja fölismerni gyermekének szánalomra méltó hibáit, ki-
növéseit, nehogy azok javítására, eltávolítására kelljen ma-
gát elhatároznia. Valósággal, bámulatot kelthet bennünk 
az a bonhomia, hogy ne mondjam, pulya egykedvüseg, 



2 2 1 

melylyel a szülők napról-napra tanúi annak a romlásnak, 
melyet gyermekük lelkében a cselédség, a kétes hírű bonne, 
a durvalelkü pajtások stb. okoznak, a nélkül liogy óvó intéz-
kedés szükségét éreznék. Néma szemlélői hónapokon, éve-
ken keresztül annak, minő romboló befolyást gyakorol a már 
„ifjú úrra" az extravagans társakkal való barátkozás; hall-
gatagul bocsátják egyik fülökön be és a másikon ki a „nagy-
reményű" i f jú sikamlós tréfáit, szabados megjegyzéseit, nem 
egyszer ellenök forduló kifakadásait, szerénytelen feleselé-
seit, szerintök, „önérzetes" elmordulásait, káromkodásait. 

Igen, mert hiányzik bennök a régi magyar apákat, 
anyákat jellemző akarat-erő, lelki szilárdság, mely tudott 
parancsolni és tiltani ; parancsolni a jót, tiltani a roszat ! 

Reménykednek, biztatják magukat, hogy mindezen hi-
bákat leköszörüli, elsimitja az iskola. De ha támogatják-e 
az iskolát, a tanárt erre irányuló törekvésében ? Vesznek-e 
maguknak annyi fáradságot, hogy e tanárhoz havonként, 
vagy két-havonként egyszer gyermekök ügyében ellátogas-
sanak ? Aztán, ők, kik a tekintélynek árnyékával is alig bir-
nak, kölcsönözhetnek-e tekintélyt a tanárnak ? 

Vagy elviszik valamely convictusba gyermeköket, ki-
vel otthon nem boldogulnak, boldogulni sem akartak. De 
kiválasztják a fegyelem dolgában leglazábbat ; másrészt 
meg ügyet sem vetnek reá, hogy hazulról akár személyesen, 
akár levél utján a nevelő erőfeszítéseit támogatnák. És ezek 
a szülők megzavarhatatlan nyugalommal várják az ily ne-
lés kedvező eredményét ! Aratni akarnak, hol nem vetettek ; 
szőlőt akarnak szedni a tövisről, fügét a bojtorjányról ! 

Valóban el nem hinnők, ha a tények hangosan nem 
kiáltanának fülünkbe, hogy a mi apáink panaszkodnak, ja j -
veszékelnek a folyton terjedő romlás fölött és — szánandó 
korlátoltságukban nem látjuk, látni nem akarják, vagy ha 
látják, óvó intézkedéseket életbeléptetni, védő gátakat emel-
ni halogatják azon ár pusztításai ellen, mely saját házokat 
összeomlással fenyegeti. 

De nézzük azon szülőket kik gyermekeik nevelésében 
annyira buzgólkodnak, hogy szinte felkiáltanak : „sok is a 
jóból" vagy kiknél az a közmondás jut eszünkbe: „adtál 
Uram esőt!" — értem itt azon szülőket, kik ha befolynak is a 
nevelésbe, nem épitenek, hanem rontanak, vagy épen az is-
kola, a tanitók által elért sikert is koczkáztatják. 

Kinek ne jutna itt eszébe az a gyöngédnek csúfolt 
majom-szeretet, az a szinte bálványozásig fajuló kényeztető 
eljárás, melyben napjainkban főkép a tehetősb szülők gyer-
mekeiket részesitik ? Nincs az a félszegség, helytelenség, 
melyet az ily szülők gyermekeikben jó tulajdonnak ne tekin-
tenének ; nincs az a kihágás, melyet bennök kimenthetőnek 
ne találnának. (Folyt- köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 1. A trónbeszéd. — Elhangzott a ,Veni 

Sancte Spiritus,' melylyel a nemzet atyái segélyért folva-
mondtak Istenhez, hogy működésük a nemzetre áldásos 
legyen és azután felhangzotak a fejedelmi szavak, melyek a 
munka-programmot sorolták fel a kettős ház kéjjviselői előtt, 
munkára buzdítva egyúttal őket, hogy a nemzet virágozzék. 
Mindig magasztos tény az, valahányszor a fejedelem a nem-
zethez szól, mert szavaiban mindig a nemzet jólétére irány-

zott törekvés nyilatkozik, ugy szellemi, mint anyagi téren ; 
e tény magasztosságát azonban növeli mindenkor a bölcses-
ség, mely a fejedelmi szózatokban nyilvánul, oly munkás-
sági tért jelelve ki a nemzet képviselői elé, melyen ha 
buzgón munkálkodnak, munkálkodásuk a nemzet javát elő-
mozdítja, ellenben kerülve mindazt, mi által a nemzet 
boldogsága nem csak elő nem mozdittatnék, hanem még a 
létező is megsemmisíttetnék. Ilyennek találjuk mi a leg-
újabb trónbeszédet. A felség mindenre kiterjedő gondossá-
gának bizonyitéka a trónbeszéd, sugallva ama bölcsesség 
által, mely távol akar tartani a nemzettől mindent, ami az ő 
erkölcsi romlását vonná okvetlenül maga után. 

Nem szükség a trónbeszédet analysálnunk ; mindenki 
előtt ismeretes az egész terjedelmében, és igy bizonyára 
mindenki, aki csak szivén hordja a nemzet boldogságát, 
örömmel üdvözölheti ama bölcsességet, mely nem engedte 
meg, hogy a trónbeszédben a liberalismus vesszőparipájá-
ról, az általános vallásszabadságról, a polgári házasságról 
és más hasonnemű vallás- és erkölcsrontó törvények hozata-
láról, emlités történjék. E bölcsesség ellen csak azoknak le-
het kifogásuk, kik a nemzet érdekeivel mit sem törődnek, 
kik nem szokták megfontolni végeredményét semminek, kik, 
mert a felelősség érzetével nem birnak, vakon rohannak a 
divatos szavak, a divatos intézmények után, — a nemzet leg-
nagyobb veszedelmére. Szerencsétlenségére a nemzetnek, az 
ő soraiban is vannak, kik nem szűnnek meg a divatos szavak 
légvárai után kapkodni, kiket nem ijesztenek vissza a napi 
tapasztalatok, a kétségbevonhatlan történeti tények, ezek 
nem hallanak semmit csak a divatos phrasisokat, nem látnak 
semmit, csak a külföld divatos intézményeit, és igy egyetlen 
feladatuk a még létező jót is megrontani, hogy annak helyébe 
a bebizonyított roszat létesítsék. 

Nem más, hanem csakis ezen szempontból történhetett, 
hogy ellenzéki lapjaink gáncsolják azt a mi a trónbeszédben 
foglaltatott, gáncsolják azt a mi abban nem foglaltatott. A 
trónbeszéd ellen a többek közt egyik főkifogásuk, hogy az 
nem szól épen semmit az általános vallásszabadságról, mel-
lőzi a polgári házasság felemlitését stb.: amit tehát mint a 
fejedelmi bölcsesség kifolyását mások a trónbeszéd előnye-
ként üdvözölnek, azt ők bűnéül rójják fel ; a mit mások 
magasztalnak, azt ők a legnagyobb mérvben gáncsolják, 
holott mi sincsen kétségtelenebb, mint, hogy azok, kik ily 
követelésekkel lépnek fel, a nemzet óhaját egyáltalában 
nem tolmácsolják ; mert valamint a nemzet megvan eléged-
ve jelenlegi vallásszabadságával és távolról sem ju t eszébe» 
hogy ennél még többet követeljen, ugy bizonyos másrészt 
az is, hogy a polgári házasság után nem csak nem óhajtozik, 
hanem inkább azt követeli, hogy erélyes lépés történjék a 
családi élet és együttélhetés biztositása tekintetében a há-
zassági kötelék erősbitésére. Midőn tehát a trónbeszéd e két 
pont felemlitését mellőzte, akkor csak a nemzet nagy — 
igen nagy többségében élő vágynak felelt meg és e hallga-
tás kinyomata volt a nemzet érzületének. 

Sőt azt hisszük, hogy nem tévedünk, ha e hallgatás-
nak még egy további értelmet tulajdonítunk. A trónbe-
széd hallgatagsága midőn egyrészt azt jelenti, hogy azokra 
a divatos intézményekre a nemzetben semmi hajlandóság 
nincsen es igy kivanatos, hogy annak tárgyalására a nép-
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képviselők idejüket ne pazarolják, másrészt hallgatagon 
azon fejedelmi óhajt fejezzi ki, hogy a képviselők letérve a 
vallás-ügyi téren követett ut-és irányról, figyelmüket inkább 
forditsák arra, hogy a már eddig is nagy mérvben kifejlett 
laza vallásosságnak és erkölcstelenségnek gát vettessék. A 
fejedelmi e magas intentióban kételkedni annyit tenne, mint 
félreismerni ama vallásos érzelmeket, melyeket a nemzet 
fejedelme a nemzet szerencséjére keblében táplál. Lehet, 
hogy vannak olyanok, kiket erre figyelmeztetni kell, mert épen 
akkor birnak rövid emlékező tehetséggel, midőn a vallásos-
ságról van szó. Es épen azért hivatkozunk azon válaszokra, 
melyeket ő felsége legközelebb a mező-kövesdi és miskol-
czi hadgyakorlatok alkalmával a papság hódoló üdvözleteire 
adott. Hogy mily magasztosak ő felségének óhajai a vallásos-
ságtekintetében, azt e válaszok feltüntethetik azoknak, kik ma 
nem akarják, vagy nem tudják elismerni a trónbeszéd hall-
gatagságának korderejét azon pontokra nézve, melyek felem-
ütését a liberális ujságirók bünül rójják fél. Azok a beszé-
dek és a trónbeszéd hallgatása kiegészitik egymást és ami 
ott a papságnak modatott, nem kenésbé szól az a világiaknak 
is. Ott a felség kimondta hogy mit akar, itt pedig hallga-
tásával azt jelezte, hogy nem akar vallástalanságot, erkölcs-
telenséget: miből, azt hisszük, hogy a következtetés minden 
nagyobb észbeli megerőltetés nélkül is nagyon könnyű, még 
liberális fejnek is. 

Az ellenzéki lapokban kifejezést nyert óhajok azt ta-
nusitják, hogy ott nem fogták fél a fejedelmi inagas inten-
tiót. Majd meglátjuk nem sokára, hogy az ellenzéki pártok 
osztják-e lapjaik felfogását, vagy pedig magasabbra emel-
kedve desavouáljak párt lapjaikat . A trónbeszédre tudvale-
vőleg mind két ház válaszolni fog, a viták a válasz tar talma 
felett nem sokára megkezdődnek és majd akkor tájékozhat-
juk magunkat az iránt, melyik párt az, mely a nemzet bol-
dogságát valóban szivén hordja, melyik nem. A legnagyobb 
feladat és felelősség itt mindenesetre a kormánypártra, 
mint többségre hárul: ő tőle függ, hogy visszaverje a diva-
tos szólamok és intézmények érdekében netalán felemlítendő 
okoskodásokat; ő tőle függ, hogy oly válasz-felirat készül-
jön, mely távol a nemzet vallásosságát megrontó törekvés-
től inkább azt bizonyítsa, hogy e párt kész a nemzet vallá-
sosságának előmozdítása érdekében bármily párttörekvés 
ellenében is küzdeni, hogy megmentse a nemzetnek azt, ami 
legdrágább kincse és boldogságának főfeltétele. Biztat a 
remény, hogy nem fogunk óhajtásunkan csalatkozni, hogy 
az a sz. Lélek Isten, kinek segélyeért könyörgött a törvény-
hozó testület, megmenti szegény hazánkat jövőre is a vel-
leitásoktól, melyek annak csak romlását idéznék elő. 

Zsámhék, szept. 15. 1881. Tiltakozás. — A székesfe-
hérvári egyházmegyében évente egyszer és pedig őszkor van 
kerületi gyűlés, mely az idén Bicske mezővárosban tartatott 
meg szeptember 13-án. 

A megnyitó beszéd többi közt megemlékezett ama kor-
ról, midőn őseink állandó lakhelyet iparkodtak maguknak 
készíteni e hazában. A magyar nemzet hajója, mintegy vi-
lágtengerre bocsátott hajó, a kitűnő fejedelmek alatt napról-
napra erősbödő szomszéd nemzetek közt folyvást elmerülés-
nek volt kitéve. I ly körülményekben valami biztos mentő-
szerre kellett gondolni. Szalay László történetírónk szerint : 

„Magyarország már nem utasithatá vissza legnagyobb ve-
szedelmeztetése nélkül a kereszténységet. István erős kézzel 
átidomította az alkotmányt. István időmulasztás nélkül, 
mert minden pillanat közelebb hozhatta a végveszélyt, 
kényszeritette a nemzetet a keresztény népek családában 
helyet foglalni ; s a nagy férfiú ez által az utódok hálájára 
méltóvá, a haza második alkotójává. Ion Ave magna anima ! 
Augusztus 15 én (1000) királynak koronáztatott Esztergom-
ban. Ekkor vagy röviddel utóbb az országgal tartott tanács-
kozás után a nemzet s a birodalom politikai organismusát a 
keresztény hitvallás s a monarchia követeléseihez képest át-
idomítván, alapját vetette azon közigazgatási szerkezetnek, 
mely nyolcz századnál tovább vész és vihar ellenére megál-
lott, melynek megőrzése s tovább fejlesztése a Duna s Tisza 
partjain az álladalmi élet mulhatlan feltétele s mely alkotó-
já t Is tvánt minden idők legdicsőbb törvényhozói közé so-
rozta." (Magyarország tört. I . 69—70 1.) 

Az egyház s államnak e nyolczszázados szent szövet-
sége föntartotta, nagygyá s hatalmassá tette, boldogította 
Magyarországot. 

Az egyház s állam mint ikertestvér, mint lélek és test, 
közös erővel s legszebb egyetértéssel munkálkodott a hon-
polgárok lelki s testi javán mennyei s fóldi czéljok előmoz-
dításán. 

Köztanácskozással hozattak az egyház s vallási törvé-
nyek, hogy annál biztosabban végrehajtathassanak ; viszont 
az egyház résztvett mindig a világi törvényhozásban s mint-
egy szent kenetet adott a törvényeknek, jól tudván, hogy 
nincs oly jótékony törvény, melyet az államélet ezer válto-
zata szerkezetében csak kis ideig is épen fönn lehetne tar-
tani, lia a vallás kenetét tökéletesen letörlenők róla. 

A kereszténység Magyarországban több mint nyolcz 
százada á t jár ja a honpolgárok minden életviszonyait, az 
egész államéletet. Ha az állam feladata arról gondoskodni, 
hogy az emberi nemzet nemesebb czélra törekedjék, ez eset-
ben nem képzelhetni, hogy legkevésbbé se érdekelné a ke-
reszténység ; nem gondolhatni, hogy a kereszténység csak 
ugy álljon fönn, mint egy molnárczéh, mint egy agarász-
egylet; mint egyolvasókör, melylyel az állam mitsem 
törődik. 

Szabadság, korlátozás, törvény, szabály, mérték nélkül 
olyan, mint az erő önuralkodás nélkül, semmi igazi nagy-
szerű, semmi igazi üdvös dolog nincs benne. A religio az 
egyének fölötti uralkodó hatalom, a religio valódiság mind 
az államban, mind az egész emberi társaságban. 

A magyar államélet mostanáig vallási, különösen pe-
dig keresztény elveken nyugott, és a nemzet többségének 
gondolkozása szerint még tovább is azokon kell nyugodnia. 

A törvényhozásnak mindenek előtt valódi s tényleges 
szempontból kell kiindulnia. K i a tényekre nem akar figyel-
met fordítani, az nem lehet igazi practicus államférfiú. 

Szépen s helyesen i r ja ide vonatkozólag b. Eötvös Jó-
zsef : „Egész polgárisodásunk keresztény. Bármi erősen 
támadtatott legyen is meg a haladás és felvilágosodás nevé-
ben a kereszténység s bármit beszéltek és tettek legyen a 
kereszténység ellenei : mégsem fogja egy nyugodtan gondol-
kodó sem tagadni a fenebb említett tényt. Amiben Európa 
népei nem keresztény kortársaikat, sőt az ókor összes népeit 
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fölülhaladták, — mind a kereszténységre vihető vissza . . . 
A kereszténység elvei polgárisodásunk alapjaivá váltanak, 
ez elvek hatalma épen az által, hogy egész társadalmi ren-
dünknek alapul szolgált, lett oly ellenállhatlan, miszerint 
még azok is helyeseknek ismerik azokat, kik a kereszténység 
körén kiviil voltak. A csaladtól kezdve föl azon magasabb 
viszonyokig, melyek világrészeket fűznek egymáshoz, ke-
resztény eszmék körében mozgunk." (A 19. százai uralkodó 
eszméinek befolyása az álladalomra. 358 1.) Ily szellemű 
hosszabb elnöki beszéd végén az egyházkerület összes tagjai 
kijelentik. 

Igen is, keresztény eszmék körében mozgunk, testtel s 
lélekkel keresztények, a keresztény hitnek istenileg rendelt 
szolgái és sáfárai vagyunk és mint ilyenek ünnepélyesen til-
takozunk itt e gyülekezetben magunk, keresztény népünk, az 
Isten nevében, mind ama törvények, országgyűlési törekvések 
ellen, melyek üdvözitő szent hitünk változhatlan elveivel, 
legszentebb meggyőződésünkkel merően ellenkeznek. Hitün-
ket nem csupán szájjal, hanem sziv vel is valljuk és hitünket 
szivünknek minden csöpp vérével megvédni készek vagyunk, 
készek leszünk mind halálig ! 

A kerület megbízásából és nevében közli : 
Huszár Károly, 

esp.-plébános. 
Francziaország. Atheisták congressusa. — Párisból 

i r ták szept. hó 19-i kelettel a következőket: Tegnap itt egyik 
külvárosi szinházban atheista-congressus volt. Az első ülés -
ben, melyet e viharos kiáltásokkal nyitottak meg : „Éljen az 
általános köztársaság ! éljen a gondolatszabadság ! éljen a 
sociális forradalom !" — Lepelletier Ödön polgár, a „Mar-
seillaise" szerkesztője, tartott beszédet. Brüsszelen kívül csu-
pán franczia városok és helységek és ezek közt Charenton 
voltak képviselve a congressuson. Az első ülésen nem sokat 
végeztek. Mikor egy havrei szónok azt mondta, kogy a pa-
pok az emberiség elrontói, egy jelen volt (prot. pap) mormo-
gással kisérte e szavahat. És csakhamar a szószékre kény-
szeríttetett, s követelték, hogy nevezze meg magát, mire 
következő zajos jelenet támadt : A kérdezett (nyugodtan) 
„Én Hirsch lelkipásztor vagyok. (Aha ! általános kacza-
gás.) Önök szólani kényszerítenek ; én előbb meg akartam 
hallgatni az önök diskurzusát, s azután protestálni. De mi-
dőn azt hallottam, hogy a papok elrontói az emberiségnek, 
akkor, mint szolgája az evangéliumnak . . . (viharos fütty.) 
Én a protestáns egyház papja vagyok (Ujabb zaj). Egy 
belga : „Csak hagyjuk beszélni, majd rá kerül a sor, és ugy 
fog járni, mint egyik kollegája Brüsszelben!" Én családatya 
vagyok s igy ép ugy megérdemlem a tiszteletet mint ön, de 
önök itt abstract dolgokról beszélnek, anélkül, hogy azok-
hoz értenének." E szavak után oly nagy zaj támadt, hogy a 
szónok kénytelen volt elhagyni a szószéket. Azonban alig 
ejté ki Caminet polgár, egy ismeretes párisi radicalista e 
mondatot : „A protestáns vallás még csalárdabb, mint a ka-
tholikus" . . . Hirsch ur újból előállott . . . „Ez nem tudo-
mányos discussió" kiáltá, „hanem kávéházi fecsegés." (Zaj. 
Az elnök szólót rendreutasítja.) „Klerikálisnak neveznek 
engemet," folytatá Ilirscli ur, „engem, egy száműzöttnek 
fiát, egy elszászit! Látok itt képviselőket a Meuse-departe-
mentből, melyben laktam ; ezek elmondhatnák, hogyan vi-

seltem én magamat május 16-án. Önök el akarják rabolni a 
gyermeket a családtól, hogy az államra bizzált, önök e te-
kintetben csak nyomorúságos utánzói X I V . Lajosnak. Ez is 
kiszakitá az anya karjai közül a gyermeket, hogy Franczia-
országban a vallásegységet megteremtse, mint a hogy önök 
meg akarják teremteni a socialis egységet. Egy nemzet csak 
erős hitelvek mellett lehet hatalmas. Az amerikai köztársa-
ság bölcsen felfogta ezt, mikor a világkiállítás alkalmával 
pavillonja csillagára az evangéliumból idézett szavakat je-
gyeztetett föl, Az ő győzeimök lenne Francziaország rom-
lása!" E szavak után szólót — kit beszédközben majd min-
den szónál félbeszakítottak, — újra elnémiták. Majd Allia 
Gyula, a volt commune egyik tagja, tar tot t előadást, dicsőit-
vén a „Marseillaise"-t, mely után a congressusel napoltatott. 

Dicső gondolatszabadság, mely az evangelium halla-
tára fütyül — s már protestáns papot sem tisztel, holott az 
. . . „családatya." 

IR0DAL01. 
= Szent József tisztelete. A napokban vallási iro-

dalmunk könyvpiaczán ily czimű munka jelent meg. Tar-
talmaz elmélkedéseket, áhítat-gyakorlatokat, reggeli, esti, 
sz. mise- és bucsu-imákat s egyéb könyörgéseket. Ara a 15 
kis ivre terjedő műnek, félkeménykötésben, vászonháttal, 
csak 60 kr. vagy 3 sz. intentió. Megrendelhető Szemenyei 
Mihály plébános urnái (Regöly, u. p. Tamási, Tolnavm.) 

Legelőbb is azt kell kijelentenünk, hogy magyarnyel-
ven mű, mely sz. József tiszteletét oly bőven és behatóan tár-
gyalná, mint a szóban forgó, eddigelé nem létezik. A buzgó 
szerző összehalmozott mindent, mi tárgyára vonatkozik s 
minden fejezetéből kitűnik azon törekvése, hogy a sz. Józse-
fet kegyelő magyar népnek épületes és alkalmasimakönyvet 
nyújtson. 

Teljesen elérte czélját, mert bizvást elmondhatjuk' 
hogy kath. magyar családaink e könyvecskében igen üdvös-
séges olvasmányra fognak találni. 

Szerzőnk tendentiája a bevezetésban következőleg van 
általa kifejezve : „Fültünő, hogy a Szentlélek által kor-
mányzott kath. egyház most, midőn sz. Péter hajóját min-
denünnen tornyosuló hullámok ostromolják, most választá 
(1870. decz. 8.) sz. Józsefet pátronusává ! Nagyok levén az 
egyház szorongatásai, küzdelmei, most csakugyan a legha-
talmasabb pártfogóra van szükségünk. Forduljunk tehát sz. 
Józsefhez ; ő annak vala nevelő atyja, ki egykor a háborgó 
tenger hullámainak parancsolt. Ezen imakönyv czélja sz. 
József tiszteletének szélesebb körben való terjesztése. Két 
részre van fölosztva : az első rész kiválóan sz. József tiszte-
letét tárgyalja , a második rész egyébb ájtatosságokat foglal 
magában. Legnagyobb gondot a bucsu-imákra forditottuk, 
melyek által magunknak sok lelki kincset, a szegény szen-
vedő lelkeknek sok vigaszt szerezhetünk." 

Eddig a bevezetés. A könyv gazdag tar talmát illetőleg 
elég lesz annyit mondanunk, hogy — az előzetes oktatáson, 
mikép kell sz. József iránti ájtatosságainkat végezni, s a 
nagy szent jelesebb erényeire vonatkozó kilencz elmélkedé-
sen kivül -— sok könyörgést, egy részletes zsolozsmát, lete-
nyét, ájtatos megemlékezést hét fájdalmáról és öröméről, 
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hét fohászt sz. Józsefhez a hét minden napjára, több imát, 
dicséneket, utmutatást találhatunk benne. Föltalálhatjuk 
benne továbbá, a sok szebbnél szebb rész között, a minden-
napi lelki áldozás módját, sz. József élete történetét, a sz. 
József folytonos tisztelete társulatának megismertetését s a 
bucsuimák és a könnyebben megnyerhető bucsuk teljes 
jegyzékét. Ezekben csak a főbb részeket soroltam föl. Szó-
val, oly gazdag tartalmú, czéljának teljesen megfelelő, épü-
letes művecske fekszik előttünk, milyent vallás-irodalmunk-
nak mentül többet kivánunk. Óhajtandó, hogy a nép minden 
rétegébe utat találjon, minden kath. magyar család körébe 
bejusson s igy a sz. József-cultusnak igazán előmozdi-
tója és terjesztője legyen. 

Talán mondanunk sem kell, hogy nyelvezete mindvé-
gig népies, zamatos magyarságú (ez a ft. szerzőnek külön-
ben is igen erős oldala), mindamellett, tárgyához mérten, a 
nyugodt fönségü imaszerűség színvonalára emelkedik. 

Tárgyilagos ismertetésnél kötelessége az elfogulatlan 
ismertetőnek, hogy a mű előnyei, fényoldalai mellett, annak 
gyöngéit és fogyatkozásait is fölemlítse. Nem áll módunk-
oan, hogy tisztünk e kívánalmának is eleget tegyünk, mert 
a jelen esetben gyöngékről, árnyoldalakról nem szólhatunk, 
pedig hézagpótló munkánál, úttörő műnél, minő a szóban 
forgó, azokat is szivesen elnéznők. 

Szerző forró köszönetünket érdemli. Művével igen le-
kötelezte a kath. ájtatoskodó közönséget. Sz. József minden 
tisztelője nagy hálával tartozik neki. 

Ha az oly tett, mely Isten nagyobb dicsőségére mun-
kál, nem esnék kivül az emberi jutalom és méltánylás szűk 
határain s nem lehetne jogos reménye magasabb elismerésre, 
fensőbb jutalomra számítania, azt mondanók, hogy a ft . 
szerző nemes fáradozását magasztos czélra törő művének 
minél nagyobb mérvű terjesztésével kell némileg méltányol-
nunk s igy őt a munkasiker legédesebb örömeiben részesíte-
nünk. De ez fölösleges részünkről, mert az Ur, kitől munká-
jához sugallatot és ösztönzést nyert, bizonyára a szép ima-
Könyv elterjedéséről is fog gondoskodni. 

Szent József, kinek tiszteletére buzdit és tanit bennün-
ket, eszközöljön ki számára oly sok malasztot, hogy épületes 
irodalmunkat még több ily kiváló jelességű művel gazda-
gíthassa. 

„Oh sz. József, a legszentebb Sziv barátja, imádkozzál 
érettünk !" 

1881. oct. elején. K. B. 
X Irodalmi értesítés. A ,Klasszikus Arab Nyelvtan' 

megrendelőit tisztelettel értesítem, hogy jelzett művem I-ső 
fele — 6—7 nyomatott ivből álló füzet — két, legfeljebb 
három hét múlva okvetlenül megjelenik. Akaratom és sokak-
nak, kik a tudori szigorlatra készülnek, hozzám irt levélben 
kifejezett óhajtása az volt, hogy művem már a jelen, 1881/2. 
iskolai év kezdetén egészben napvilágot lásson. Közbejött 
nagyobb mérvű s halasztást nem tűrő egyébb elfoglaltsá-
gaim azonban, különösen pedig az oly nagyoknak alig re-
mélt, a nyomtatással és sajtóhibák javításával járó nehéz-
ségek mindmegannyi akadályok voltak tervem kivitelében. 
•—- A most megjelenő I . füzet az arab nyelvtan legfontosabb, 
legnehezebb részét : az alapismertetést s az alaktanból az 
igét — a táblázatokkal együtt — tartalmazza magában. 

Az mű megrendelési ára 3 frt, tanulóknak 2 frt. Bolti 
ára 4 frt. lesz. Papok 12 intentio elvállalásáért, — melyek-
nek miként való elvégzéséről az egyes megrendelőkkel kü-
lön levélben értekezem — is megkaphatják. A megrendelési 
árt akár az I-ső — a nyelvtan felét tartalmazó — füzet vé-
tele után felében, akár tetszés szerint, csak a mű teljes meg-
jelenése és átvétele után — január vagy februárban — 
egészben kérem hozzám utalványoztatni. 

Kalocsa 1881. okt. 1. Dr. Kanyurszky György. 

Pályázati jelentés. ') 
A budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi kara által 

a Horváth-alapitvány értelmében kitűzött eme p á l y a k é r d é s r e : 

„Készíttessék oly mű, melyben a művelt magyar közönség-
igényeinek megfelelőleg előadatván és bebizonyíttatván a 
kath. egyháznak a b. Szűz Máriára vonatkozó tanai" stb., 
ily jeligével : „Es nagy jel tünék fel az égen" stb., egy pá-
lyamű adatott be, mely szabályszerű bírálatra kiadatván, a 
kiküldött bírálóknak összhangzó véleménye alapján a hit-
tudományi kar folyó tanévi I . r. ülésében a 800 frt jutalom-
dijat szerzőjének oda Ítélte. A jeligés levél felbontatván, a 
pályamű szerzőjeül kitűnt Sullay István, egrimegyei áldo-
zár, domahidi lelkész. 

Egyúttal jelentetik, hogy ugyancsak a Horváth-féle 
alapítvány értelmében az 1877—81. évi időközben megje-
lent, egyháztudományi szempontból is figyelembe vehető 
magyar munkák közül, a kar, fennebb emiitett ülésében, a 
következőket találta az esetékes jutalommal kitiinteten-
dőknek: 

Ngs és főt. Képászky János kassai kanonok „Altalános 
Dogmatika, vagyis Alapzatos theologia" czimű művét 300 
frttal, Nt. Bogisich M. „Aker . egyház ősi zenéje" cz. művét 
300 frttal, F t . Rézbányai János „Európa művelődési törté-
nelme, különös tekintettel hazánkra" cz. művét 300 frttal. 

Miről a t. szerzők hivatalból azon megjegyzéssel érte-
síttetnek, hogy a jutalomdijat, kellőleg bélyegzett nyugta 
mellett, a hittudományi kar dékáni hivatalánál felvehetik. 

Kelt Budapesten 1881. október 1. 
Dr. Stanczel Ferenaz, 

e. i. hit tud. k. dékán. 

VEGYESEK. 
® A szent atya nm. és ft. Lipovniczky István nagyvá-

radi 1. sz. püspök ur ő exclját trónálló főpappá és római 
gróffá nevezte ki. Ad plurimos annos! 

X Magyarország . . . nem volt, hanem csak lesz, — 
és pedig azért, mert már nemcsak Esztergomban van rendes 
potestans lelkészi állomás szervezve, hanem mult vasárnap 
az unitáriusok is ,első isteni-tiszteletet' tartottak Budapes-
ten, melyen, s az azt követő vig lakomán, az ország cultus-
ministere is jelen volt. 

Kérelem. Esztergomból eme sorokat vettük: Alulírott 
mély alázattal kéri a m. t. olvasóközönséget : kegyeskednék 
az, ki oly helyet, falvat vagy várost tud Magyarországon, 
hol az oítáriszentségre vonatkozólag valamely csoda történt 
(ujabban vagy régente) ezt neki röviden megírni. Kiváló 
tisztelettel, Esztergomban, 1881. szept. 22. *) Molnár János, 
vízivárosi pleb. 

') A kath. lapok kéretnek e sorok szives átvételére. 
*) Szíveskedjenek a rokonérzelmű lapok e kérelmünket átvenni. 

Molnár. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TAliTALOM. I X . Pius utolsó nyughelye. — A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel családi életünkre. — 
Egyházi tudósítások : Budapest. Unitárius anyaegyház Budapesten. — Erdélyi megye. Ka th . hitélet a vidéken. -— Roma. 
A szentatya levele. — Irodalom. „A kereszténység válsága." — Ünnepi és alkalmi beszédek. — Válogatott magyar ka-

tholikus egyházi beszédek gyűjteménye. — Vegyesek. 

IX. Pius utolsó nyughelye. 
Róma föegyházainak egyik legszebbike és tisz-

teletre legméltóbbja, mint a „Deutsches Volksblatt-' 
i r j a , San Lorenzo — sz. Lörincz — egyháza, 
a hét föegyház egyike. Az úgynevezett Cainpo Ve-
ranon fekszik, a Tivoliba vezető uton. Sz. Cyriaka 
az ottani katakombákba temette el Lőrincz dicső 
diakónus és vértanú testét, s ez által alapitotta 
meg e hely hirnevét. Sirja fölé az ájtatos hivek 
csakhamar óratoriumot emeltek, melyet Konstantin 
nagy bazilikává átépittetett, s mely a mai chorusban 
még fenn van tartva, sz. Lőrinczel. Sz. Jus t inus és 
Cyriaka vértanuk is itt találtak nyughelyet, és 557. 
évben sz. István vértanú ereklyéi szintén ide ho-
zattak Konstantinápolyból. Ájtatos hagyomány sze-
rint sz. Lörincz ereklyéi dicső előképe és előde 
közeledtekor oldalt fordultak, hogy a jeruzsálemi 
diakónus ereklyéit méltón fogadják a márvány-
sirba. Idő folytán e templom különféle átalakítá-
sokon ment keresztül és számtalan pápa által szépit-
tetett és diszesittetett. Soha zarándok Kómát el nem 
hagyta anélkül, hogy ez egyházat meg ne látogatta 
volna, a nélkül, hogy e sz. helyen ne imádkozott s 
a becses ereklyék iránt tiszteletét le ne rótta volna. 

IX. Pius, az ájtatos pápa, ki Kómának oly 
sok templomát ismét inegujittatta és feldíszítette, 
a két sz. diakónust és vértanút is ujolag meg-
dicsőíteni akarta az által, hogy nyugvó helyü-
ket hozzájok méltó módon helyreállította. Egyike 
ez a legszerencsésebb templom-ujitásoknak, melyek 
az ö, e tekintetben is jelentős pápasága alatt tör-
téntek. A templom körül már I. Napoleon alatt sír-
kert volt elterülve. IX. Pius Vespigniani építész 
által nagyobbittatta azt, fallal vétette körül s dí-

szes oszlopcsarnokkal és kápolnával ékesittette fel. 
Szeretett romaiainak ily módon szép és méltó 
nyughelyet készített, hogy azután később önmaga is 
köztük nyugodjék. A sz. Lörincz sírkert-egyház 
előtti téren egy már messziről is szembetűnő 
oszlopot állitatott fel sz. Lörincz bronz képével ko-
ronázva, melynek lábainál látható a jellemző rostély. 
Az oszlop talapzatán e felírás olvasható: „Sz. Lö-
rincz vértanú tiszteletére, felállítva IX. Pius által, 
pápasága 19. évében." A homlokzaton gyönyörű 
freskó festmények vannak, középen az Üdvözítőt 
ábrázolva, a mint kezét áldólag felemeli, jobbján 
sz. Lörincz, Just inus és Cyrilla, balján sz. István, 
Hippolytus és Cyriaka. Ettól jobbra és balra Kon-
stantin császáron kiviil mind ama pápákat láthatni, 
kik a templom körül érdemeket szereztek, legutóbb 
jobboldalon IX. Piust a székesegyházat karján tar t -
va, mint aki azt a végenyészettöl megmentette és 
fényesen felékesítette. Ha belépünk belsejébe, meg-
lepnek a, fájdalom, élte tavaszán elhunyt római 
festő Fracassini részint befejezett, részint tervezett 
festmén) ei. A fiatal müvészszel IX. Pius az által 
ismerkedett meg, hogy szentté avatások alkalmával 
néhány alkalmi szent képet festetett vele. Különös 
kitüntetésben részesült Canisiust és a o-orkumi 

o 
vértanukat ábrázoló festménye. Midőn IX. Piusnak 
bemutattatott, a sz. atya sajátos tréfás modorával 
igy szólott, hozzá: „Neved Fracassini, — kis zaj — 
de te képes vagy fracassonet, — nagy zajt — csi-
n á l n i " Ez időtől fogva Pius kegyencze volt. Meg-
bízásából a mennyek Királynéját festette a homlok-
zatra, körülvéve angyalok- és szentektől, a főhajó 
bal falára sz. István megválasztását, felszenteltetését 
és elitéltetését, a jobb falra ama gyönyörű történe-
tet, midőn sz. Lörincz az egyház kincseit elosztja a 
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szegények között. Ekkor, 30 éves korában, 1868 ban 
fölöttébb gyorsan elragadta öt a halál. Most két 
művész vette át a még bevégzendö freskókat. A bal 
falra Cesare Mariani sz. István vértanuságát és 
sirba tételét festette, a jobboldali falra Cavaliere 
Francesco Grandi sz. Lörincz elitéltetését, halá-
lát és temetését. Az egészet egy nagy freskó 
fejezi be, a kapuzat felett, a vértanuk gyözel 
mét ábrázolva s Luigi Cochetti által festve. A 
szinfalfestést, nevezetesen a szabadon fekvő födél-
szék festését Bazzani vállalta magára. Az egyes ala-
kok nemes testtartása, tetteik hü utánzása, a két 
vértanú mennyeileg átszellemült arczkifejezése, a 
csodálatos fényhatások, nevezetesen a temetési 
jeleneteknél, mindez összevéve az ájtatos szemlé-
lőre mély és jótékony benyomást gyakarol s ezen 
freskókat jóval tuleineli a helyes Rómában szokás-
ban volt eg)drázi művészet színvonala fölé. Ehhez 
járul még az egésznek vezéreszméje. A vértanuk 
az Üdvözítőre és mennyei anyjára vetett tekintetök 
által erőt nyernek, szent örömmel, mennyei ihletés-
sel, ájtatos imák közt az üldözőkért, lépnek a bírák 
elé, fájdalmakat és szenvedéseket, mi több, magát a 
halál t szent odaadással tűrik, hogy mennyben az 
által koronáztassanak dicsőség és tisztelettel, ki a 
legnagyobb és legfájdalmasabb szenvedést eltűrte, 
hogy dicsőségébe bemehessen. Talán ez volt az 
eszme, mely a nagy Piussal annyira megszerettette 
sz. Lőrincz egyházát. 

Midőn az egész mű be volt fejezve; midőn a 
templom földje is a felhalmozott törmeléktől meg 
tisztítva s a templom körül mindkét oldalon a föld 
le lett hordva, a melybe eredetileg be volt épitve, 
hogy a vértanú sirja megvédessék : akkor Pius 
maga is kiment a Campo Veranora, hogy a sikerült 
uj i tást megszemlélje, és a szent levita sírjánál imád-
kozzék. És ekkor nyilatkozott először környezetéhez 
jövendő sírjáról : „Itt valaha halálom után akarok 
eltemetve lenni." Mások fényesebb nyugvóhelyet 
szántak neki a Maria Maggiore Confessiójaban köz-
vetlenül az Üdvözitö jászola előtt, s ők is avval di-
csekedhetnek, hogy ezen confessio is Pius által fé-
nyesen lett kiujitva. Rövididő múlva IX. Pius emlé-
kére u j ékességet nyerend e szent helyis, mert a Pius 
által kinevezett bibornokok elhatározták, hogy oda 
a nagy pápának Jacometti tanár által készitett 
bronz-szobrát fogják felállíttatni, hogy igy méltó 
emléket emeljenek neki. Nem régen ezen emlék gyps 
mintája a szobor jövö helyén próbára felállíttatott, 
hogy nagysága, mérték-aránya stb, felett ítélni 

lehessen. IX. Piust imádkozó alakban mozettába öltö-
zötten fogja ábrázolni. Az egész, utánzása VI. Pius 
emlékének sz. Péter confessiójában. A kiadások 
75,000 lirára fognak rúgni. Ily módon Mária Mag-
giore is IX. Pius pápa szép emlékhelye leend. Teste 
azonban nyugvását máshol, szerényebb helyen ta-
lálta, künn a magányos Campo Veranon, mint Róma 
püspökének kiváló módon rá bizott nyája köze-
pette. Végrendelete első pontjában, mint tudjuk, a fe-
lejthetetlen pápa következőleg rendelkezett : „Enyé-
szetnek indult testem sz. Lörincz templomában ex-
tra muros szorosan a kis arkosolium alatt teme-
tendő el, mely szemközt fekszik ama kővel, melyen 
mai nap is még láthatok a nagynevű levita nyomai. 
Az emlék költségeinek a 400 scudit nem szabad meg-
haladniok. A sir következő felírással látandó el: 
„IX. Pius pápa csontjai és hamvai. Elt . . . eszten-
dőt, mint pápa . . . esztendőt. Imádkozzatok érte ! 
A czimer halálfej legyen." A végrendelet e határo-
zatai IX. Pius halála után nem teljesítettek azonnal; 
mert ősi szokás, hogy minden pápa holtteste, halála 
után, legalább egy évig sz. Péter templomában legyen 
elhelyezve. Ez az oka, hogy sz. Péter templomának 
bal mellék-hajójában egy márvány koporsó Pius P. 
P. IX. felírással három évnél tovább jelzé ama he-
lyet, hol a holttest ideiglenes nyugalmát találta. Hány 
embert láttunk ott, emez egyszerű koporsó előtt, áhí-
tatban térdelni ! 

Azonban végső nyughelye is, még mielőtt oda te-
mették volna, a végrendelet felbontása után, számta-
lan hívőt és áj tatoskodót vonzott ki magához, és kevés 
azon idegenek száma az utolsó időben, kik eme helyet 
meg ne látogatták vagy talán ott ne imádkoztak volna. 
A falba, mely megett a sz. vértanuk tetemei nyugsza-
nak, egy rostély mögött körülbelül 1 */2 méter hosszú 
és a/4 méter széles márványtábla van beeresztve. Vas 
állványra fektetve, ama rostélyt képezte, melyen a 
nagy sz. vértanú i f jú életét Istennek áldozatul bemu-
tatta. Gömbölyű nyílásokon keresztül átcsapott a tűz, 
hogy testét megemészsze. Hányszor pillanthatott 
fel sóvárul az égre eme kinágyról a sz. levita! Váj-
jon nem tiszteletre méltó-e reánk nézve ezen valaha 
oly kegyetlen kinpad ! ? Bizonyos márvány fajoknak 
sajátságuk, folyadékokat, vért, olajat stb. magukba 
szivni. Igy eme kö is ásztatva van Krisztus tanít-
ványának vérével s még jelenleg is különböző he-
lyeken a sz. vértanú által szenvedett iszonyú kínok 
nyomait mutatja. E márványtábla átelleneben a tem-
plom hátfalában hosszú idő óta egy bolthajtásos fülke 
tárul fel. Itt, ez alatt kivánt Pius eltemettetni. 
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Minthogy sz. Péter egyházában nem volt megengedve 
halotti emlékeket és disz-koszorukat közvetlenül a koporsó 
alatt elhelyezni, az ájtatos hivek sz. Lőrincz egyházába 
hordták kegyes megemlékezésük, tiszteletük és szeretetük 
jeleit. Sajátságos ellenmondás van ezen ajándékokban, mert 
már régóta diszitették eme tiszteletreméltó helyet, ho-
lott I X . Pius teste még nem volt ott. Mindenekelőtt szem-
betűnő két, pompás keretekbe foglalt ezüst koszorú, eme 
felírásokkal : „ IX. Piusnak . . . Komája" és „Olaszország a 
győzhetetlen vértanúnak." Szerényen, mintegy el rejti magát 
melletök több immortell koszorú Francziaországból és ama 
havasi rózsa-koszoru, melyet Tirol felejthetlen atyjának fű-
zött. Csaknem elenyészőleg pillantunk meg köztük még más 
szembenem tiinő koszorúcskákat, melyeknek ha feliratát ol-
vassuk, önkénytelenül az evangeliumi özvegy ajándékára em-
lékezünk. I t t van p. : „Egy szegény család, jótevőjének, I X . 
Piusnak" és ismét : „ IX. Pius, nagy pápa, a béke és szere-
tetnek csodája. Tekints azokra, kik itt alaut szenvednek, 
fogadd az özvegy ajándékát szegénységében 1879. Február 
1." Igy jelenik meg minden hivő nemzet, az egész keresz-
ténység, minden katholikus, legyen akár gazdag, akár 
szegénységtől szorongatott, közös atyja sírjánál. 

A koszorúkon és virágokon kívül még ama számos kar-
czolatok is figyelmünket magukra vonják, melyekkel a fülke 
körüli falak be vannak födve. Többszöri látogatásunkkor figye-
lemre sem méltattuk; midőn azonban utóbb egyikét ésmásikát 
elolvastuk, elég érdekesnek talál tuk egyesek feljegyzését. Is-
meretesek a „katakombák" „graphitisei" azaz „karc.zolatai" s 
azok jelentősége. A régi keresztények azokban a vértanuk és 
hitvallók sírjainak látogatásánál hitöket, reményöket szerete-
töket s nyilvánították. Minél kitűnőbb valamely szent, an-
nal inkább sokszorozvák sírboltja körületén a holtakkali 
lelki egyesülés eme felkiáltásai, szószolásuk, imádságuk és 
segélyükért. Különösen ismeretes a graphitisok egyike sz. 
Callixtus katakombájában. A túlélő meglátogatja kedves 
halottja sírját. Először küzdenek benne a bizonytalanság és 
aggodalom érzelmei a reménység és bizalom érzeteivel. Ki 
is önti szivét ez imában ! „Sixte vivas ! Sixtus, vajha még él-
nél !" Tovább halad a földalatti halott városban, az aggo-
dalom elenyészik, a remény utat tör magának. „Sixte vives! 
Sixtus, élni fogsz !" ezt karczolja ujolag a falba. Midőn végre 
a sirhoz közeledik, minden kétsége elenyészik, és boldog bizo-
nyosság, boldog meggyőződés szálja meg szivét. Felkiált és 
í r : „Sixte vivis! Sixtus, te élsz!" Te nem haltál meg, lelked 
egy jobb hazába költözött. Hasonló érzések fogták el I X . 
Pius sirfülkéjének látogatóit. I t t néha talán még kétkedés, ag-
godalom honol; itt könyörög talán egy katholikus, olasz, — 
azonban az egyesitett Olaszországért. Minden nyelvű fel-
írás azonban híven visszatükrözi ama szilárd biztosságot, hogy 
I X . Pius él, él boldog egyesülésben azzal, kinek méltatlan 
és mégis „fölöttébb méltó" helytartója volt e földön. „ IX. P i -
usnak", ir ja egy olasz, „nem imádságokat, hanem hódolato-
kat". Egy másik hozzá teszi: „ IX. Piusnak, az istentelenek 
megrémitőjének, a katholika egyház világosságának, a hivők 
örömének, béke és örök nyugalom !" Alá egy német ezeket 
irta : „Meghaltál, de örökké élni fogsz, minden jó és igazságos 
szivében. Pius, jó atya, nagy pápa és szent áldozár, könyö-
i'ögj érettünk." Egy távolabbi Piushoz fohászkodik : „Oh 

Pius, könyörögj azért, ki neked a misénél szolgált, midőn 
érsek valál Immolában." Egy család könyörög: „Oh I X ' 
Pius, ki most mennyekben örvendesz és jutalmaztatol eré-
nyeidért, könyörögj erettünk és áldj meg minket." Mások 
végtére oltalmáért könyörögnek,különösen szívbajokban, sze-
rencsés utazásért, gyógyulásért, kísértés elleni oltalomért. 
Röviden szólva : mindnyájan megegyeznek abban, hogy Pius 
az égben van. 

Ez évi Jul ius 13-ának reggele óta I X . Pius tetemei 
az imént leirt utolsó nyughelyen pihennek. Körülbelül 1000 
bátor szivü férfiú kisérte ide, kik egyedül hangos imáikkal 
egy rajongó gonosztevő bandának ellentállottak, a mely 
nem átallott merényletet elkövetni egy nagy halott ham-
vai ellen, melyeket még a sirban is dühösségiik és gunyüvöl-
tésükkel üldöznek. Az igazi rómaiak kivilágított ablakok-
ból virágokat és koszorúkat szórtak az útra, melyen I X . 
Pius teteme sz. Péter basilikájából a magányos Cainpo Ve-
ranohoz haladt. Így lett a felejthetlen pápa végakarata 
teljesitve A bibornok-vicarius a nagy pápa lelkinyugal-
máért még egy misét mondott. Ezután a koporsó lebocsáj-
tatot't a csendes, márványnyal kirakott sirboltba, és egy 
márványtáblával befödetett. E táblára a tiara alatt lát juk 
a Pius által óhajtott feliratot bevésve. Ezt lent bezárja a kí-
vánt halálfej. — A felirathoz egy szót sem adunk, önmaga 
szól az hozzánk. Csak intése szerint akarunk eljárni. Igen, 
imádkozzunk érette, a nemes, nagy Pilisért, imádkozzunk 
utódjáért , imádkozzunk ellenségeiért és üldözőiért, az elámí-
tottakért, kikben a halál sem fojtja el a gyűlöletet, kikben 
még; a sír szélén sem némul el a v a d s á g - . o 

Közl i : Dr. Ott Ádám. 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

Nincs a gyermeknek egy kimondott gondolata, mely 
az ily majom szeretetü szülők előtt a lángelme előjelének ; 
egy pityergésszerü sóhajtás, mely a nemes sziv-tulajdonok 
jelenségének ; egy csinnek is beváló tett, mely a majdan ki-
fejlendő, nagyszerű akarat-erőnek előzálogául ne tűnnék föl. 
Kötelességüknek is tar t ják a gyermeki élet minden legki-
sebb mozzanatát kitüntetni ; áradoznak a gyermek dicsére-
tétől ; meg is jutalmazzák lépten-nyomon — mivel ? Talán 
egy-egy kedves olvasmánynyal, tanulságos, hasznos munká-
val ? Nem, ez a belőlük netalán merithető komoly gondola-
tokkal még elnyomhatná élete vidámságát, remeteszerü ko-
morságot ültethetne a kedves pajzán fiu arczára ; a szülői 
bölcseség tehát ugy hozza magával, hogy megérdemelt,?) 
jutalmul majd egy arany gyűrűt húzzanak ujjára, majd egy 
drága gombot tűzzenek inge mellényébe, majd egy nagybe-
csű lánczot akaszszanak nyakába, majd az elmaradhatatlan 
pénzzel töltsék meg zsebeit. Azonfelül ígérnek neki eget-
földet, ha ezt meg ezt teszi ; ugy hogy az ily gyermek szor-
galomra vagy valamely jótettre nem is a nemes kötelesség 
által, hanem csak a jutalom fejében érzi magát ösztönözve. 
Ez-e előkészítése a komoly inunka-szeretet meggyökerezte-
tésének a gyermek lelkében ! ? 

A szülők kiterjesztik gondjukat a gyermek j á rásá ra : 
a „convenance" szabályainak elmulasztása talán az egyetlen, 
melyért a gyermekkel még talán neheztelésöket is éreztetik; 

2 9 * 
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de az erkölcsi törvény tiszteletére s az ebből fakadó „deco-
j u m " megtartására figyelmeztetni sem tar t ják szükséges-
nek ! Elviszik gyermeköket nem épen finom erkölcsi tapin-
ta t ta l megválasztott színdarabok előadására, bálba, mulat-
ságba, és pedig — hogy a divatnak, a „bon ton"-nak eleget 
tegyenek, 5—6 éves korában; de templomba valamint ma-
guk nem járnak, ugy az abba járásra fiokat sem buzdítják ; 
Hiszen, miért lenne külömb ember a fiu apjánál ? Ilyen s 
hasonló elvekre, életszabályokra, melyekért egykor a rom-
latlan erkölcsű apák lelkesültek és lelkesítettek, nincs a mo-
dern magyar embernek szüksége. A test egészsége, a „Sa-
num corpus" a fő ; hogy a „mens" „sana-" és „pia"-e, azzal 
ki törődnék? Ebből folyik, hogy a gyermekek csikorgó hi-
degben elmehetnek a jégre órákig sinkózni, korcsolyázni ; 
nyáron félnapokon keresztül hajadon fővel játszhatnak a 
tiiző verőfényen : de a téli napokon való templombajárás ha-
lálosan megh üthetné ; a nyári, fönségesen ünnepies körme-
neteken való résztvevés neki napszúrást s agyvelő-gyuladást 
okozhatna ! 

Felhozzam-e az engedelmességet ? H a nem volt, ki pa-
rancsoljon : hol szokhatta volna meg ez annyi nemes erény-
nek alapját? Ez az oka, hogy az iskolába adott i f jú nem 
tudja beletalálni magát helyzetébe, hol a törvény, fegyelem 
és a tanitó szava engedelmességet követel. Es lia netalán 
egyik engedetlenség a másikat éri és pedig a józan fenyiték 
kíséretében : a szülők előtt nem az if jú a hibás, hanem a ta -
nitó, a kit azzal a váddal illetnek, hogy az if jú akarata ki-
fejlődését zsarnokilag akadályozza, szabadságától megfosztja 
és szolgalelküvé teszi. De midőn az ekkép dédelgetett, maga 
akaratára eresztett i f jú, fejökre nő : sopánkodnak, föl jajdul-
nak a velők is éreztetett kegyeletlenség, féktelenkedés, sőt 
tettlegességgel fenyegetés tapasztaltán. 

Nem nem az i f jú hibás akkor sem, midőn a hanyag-
ságról, majd az ennek következtében beállott bukásról kap-
ják a szülők az értesitőt. ü k , kik gyermekeiket léha tétlen-
ségre szoktatták, kik az iskolai év közben a gyermek előtt 
hol ezt, hol azt a tanárt vagy annak tantárgyát becsmérel-
ték ; kik gyermekeikkel birákként majd egy, majd más ta-
nárról Ítéletet mondattak s ebben a netalán vakmerő Ítélet-
ben maguk is szellemeseknek hitt megjegyzéseikkel őket 
megerősítették s ez által az illető tanártól és tantárgyától 
elidegdenitették : még panaszkodni, az iskolát, tanárt igaz-
ságtalanságról vádolni merészelik; holott a leverő eredmény 
ezak természetes következménye az előzményül gyermekeik 
lelkébe általok ültetett tétlenségnek, kényelem-szeretetnek ! 

De még ez nem minden. Gondoljunk az iskolai nagy 
szünet napjaira, a midőn az if júnak a szülők által engedett 
úgyszólván korláttalan szabadság azt is lerontja, a mit az 
iskola a tanév folytán netalán épített ; egészitsük ki a szo-
morú képet annak elgondolásával, hogy mindinkább általá-
nos lesz a nevelés szent terhét hordani erőtlen, vagy nem 
akaró szülők eszejárásában az a mentegetőző felfogás : „már 
a levegőben van az, hogy az if jú szabadabb, függetlenebb 
bánásmódban részesüljön" — s e . nagyjából oda vetett né-
hány vonásból is eléggé tájékozhatjuk magunkat a veszede-
lemről, mely a családi nevelésben az egyházat, hazát s a ne-
mesb lelkek jövőben táplált reményeit fenyegeti. 

H a Tacitus a maga korában fájdalommal kiálthatott 

fel : „vera rerum vocabula amisimus" ; annál nagyobb fáj-
dalommal kiálthatunk fel mi, minél nagyobbak, drágábbak, 
szentebbek a javak, melyek a kereszténységben megfogyat-
kozott családi nevelés által veszélyeztetve vannak. 

De ne legyünk igazságtalanok. Nem hunyunk mi sze-
met azon források előtt sem, melyekből a bajok még más-
honnán is növekedést nyernek. Igy, a nélkül hogy terünk 
szűk volta miatt bővebben beleereszkedhetnénk, -— nem ki-
csinyeljük mi azon gyászos hatásokat sem, melyek az alkot-
mányosság révén ránk háramlanak. A szabados áramlat, 
mely alkotmányos önkormányzatunk ideje óta iskoláink tör-
vényeiben is nyilatkozik; a határozatlan kapkodás és kísér-
letezés, mely a tantervek, rendszerek dolgában iskoláinknak 
szinte jellemző vonásává lett: a birtoknak korláttalanul sza-
bad szétdarabolhatása, mely az ősi vagyonban tehetős, er-
kölcsben erős családokat szétforgácsolja, elzülleszti s ekkép 
a családi tűzhely köré rakodott tekintély, kegyelet, erkölcsi 
jellem dicső emlékeit, melyek a nevelés melegágyát képez-
ték mindenha, szétrobbantja ; a szabad sajtó visszaélései, 
mely akárhányszor kegyetlen kézzel nyul a családi élet szen-
télyébe ; az irodalom, mely legtöbb termékével nem az ide-
ál, hanem az idolum szolgálatában áll ; a gyanús szándékok 
melyek által kormányunk, törvényhozásunk részéről a pol-
gári házasságnak s hasonló intézményeknek behozatala ut-
tán a házasság szentségének s ezzel a családi élet fenségének 
lcalacsonyitása czéloztatik : mindezek, hogy egyrebeket mel-
lőzzünk, majd közvetve majd közvetlenül a családi nevelés 
megbénítására munkálnak közre. 

Nem áll í t juk azt sem, hogy iskolai nevelésünk minden 
kifogáson felül állna ; sőt mi fáj lal juk legjobban, hogy lia 
az iskola a mult időkhöz képest előrehaladt is az ismeretek 
közlése vagyis a tanitás dolgában, annál inkább hanyatlott 
a nevelés tekintetében. Azt sem feledjük ki számításunkból, 
hogy állami, társadalmi életünknek fá já t mindinkább pusz-
t í t ja az erkölcsi lazaságnak s mely ennek gyökere, az ön-
zésnek, túlzásba tévedt individualismusnak férge, melyek 
mindannyian az anyagiak hajhászását tolják előtérbe, s me-
lyek énnél fogva a családi nevelést magasztos feladata eléré-
sében szintén csak hátrál ta that ják. 

De, hogy Széchenyivel szóljak, ha „kezünket szivünk-
re tesszük :" őszintén be kell vallanunk, hogy bajainknak 
forrássá mégis romlásnak indult családi életünkből folyik. 

„Ex hoc foiite derivata clades 
lm pátriám populumque fluxit!" 

(Hor. Carm.. L. III. G.) 

íme, neliány nagy vonásban családi nevelésünk képe ! 
Ki merné állítani, hogy vigasztaló? 

De vájjon azért elcsüggedjünk-e? Legkevésbbé. 
Mi tehát a tennivaló ? (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 5. Unitárius anyaegyház Budapesten. 

— Csak nem régen jeleztük a fontos liirt, hogy a protestán-
sok anyaegyházat alapítottak Esztergomban, természetesen, 
mint azt annak idején szintén jelentettük, óriási ellen törek-
vések daczára. Most, elég rövid idő után, azon helyzetben 
vagyunk, hogy jelezhetjük, miszerint a fővárosban meg 
unitárius anyaegyház szerveztetett, akik azonban nem tu-
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datják urbi et orbi, lia vájjon nekik is óriási ellentörekvéssel 
kellett-e megküzdeniük vagy sem, lianem mind a mellett kellő 
apparatussal adatik a világ tudtára minden liberális lapban, 
ugy a fővárosnak, mint az országnak, egy és ugyanazon a 
napon, hogy ők, már mint az unitáriusok, a fővárosban el-
foglalták rendes és állandó helyüket és hogy a világ meg-
tudja, mily tekintélynek örvendenek ők és mily fontosság 
tulajdonitatik az ő állandó berendezkedésüknek a hatóságok 
által, egy egész sor fényes név közöltetik a lapokban, mely 
neveknek tulajdonosai megjelentek az alakulásnál és az első 
pásztor ,püspöki' beiktatásánál. A mennyiben azonban mi 
tájékozva vagyunk arról az alakulásról és beigtatásról, azt 
még másképen is nevezesetesebbé akarták tenni; hanem hát 
az ember tervez . . . a kath. plébánosok pedig, legalább eb-
ben az ügyben, a tervet elrontották. Az ünnepély emelésére 
és a .keresztyén' türelem bebizonyítására t . i. a fővárosi 
kath. lelkészek is meghivattak, hanem, mint az másképen 
várható nem is volt, ezek nem jelentek meg, és igy az ün-
nepély még sem lett egészen oly fényes, mint az unitárius 
atyafiaink által tervezve volt. 

Mindamellett, vagy mindennek daczára is megesett ez 
az ünnepély is, és mi nem leszünk azok, kik az atyafiak e 
feletti örömét elrontsuk, hanem azért nem tehetjük, liogy 
az ott mondottakra nézetünket el ne mondjuk. Valamint 
ugyanis a protestáns, ugy az unitárius egyházi ünnepélyek 
középpontját is a prédikaczió teszi. Igy történt az jelenleg 
a fővárosban is, azon különbséggel, hogy maga az unitárius 
.püspök' ur, Ferencz József prédikált, és pedig mit prédi-
kált ? Mindenekelőtt elmondta, mint ír ják röviden, a 300 
év óta üldözött unitáriusok történetét, azután indokolta, 
hogy miért is telepedtek le ők a fővárosban, végre pedig 
előadta az unitáriusok hitvallását. 

A beszéd legérdekesebb részét mindenesetre az indo-
kolás képezi, a melyről őszintén megvallva az igazat, nem 
tudjuk, hogy mikép tudta ezt a ,püspök' ur elmondani ak-
kor, ha meg van győződve arról, hogy mint beszédjéből kive-
hető, minden vallás egyformán üdvözségre vezet. Amit a, püs-
pök' ur elmondott, az szerintünk inkább azt bizonyitja, hogy 
tökéletesen felesleges volt unitárius anya-egyházat alapitani, 
tökéletesen felesleges ennek fenntartására s pénzt külföldről 
ide hozni. Vagy mint bizonyít az, midőn szónok azt mondja, 
hogy „nem ismer nagyobb szerencsétlenséget a társada-
lomra nézve, mint azt, ha a hitkülönbség embert embertől, 
családot családtól, népet néptől elválaszt, lia a különböző 
templomok az emberek egyesítése helyett azoknak egymás-
tól leendő elkülönítésére építtetnek." Azt jelentik ezen sza-
vak, hogy szükséges a fővárosban az unitárius anyaegyház ? 
H a szerencsétlenségnek tar t ja a ,püspök' ur, midőn hitval-
lás által az emberek egymástól elválasztatnak, ugy miért 
segiti elő ezt az elválást ? Hanem természetesen az is van 
mondva eléggé érthetőleg, hogy az unitáriusok az emberek 
egyesitésére alapítanak egyházakat ? De hát nem felesleges 
ez is ? Hiszen a ,püspök' ur szerint „az unitáriusok egyfor-
mán tisztelnek minden felekezetet, miután tudják, hogyT 

csak a hit az élő és éltető, mely a szivben van ;" minthogy 
pedig a hitet talán még a katholikusoktól sem tagadja el 
a ,püspök' ur, igy, nincsen szükség az unitáriusokra, mint 
az emberek egyesitőjére. Vagy ismét nem azt bizonyitják-e 

a ,püspök' ur szavai, hogy arra az unitárius vallásra nin-
csen szükség, midőn mondja, hogy „a templomok tornyai, 
legyen azokon kereszt vagy gomb, egyaránt az égre mutat-
nak, és az emberek, mikor imádkoznak ülve, vagy állva, 
térdelve, vagy meghajolva, ugyanazon érzés által vannak 
elfogulva." Tartunk tőle, hogy a ,püspök' ur a jelenvoltak 
közül alig ha csak egyetlen egy embert is meg győzött akár 
egyáltalában az unitárius vallás szükségességéről, akár arról, 
hogy i t t a fővárosban szükség van unitárius anya-egyházra. 

Egyébiránt nem is kell azt ami mondatott oly komo-
lyan venni; legjobb bizonyíték erre nézve az, hogy nyom-
ban az indokolásra a ,püspök ur elmondta az unitárius val-
lás liitágozatait, és mi nagyon csodálkoznánk, lia a jelenvol-
takban fel nem ébredt volna a gondolat, hogy mi a patvarba 
adatik elő a hitvallás akkor, mikor oly indokolás mondatott, 
mely minden vallást egy kalap alá szőrit. A hitvallás el-
mondja t. i. az ösmeretes unitárius hitezikkeket, i t t-ott egy 
kis oldalszurással, hogy t. i. ők az istenségben csak egy 
személyt hisznek, hogy Krisztus csak ember, mintSzokrates 
stb avval a különbséggel, hogy a szellem nagysága és a 
sziv nemessége Jézusban hasonlíthatatlanul nagvobb mérv-O o J 
ben nyilatkozott, mint ezekben ; továbbá, hogy a sz. Lélek 
csak az Isten ereje, hogy nem hiszik az eredendő bűnt, hogy 
nincsen a bűnösnek szüksége szószólóra, hogy csoda nincsen 
stb. Olvasva már az unitárius hitvallásnak a ,püspök' ur ál-
tal elmondott ezen, és többi pontjait azon valószínűleg téves 
okoskodás foglalta el elménket, hogy még is csak van ,ta-
lán' a közt egy kis, ha talán ( ? ) nem nagy különbség is, mi-
dőn valaki azt hiszi, hogy Krisztus Isten és a közt, ha valaki 
azt hiszi, hogy ember, — a közt, lia valaki hiszi hogy a sz. 
Lélek isteni személy és a közt a ki hiszi, hogy csak isteni 
erő. Azután meg ugy gondoltuk, hogy e különbséget bizo-
nyára belátja a ,püspök' ur is és igy kénytelennek érezzük 
magunkat azon következtetésre játni, hogy a ,püspök' ur előtt 
talán még sem egészen közönyös, hogy ki milyen templomban 
imádja az Urat , vájjon kereszt, vagy gomb van-e annak a tem-
plom tornyának tetején, hanem azt godolja magában csak, az 
unitáriusoknak van igazuk, jöjjetek tehát ti fő városiak hozzánk, 
higyjétek azt amit most prédikáltam és üdvözültök. Szóval, ez 
a hitvallás elmondása nincsen összhangban az indokolással, és 
az unitárius anyaegyház megállapítása bizonyára nem azt je-
lenti, hogy az unitárius pásztor mindenkit buzditani fog, 
hogy maradjanak saját vallásukban, mert egyre megy akár 
mily templomban imádják az Istent; hanem azt jelenti hogy 
jöjjenek hozzánk, itt az igazság, vagyis más szóval unitá-
rius propagandát jelent: vájjon összekötve egy kis erdélyi 
házassággal ? — majd elválik. 

Erdélyi megye. Kath. hitélet a vidéken. — Folyó hó 
30-án kezdte meg püspöki látogatását Lönhart Ferencz se-
géd-püspök ur az úgynevezett bányavidéken kezdve Nagy-
ágon, Hondol, Csertés, Boicza és Körösbányán. E helyeken 
szemtanú nem lévén, csak annyit jegyezhetek föl, hogy ő 
méltósága fogadtatása mindenütt ünnepies és szivélyes volt. 

Szept. 9-én elhagyván Hunyadmegvét, Alsó-Fehérnek 
határába érkezett. Pompás vulkán emelkedik, itt sziklás 
ormaival a magosba, mintegy mérpontját képezve a messze 
vidéknek. Aljában várt a megyei szolgabirói hivatal, a bá-
nya-birtokosok, s néhány polgár. A mint a kigyódzó utakon 
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föltetszett a főpásztornak fogata, azonnal dynamit lövések 
reszkettették meg a levegőt, s a banderisták elébe lovagol-
tak. A küldöttség a diadal kapu alatt várta a magas vendé-
get ; a szolgabíró üdvözlő szavaira, a püspök ur meghatot-
tan válaszolta, miszerint örömmel választotta ezen kerületet, 
mert ő is bányász, s neki is ezen vidéken ringatták bölcsőjét, 
megköszönte, hogy ily messze kifáradtak, s ajánlá magát 
további szivességökbe. 

Tovább indulván az abrud-bányai küldöttséget fo-
gadta, s a fogatok hosszú sora kisérte a város falai közé, 
hol a polgármester üdvözlése után, a nem régen restaurált 
templomba ment, kiosztván főpásztori áldását. Este fáklyás 
zene tisztelgett lakása előtt. 

Másnap mintegy 80-nak szolgáltatta ki a bérmálás 
szentségét — s mise utáni sz. beszéde, mind előadás mind 
tartalomra nézve, egyike volt a legsikerültebbeknek. Meg-
tanulhatták belőle, miképen éljenek együtt béke és szeretet-
ben a különböző vallásfelekezetek, S iuiképen őrizzék meg 
leiköknek igaz hitét és üdvösségöket, és hogy a végső hata-
lom, minden tudákos lárma s pöffeszkedő elbizakodás da-
czára Isten kezében van. Ez a katholicismus elve, mely nem 
szavakban de tettekben nyilvánul. 

Még az nap délután ő méltósága Verespatak, az erdélyi 
Ivalofornia városa félé sietett, mint az összes bányavidék 
legnevezetesebb pontjára s legnépesebb helyére. E bánya-
város másfél mértföldnél tovább húzódik, kopár, lerombolt 
szikla falak között. Határán emelkedik a világhirü „Deto-
nata" bazalt oszlopaival, s a rómaiak merész munkája, a 
„Csetátye." A város határánál százakra menő bandérium 
fogadta, s a tiszti kar üdvözölte. O méltósága megköszönte 
a szives fogadtatást, s hangsúlyozta, hogy Verespatak kö-
zönsége volt, mely őt püspöki kineveztetése alkalmával első 
üdvözölte. Mintegy órai utazás a királyi bánya torkulatához 
ért a diszes menet, hol egyszerű de csinos diszkapu alatt festői 
látvány tárul t el. Festői öltözetben szakaszokra osztva álltak 
a bányászok szokásos lámpájokkal. Epen östvéledni kezdett, 
s e méla fény leírhatatlan benyomást gyakorolt. Egy fiatal 
bánya-gyakornok fogadta ő méltóságát, tolmácsolván e vá-
ros lakóinak örömét a főpásztornak megjelenésén, kit mint 
egyházi fejedelmet annyival inkább üdvözöl, mert ha minden 
kaszt büszke arra ha kebeléből nagy férfiak emelkednek ki, 
ugy e bányász nép százszorosan büszke hogy e nagynevű fő-
pap bányász szülőknek ivadéka. A püspök ő méltósága elér-
zékenyülve válaszolt, elmondta mily egyszerű körülmények 
között tölté gyermek éveit, mennyire szivén hordozza e sze-
gény nép sorsát. A bányász élet — moudá — hasonlit leg-
inkább a papnak sorsához, vallásos érzülete leginkább meg-
örzé a hitet és a reményt. Koppant éljenzés kisérte gyönyörű 
szónoklatát ; s a munkások katonásan felállított sorai közt 
előre haladt az innen még mindig 80 ölnyi magasban épült 
templomhoz. E meglehetős lassú menet alatt az oldalokban 
száz és százával riadtak föl a diszlövések, melyek sziklába 
vájva egész telepeket képeznek. Fogalma ezekről csak annak 
lehet, ki egyszer hallhatta. 

Másnap bányász mise volt. A püspök beszédét a haza 
szeretetről tartá, talán azért, mert tudta, hogy e hely meny-
nyit szenvedett a forradalmak vészes korszakában. Aztán 
209-et részesített a bérmálás szentségében. 

Két órakor fogadta a tisztelgők nagy számát, minek 
végeztével a banketten ő méltósága ürité poharát a királyi 
családra, annak boldogsága és jólétére. 

Másnap, szept. 12-én, Topánfalvára érkezett a hires 
Jánku hazájába. I t t kisded a nyáj, de a nép vallás és nyelv 
különbség nélkül egész tömegben várakozott a főpapra s a 
kir. járásbiró szivélyes szavai után a templomban azonnal 
megkezdé a sz. ténykedést, s tizenkettőt erősített meg a hit-
ben. Rövid étkezés után ő méltósága még aznap Ofíénbá-
nyára hajtatott , s az ünnepélyes fogadtatás után, másnap 
mise után a sz. Háromságról tartott valóban remek beszé-
det. Bánatos volt hallani, hogy mint magát kifejezé, 1854-től 
fogva, midőn Ilaynald ő eminentiájával, mint akkori erdélyi 
püspökkel, utolszor itt járt , anyagilag mennyire siilyedett e' 
helység, azon helység, mely egykor az erdélyi bányászat 
legtekintélyesebbje volt. Kitar tás s a hitben állhatatos-
ságra buzditá a szelíd főpap elhagyatott hiveit. 

I t t sem sokáig nyugodott ö méltósága, s még az nap 
Abrudbányán pihente ki a napnak fáradalmait. Másnap Za-
lathna félé vette útját , főhely, de e sorban legutolsója a 
bánya-kerületnek s püspöki látogatásának. Az ugy nevezett 
„Nagyhegyen" várta a zalathnai szolgabíró, „jószántából" 
mint mondá, de nem „kötelességből." . . . — A várostól nem 
messze a Tróján mezőn várták a fogatok. Lukács Béla és 
László országgyűlési követek, a fő bánya-hivatal és a bá-
nyahatóság. A piaczon imposáns —remek kivitelű diszkapu 
állott, a kir. főmérnök műve. Ez alatt mondta Lukács Béla a 
következő beszédet : 

„Méltóságos püspök ur ! 
Van szerencsém méltóságodat Zalathna bányaváros 

polgárainak nevében és jelenlétében tiszteletteljesen üdvö-
zölni. 

Hosszú idő óta nem volt alkalma e vidéknek egyház-
fejedelmét tisztelni bérczei és völgyei között. 

Örömmel és tiszta szivvel, vallás és nemzetiség kü-
lönbség nélkül, adjuk át üdvözletünket és tiszteletünket mél-
tóságodnak, ki hosszas és fényes közpályáján, úgyis mint fő-
pap, úgyis mint hazafi, mindnyájunknak osztatlan tiszteletét 
és nagyrabecsülését vivta ki, s ki egyházának hű szolgálatát 
a többi felekezetek iránti türelemmel, mindig össze tudta 
egyeztetni, s ki a legszebb keresztényi s polgári erényekben 
tündöklik. 

Méltóságod is e bányavidék szülötte. Engedje meg, 
hogy büszkeséggel magunkénak valljuk ; tudja, hogy mily 
erős támasza a bányásznak a hit és a remény. Erősitse meg 
méltóságod e vidék fiatal nemzedékét, mely holnap egyház-
fejedelme elé fog járulni, a hitben, egyháza és egyházfeje-
delme iránti ragaszkodásában, a király iránti rendithetlen 
hűségben, hazánk szeretetében, alkotmányunk hű megőrzé-
sében s a törvények iránti engedelmességben. 

És áldjon meg mindnyájunkat szeretet főpapunk ! És 
könyörögje le a Mindenhatónak áldását hazánkra, váro-
sunkra, családjainkra ! 

Isten hozta ! Fogadja tiszteletteljes üdvözletünket, s 
kérjük, vigye meg betegágyához kötött főpásztorunknak is 
hódolatteljes ragaszkodásunkat." 

E beszédre óriási örömlelkesedéstől áradó éljenzés vi-
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liara tört elő a nagyszámú jelenlevők kebléből s szállott át 
a bércztetőn s a völgy ölén. 

Másnap Lukács László országgyűlési képviselőnek 
barátságos asztalánál gyűltünk egybe, éltetve a királyt s a 
távozó főpapot, ki Lukátcs Béla vendége volt. 

I Ia ajkunk nem is volt hangos, de szivünk bizonnyára 
meleg ..Isten hozzád"-ot rebegett. O " O 

I ly hódolat és lelkesedés veszi körül azon nagy férfiút, 
ki ha csöndben is, de három püspök alatt kiváló tapintattal 
működött az egyház és a haza javára. Az Égben fölírvák 
tettei ! S. L. 

Bóma. A szent atya levele. — Dilectis filiis Henrico 
Fabini Patriarchalis Basilicae Liberianae Canonico et Jo -
sepho Cozza Abbati sodalium Basilianorum Coenobii Cry-
ptoferratensis. 

L E O P P . X I I I . 
Dilecti Filii salutem ed Apostolicam Benedictionem. 

Obsequium quod Nobis exhibuistis volumine V I Nobis in-
scripto et oblato, quod editioni romanae graeci Codicis Va-
ticani divinorum librorum tamquam fastigium imponit, li-
benti admodum, ut par erat, animo, et paterno erga Vos 
studio excepimus. Id enim a Nobis postulabat, Dilecti Filii, 
tum ipsa grâvitas et pretium operis cui vestras curas con-
junctis viribus consecrastis, tum constantia ilia qua nulli 
parcendum labori duxistis, ut in suscepto munere perficiendo 
votis hominum rerum biblicarum studia sectantium satisfa-
cere possetis. Probe enim noscimus Vos diuturna ac diligenti 
opera et praestanti rerum peritia curasse, ut in hoc volu-
mine a Vobis edito sacrarum litterarum studiosis seges ilia 
eruditionis suppeteret, ex qua Codicis illius vetustissimi no-
bilitas et praestantia majori luce fulgeret, atque ea utilitas 
capi posset, quae ad rei criticae usum in re biblica praeci-
pue pertinet. Cum porro Romanae huius Sedis proprium sit 
ea quae ad verae sapientiae Studium et ad scientiam Catho-
licam provehendam spectant, favore et patrocinio complecti, 
non possumus non maxime probare industriam, neque earn 
peculiari commendatione non honestare. Gratulamur itaque 
Vobis, Dilecti Filii, et gaudemus vos Deo adjuvante ad 
exitum féliciter ojms perducere potuisse, quod doctorum ho-
minum vota diu flagitarunt. Nec porro dubitamus quin recti 
harum rerum existimatores labores vestros magno in pre-
tio habituri sint, ac eos fructus ex illis percepturi, quorum 
causa optime impensas plurium annorum curas censuistis. 
Hac fiducia suffulti Vobis, Dilecti Filii, divinae benignita-
tis munera adprecamur ex corde, et in ejus auspicium ac in 
testimonium paternae dilectionis Nostrae Apostolicam Be-
nedictionem tum Vobis. tum aliis Dilectis Filiis, qui labo-
res vestros sua opera adjuverunt, peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 17. Septembris An. 
1881. Pontificatus Nostri anno quarto. 

L E O P P . X I I I . 

IRODALOI. 
-4- „A kereszténység válsága", protestantismus és 

katliolika egyház. „Die Ivrisis des Christenthums", Protes-
tantismus und katholische Kirche. Von Dr. Franz Hettinger. 
Freiburg im Breisgau, Ilerdernél 1881. 149 lap. 

H a teljes képét akarjuk nyerni rövid uton s néhány 
óra alatt annak, hogy hová jutott napjainkban a Luther á l -
tal kezdeményezett önkényes vallási vélekedés, elég, ha a 
nagynevű würzburgi apologeta fennczimzett művét elolvas-
suk. Válasz ez Hartmann, az „öntudatlan" bölcsészete szer-
zőjének hasonnevű művére. Ez a vallási kérdésbe is bekot-
nyeleskedő sophista „Die Krisis des Christenthums" czimű 
művében ugyanis kimondta, hogy a kereszténység, értve 
alatta a kaiholicismust is, meghalt. Erre felel meg Hett iu-7 o o 

ger, bámulatos olvasottsággal bebizonyítva a protestáns 
theologia történetéből, hogy, ha csakugyan a kereszténység 
haláláról kell szólni, akkor ez csak annyiban történhetik a 
valóságnak megfelelően, a mennyiben a protestantismus is 
kereszténységnek nevezhető. Mert Strausz Dáviddal, a mo-
dern szabadelvű protestáns theologia legbátrabb s legszó-
kimondóbb előharczosával szólva, a protestantismusnek, ha 
azt a kérdést intézi magához : Sind wir noch Christen ? (ez 
Strausz legutósó művének czime) — csakugyan határozott 
,nem'-mel kel felelnie. Ami a katholicismus állítólagos ha-
lálát illeti, arra nézve halljuk magát Hett ingert néhány 
rövid szóban : „Tehát mi keresztények, mi katholikusok 
már holtak volnánk ! No akkor Voltaire az ő ecrasez V in-
/ame-jával hiába ölte magát ; mert hiszen holtnál holtabb 
az ember már csak nem lehet. Holtak volnánk hát mi ka-
tholikusok. De hiszen attól, ami holt, nem szokás félni, 
még ha azok az elefántok volnának is holtak, melyektől végre 
magok az indiaiak sem félnek. Har tmann maga beszél arról, 
hogy a katholika egyház legújabb időben bámulatot és ré-
mületet keltő módon emelkedett, és bebizonyitá, mennyire 
képes még mindig fanatizálni a tömegeket ; ő maga beszélt 
a kulturharczról, mint a keresztény eszme végső kétségbe-
esett küzdelméről; mielőtt a világ szinpadáról letűnnék ; ő 
maga tüntette fel a kath. egyházat ugy mint a mely ellen a 
modern kultura nagy vivmányait minden erejének megfeszí-
tésével élethalál-harczban kénytelen védeni. Tehát még sem 
oly rosszul áll a kereszténység dolga, mint ő prognostisálja. 
Bizony, sokan fognak addig még sirba szálni, sok bölcsé-
szeti rendszer, még az „öntudatlan" philosophiája is, rég 
feledve és atyáinál lesz, kiknek sírjára Cicero amaz ismere-
tes feliratot készité: „Nihil tam absurde dici potest, quod 
non dicatur ab aliquo philosoph orum. 

Ajánl juk t. olvasóink figyelmébe e kis, magvas, tá -
jékozó munkát . 

X Ünnepi és alkalmi beszédek. I r t a dr Karsch Lol-
lion. theol. tanár és akadémiai hitszónok. Nagy-Várad. VI I I -
r. 290 1. 1 fr t 40. 

Egy beszéd gyűjteményei áll i t t az olvasó szemben, 
mely ünnepeken és bizonyos alkalmakkor tartva az év ösz-
szes ünnepeire negyvennégy sz. beszédet foglal magában. 
Azt hisszük, hogy dr. Karsch Lollion ur neve a magyar 
egyház-irodalomban sokkal ismeretesebb már megjelent ki-
tűnő művei után, melyekből egyet a budapesti egyetem 
hittudományi kara is jutalommal tüntetett ki, hogysem e 
sz. beszédek hoszas ajánlására szükség volna a ,Religio' ol-
vasói előtt; tájékoztatásul azonban egyet mást mégis köte-
lességünknek tartunk elmondani, hogy a figyelmet iránta 
még inkább felkeltsük. 

H a e beszéd gyüjtemény-felől általános Ítéletet aka-



rank mondani, az nem leket más, mint az, hogy e gyjtemény 
nem csak megállja helyét a többi e nemű ujabbkori gyűj-
temények közt, hanem hogy az sok tekintetben azok fölibe 
is emelkedik. Különös jellegük e beszédeknek, amiért szer-
zőt üdvözöljük, hogy beszédjei eltérve a csaknem általános 
szokástól, dogmaticus színezettel birnak. Nem azt mondjuk 
evvel, hogy erkölcsi oktatásra nincsen szükség, hanem csak 
azt, hogy a dogmaticus irányt nem szabad parlagon hagyni, 
kivált napjainkban, midőn annyi roszakaratu elferditésnek és 
téves felfogásnak vannak kitéve az egyház tanai. Megtanítani 
a hiveket, hogy mi as értelme az egyház tanainak, ezt a jó-
zan ész előtt is igazolni, napjaink egyik legnagyobb szüksé-
gét képezi és midőn szerző ezt teszi, nagy szolgálatot tesz 
az egyháznak. 

Az egyes beszédek részleteire átmenni annyit jelentene 
mint azokat egész kitűnő terdjedelmükben leirni. Ide vonat-
kozólag is tehát csak annyit jegyzünk meg, hogy a beveze-
tések bármily egyszerű tárgyból vagy eseményből vétettek 
lekötik előre is világosságuk és emelkedettségük által 
az olvasót ; a tárgy feldolgozása pedig oly következe-
tes, oly megragadó, hogy a hallgató vagy olvasó önkényte-
lenül is bevallja, hogy az, a mi előadatott, igaz, hogy az elől 
az igazság elől semmiféle álokoskodással kitérni nem lehet, O ö 
és mindez ama művelt, de tiszta magyar nyelven, azzal az 
igazság iránti szeretettel van irva, mely szerzőt egyik legjobb 
magyar Írónkká és az igazság rendületlen bajnokává avatja 
fel. Igaz, hogy e beszédek legnagyobb része müveit közönség 
előtt mondatott el, ami azonnal feltűnik a nyelvezetből és ki-
dolgozásból, hogy tehát ezeket mindenféle közönség előtt, 
igy amint ki vannak nyomtatva, elmondani nem lehet ; 
de az is tagadhatatlan, hogy mindamellett találhat benne 
mindenki az eszme gazdagságnál fogva eszméket, s ezekhez 
kellő argumentumokat, melyeket szükségeihez alkalmazot-
tan a legsikeresebben érvényesithet. 

Ennyit akartunk tájékozásul elmondani a szóban forgó 
beszéd-gyűjtemény felől, és azt hisszük, hogy a ki a gyűj-
teményt megveszi, ugy fogja találni, hogy nagyon-nagyon 
kevés ajánlásul az, amit felemlítettünk, mert e műben sokkal 
több is található, ami kiemelésre lett volna méltó. 

Most tehát csak a t. olvasó közönségtől függ, hogy 
teljesitse amit ajánlánk : tolle lege ! 

== ) álogatott magyar katholikus egyházi beszédek 
gyűjteménye. Szerkesztette és kiadta dr. Pátkai (Seidel) 
Pál, pátkai plébános. I. kötet. I X . és 192 lap. 

Mikor e válalat megindítása lapunkban szóba jött , 
előzetes bizalmunk nyilvánításával segítettük annak út já t 
egyengetni. Most örömmel látjuk, a miről különben is soha 
sem kételkedtünk, hogy bizalmunkat jó nyereség mellett 
előlegeztük A tudós pátkai plébános ur az egyházi szónok-
lás terén szerzett valamint elméleti ugy gyakorlati ismere-
tei és tapasztalatai alapján állandó becsű egyházszónoklati 
művel gazdagítja e dolgozat által irodalmunkat s gyarapitja 
általa egyszersmind saját irodalmi érdemeit. Teljesen méltá-
nyoljuk azon nehézségeket, melyek e mű összeállításánál út-
jába gördültek. IIa jól fogtuk fel czélját. mely szeme előtt 
lebegett, ugy azt következőleg véljük kifejezhetni: Lehető-
leg változatosan, tehát lehető sok szerzőtől venni, nem épen 

a legkitűnőbb de mindenesetre a kort és szerzőt legjellemzőbb 
beszédeket, hogy ekként ugy a gyakorlati lelkipásztorkodás, 
mint az egyházszónoklati iskolai és magán tanulmányozás 
számára lehetőleg kimerítő kézikönyv (Chrestomathia) hü 
képet nyújtson a magyar kath. egyházi szónoklat közelebbi 
múltjáról és jelenéről. Ha ez a czél lebegett szeme előtt : ak-
kor először is jól fogta fel feladatát, és másodszor helyesen 
oldotta azt meg. Hogy magyar kath. egyházi szónoklatun-
kat a tökély magasabb fokára emeljük, szükséges tudnunk, 
hogy álltunk s hogy állunk e téren. Ezt a tájékozást van hi-
vatva elősegíteni Pátkai-Seidel plébános ur műve. —Ket tőre 
vagyunk bátrak figyelmét felhívni. Igyekezzék az egyházi be-
széd minden jő- és alfájára nézve példánynyal szolgálni ; és 
másodszor az illető szerzőkről szóló soraiban az egyházszónok-
lati oldalra szoritkozzék. Legyen ez utóbbi tisztán egyház-
szónoki egyéni jellemzés, és pedig lehetőleg teljes és ki-
merítő. 

VEGYESEK. 
© Jezsuita Berlinben . . . és Berlin falai mégis épen 

állnak! Ez a nagy eset az orientalisták congressusa alkal-
mából történt. Van t. i. egy jezsuita a ki az orientálisták 
közt celebritás. Neve P. Straszmeier, a British Museum ün-
nepeltje. Eleinte az illető körök nem merték meghíni, mert 
jezsuita és Németország számüzöttje. Később mikor látták, 
hogy pogányok Japánból, brahminok Kelet-Indiából, sőt 
zsidók is . . . Parisból jelentkeznek, neki bátorodtak s Ber-
lin protestáns theologusai meghitták a jezsuitát, ki azon-
ban csak a harmadik meghívásnak engedett. O o 

X Atheus gyermek-„keresztelés." Mult szombaton 
Henri Rochefort a Lapin qui fume (pipázó nyul) korcsmá-
ban, Saint-Denisben, Páris mellett, sajátságos szertartást 
végzett. Három gyermeket „keresztelt" meg, helyeseb-
ben avatott föl istentagadó mód szerint. Körülbelül ötven 
telivér istentagadó jelent meg az ünnepélyen. Az asztal fő 
nél ülő Rochefort elé Gossetête (vastag fejű) letette a saint-
demsi szabadgondolkozásnak jel vényeit, mire Rochefort föl-

. állt és igy szólt : „Polgárok, polgárnők ! Mi most nem ke-
resztelésre jöttünk össze, de arra, hogy bevezessünk három 
gyermeket az életbe, kiknek a szabadgondolkozásuak helyet 
engednek körükben. Mielőtt arra gondolnánk, hogy a 
zsarnokokat megsemmisítsük, meg kell szabadulnunk a ba-
bonától. Atyáink nem ostromolták volna meg a bastillet, ha 
előbb a földre nem döntik Krisztust." E szavak után előjött 
egy fiatal asszony, karján egy újszülöttel, jobb és bal olda-
lán egy-egy 4 — 5 éves gyermekkel. E két nagyobbocska 
gyermek Rochefort mellett foglalt helyet. Rochefort ezután 
elővett egy széles piros szalagot, s azt a gyermekek nyakába 
kötötte. A gyülekezet nagy örömére a pólyás gyermek a pi-
ros szalagnak megörült, mert nevetve kapkodott utána. Vé-
gül az egész szertartásról jegyzőkönyvet vettek föl, melyet 
mindnyájan aláirtak. 

= Bécs középiskoláiról következő statistikai adatok 
jelentek meg az 1880/1-iki tanévet illetőleg. 11 gymnasi-
umba jár t összesen 4439 tanuló, kik közt katholikusok 
2626-an, protestánsok 237-en, zsidók 1528-an (!), görögök 16-
án,ókatholik,l,hit vallásnélküliek 11 en. Legtöbb tanulója volt 
az akadémiai gymnasiumnak. Legtöbben a felvételre azonban 
a skót benczések gymnasiumánál szoktak jelentkezni és pe-
dig oly nagy tömegben, hogy a jelentkezők sokkal nagyobb 
részét kénytelen az igazgatóság visszautasítani. -— A mi a 
reáliskolákat illeti, azok száma 9,— 2745 tanulóval, kik közül 
2010 katholikus 600 zsidó. = Bécs külvárosaiban van 1 
gymnasium és 2 reáliskola, ez utóbbiak 468 tanulóval. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Szerkesztői lakás: Buda-
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Előfizethetni minden kir.^3 
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hova a netaláni reclama-

: tiókis, bérmentes nyitott 
/ levélben, intézendők. 
k s C/bC' NSíoc; 

B n d a p m e i ^ O K t ó l D e r 1 2 . 30. II. Félév, 1881. 

TARTALOM. A vallás erkölcsbölcseimi álláspontról. — A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel családi éle-
tünkre. — Egyházi tudósitások : Budapest. A valláserkölcsi nevelés. — Szombathelyi egyházmegye. Tiltakozás. — Bajoror-
szág. A bajorországi „állami papságról." — London. A methodisták általános zsinata. — Irodalom. Adjutorium nostri 

in nomine Domini. — Vegyesek. 

A v a l l á s 
e r k ö l c s b ö l e s e l m i á l l á s p o n t r ó l . *) 

1. Ha itt mi a vallást nyilatkozatunkba von-
juk, ez nem azért történik, hogy a vallás fogalmát 
kimerítően kifejtsük ; mert ez nem az erkölcstanhoz 
tariozik, hanem a vallásphilosojdiiához ; az erkölcs-
tan csupán a vallásos kötelmekre szorítkozik. It t 
csupán csak annyit akarunk és kell a vallásphilo-
sophiából a vallás fogalmáról fölvennünk, amennyi 
a vallásos kötelmek megértésére szükséges. 

'2. A vallás általán véve az embernek Istennel 
való egyesülése. Ezen egyesülésnek első sorban az 
Isten részéről, és másodsorban az ember részéről 
kell megvalósíttatnia. Istennek az embert egyesü-
lés végett magához kell vonnia és az embernek a o ö 
maga részéről szabad önelhatározással kell ezen 
Isten által kezdeményezett egyesülésbe lépnie. Ez 
okból külömbség teendő az objectiv és subjectiv 
vallás között. 

3. Ami mindenekelőtt az objectiv vallást, vagyis 
a vallást objectiv oldalról tekintve illeti, ez három 
mozzanatot foglal magában ; u. m. : 

a) Osszeségét mindazon tantételeknek és igaz-
ságoknak, melyek az embernek Istennel való egye-
sülésére vonatkoznak, legyen ezen vonatkozás kö-
zelebbi vagy távolabbi. Ehez tehát nem csupán azon 
tanok tartoznak, melyek az embernek Istennel való 
egyesülését tartalmúi birják, hanem mindazon igaz-
ságok is, melyek Istenre és isteni dolgokra vonat-
koznak, mert és amennyiben ezek ismerete az em-
berre nézve föltételeztetik, hogy Istennel való egye 

*) Stöckl után Zafféry magyar fordításából a közfi-
gyelemnek ezen válalat iránti felfrissítése végett. 

Szerlc. 

siilése helyes és Isten akarata szerinti módon tör-
ténjék. 

b) Osszeségét mindazon kötelmeknek, melye-
ket az embernek teljesítenie kell, hogy egyesülését 
Istennel a maga részéről valósitsa. Ily általános 
felfogásban az embernek összes erkölcsi kötelmei 
együttvéve egyszersmind vallásos kötelmek, mert 
az ember csak azon feltétel mellett, hogy összes er-
kölcsi kötelmeit teljesiti, léphet élő egyesülésbe Is-
tennel, s maradhat meg abban. ') 

Mindazáltal szűkebb érteményben vallásos kö-
telmek csupán azok, melyeket az embernek közvet-
lenül Isten iránt kell teljesítenie, vagy más szóval, 
melyeknek tárgya közvetlenül Isten. 

c) Összeségét mindazon intézményeknek me-
lyek az emberi társaság kebelében Isten által vagy 
közvetlenül, vagy közvetve alapíttattak, hogy az 
embernek Istennel való egyesülését lehetővé tegye 
és eszközölje. Ily vallásos intézmények szüksége-
sek, mivel az ember érzéki-eszes lény, mely kül-
sőleges intézkedésekre szorul, hogy Istenhez vezé-
reltessék és Isten iránti kötelmeinek teljesítésére 
buzdittassék. Ezek tehát az objectiv vallásra egy-
szersmind lényegesek. 

Es igy tehát az objectiv vallás egy részt a ta-
nok és pedig hit- és erkölcstanok, és másrészről 
nyilvános és tekintélyileg Istentől megállapított in-
tézmények. 

4. Az objectiv vallás továbbá ismét lehet vagy 
természeti, vagy természetfölöttti vallás, aszerint, 
amint az ember Istennel vagy természetes, vagy 
természetfölötti boldogságra van rendelve. Eszerint 
magában foglalja: 

a) a természetes vallás először mindazon val-

') V. ö. fent 174 §. 
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lásos tanokat és vallásos kötelmeket, melyek a ter-
mészetes rendhez tartoznak s következésképen egye-
dül az ész által*) fölismerhetök ; és másodszor mind-
azon vallásos intézményeket, melyek a természetes 
renden alapulnak és belőle önmaguktól származnak, 
feltéve, mint ez tényleg áll, hogv a természetfölötti 
rendbe föl nem vétetnék.**) 

b) A természetfölötti vallás ellenben magában 
foglalja először mindazon vallásos***) kötelmeket, 
melyek a természetfeletti rendhez tartoznak és igy Is-
ten által természetfölötti kinyilatkoztatásban adat-
tak tudtul az embereknek, és másodszor mindazon 
vallásos intézményeket, melyek a természetfeletti 
renden alapulnak s igy Isten által közvetlenül a 
kinyilatkoztatásban és ez által megállapittattak és 
megliatároztattak és az egyházban megvalósíttattak. 

5. Ami pedig a subjectiv vallást, vagyis inkább 
a vallást subjectiv oldaláról tekintve illeti, ugy ez 
e tekintetben mint erény tűnik föl, mely oda irá-
nyul, hogy megadja mindazt Istennek, mi öt illeti 
s a mivel neki tartozunk. Lehet ennélfogva szintén 
természetes vagy természetfölötti jellegű, aszerint, 
amint alapját subjectiv vonatkozásban****) vagy a 
természetben vagy a kegyelemben birja. A vallásnak 
természetes erénye megfelel a természetes, — a 
természet fölötti pedig a természetfölötti vallásnak, 
előbbi csupán természetes, utóbbi ellenben termé-
szetfölötti egyesülést tételez fel Istennel. 

6. Ennyit nagyjából a vallás fogalmáról. Most 
áttérünk tulajdonképeni tárgyunkra, t. i. az ember 
vallásos kötelmeinek kifejtésére, ezt szűkebb érte-
ményben véve, amennyiben u. i. alatta csupán azon 
kötelmeket ért jük, melyeket az embernek Isten irá-
nyában közvetlenül kell teljesítenie. Ha kérdjük te-
hát, hogy melyek ily érteményben a vallásnak fő-
kötelmei, ugy ezek háromra vezethetők vissza, ezek 
pedig : 

a) A kötelem Istenben és szent igéjében hinni. 
«) Amennyiben az észnek logikai szükségképi-

*) Helyesen : puszta ész által ***) tanokat és . . . 
Szerk. 

**) Stöckl, 2. kiad. e helyen ig-y szól : Als Institution 
geuommen dagegen wäre sie der Innbegriff aller religiösen 
Einrichtungen, welche in der Gesellschaft auf Grund jener 
natürlichen religiösen Lehre erwachsen müsten, falls si al-
lein fü r sich dastünde." Ennek egészen más értelme van, 
mint Zafféry ur átdolgozásának. Általában a magyar szöveg 
4 p. a) és b) szakasza nem tünteti fel kellő kidomborodással 
a 3. p. a, b, és c pontjának tr i lógiáját . Az eredeti szöveg, az 
előttünk fekvő kiadásban, nemcsak ezt megtartja, sőt ritkí-
tot t betűk által fokozza is a trilógia (tan, kötelem, intéz-
mény) egyes részeinek megkülönböztetését. Szerk. 

***<l) In subjectiver Beziehung azaz : alanyilag véve. 
Szerk, 

seggel kell az embert Isten megismerésére vezetnie O o o 
lia megteszi következtetését Isten müveiről ezek 
okára : az Isten megismerése mindenesetre nem esik 
az erkölcsi törvény alá. De először is az ember sza-
bad akaratától függ szilárdul ragaszkodni az isten o C o 

megismeréséhez, vagy azt elvetni, amennyiben az 
ember szabad akaratával visszaélve oda is juthat, 
hogy megtagadja Istent. Es másodszor az ember sza 
bad akaratától függ. hogv Isten megismerésétől n " Cv o 

bensöleg teljesen áthatni engedje magát, és hogy 
igy egész szellemi élete Isten ezen megismerésének eo J o ö 
magasabb szentesítését fentartsa ; mert ha az aka-
rat ide nem irányul, akkor ezen feladat megoldat-
lan marad. Ezen kettős vonatkozásban tehát Isten 
megismerésének is az erkölcstörvény alá kell tar-
toznia s igy kötelessége az embernek Isten megis-
merésére határozottan törekedni és egész belső életét 
Isten megismerésével áthatni. Es ezt nevezzük mi 
épen ..Istenben hinni" (credere in Deutn). 

ß) IIa pedig az embernek kötelessége Istenben 
hinni, akkor egyszersmind eo ipso köteles igéjében 
is hinni, v. i. lia Istennek tetszik kinyilatkoztatást 
tenni nekünk embereknek, ezen kinyilatkoztatást 
hittel fogadni és ehhez teljes határozottsággal ra-
gaszkodni. Mert ha Isten kinyilatkoztatást ad, ak-
kor akarnia is kell, hogy az ember elfogadja azt, 
higyje azt és pedig azon okból, mert, Isten tevé e 
kinyilatkoztatást. E fölött nem lehet kételkedni. Igy 
tehát már a természetes erkölcsi törvény is kötelezi 
az embert hinni Isten igéjében, és ki Isten kinyilat-
koztatása iránt a hitet, megtagadja, az Istenben való 
hitet is elveti ; mert ha bizonyos, hogy Isten magát 
kinyilatkoztatta, akkor Istennek igazságossága és 
ezzel maga Isten tagadtatik, ha amaz isteni kinyilat 
koztatás iránt a hitet megtagadjuk. 

y) Ha ez áll, akkor ebből ismét a következő 
kötelmek következnek : 

aa) Először azon pillanattól, amint a hitetlennek bár-
mily okokból valami kételye támad eddigi vallásos vélemé-
nyeinek igazságáról, már a természetes erkölcsi törvénynél 
fogva köteles buzgón utána kutatni, vájjon Isten a valódi 
vallásos tanokat nem nyilatkoztatta-e ki valahol positive, il-
letőleg, vájjon ő az igaz vallást nem alapitá-e meg a positiv 
kinyilatkoztatás és intézkedés utján az emberi nem kebelé-
ben. Mert az embernek soha sincs megengedve e tekintetben 
közönyösnek lenni, mert az igaz vallás megismerésétől örök 
rendeltése függ. o o 

ßß) I Ia az ember ezen kutatás folytán több oly val-
lásra talál, melyek Istentől kinyilatkoztatva levőknek mond-
ják magukat, e törekvésében azért nem kell alábbhagynia, 
sőt ellenkezőleg azt kell most kutatnia, hogy ezek közül 
felmutatja-e valamelyik, és melyik mutat ja fel azon ismér-
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veket, melyekből bizonyossággal lehet következtetni arra, 
hogy valóban Isten által van kinyilatkoztatva. A kinyilat-
koztatásnak. midőn az a világgal közöltetik, bizonyos is-
mérvek által kell az ész előtt megismerhetőkké lenniök, 
hogy általa biztosan felfogassanak : ez oly igazság, mely a 
priori igaz. Ez ismérvek, a csodák és jövendölések akkor, 
midőn a kinyilatkoztatás tényéről ; az egyház egysége, 
szentsége, katholicitása és apostolisága midőn arról van ?zo, 
hogy melyik egyház a kinyilatkoztatás valódi hordnoka. 
Tehát az ember kötelessége lesz megvizsgálni, hol vannak 
ezen ismérvek megadva és hol nincsenek. 

yy) H a ez uton az igazi kinyilatkoztatást és benne az 
igazi vallást föltaláltuk, akkor ismét már a természeti er-
kölcstörvény által kötelezve vagyunk e kinyilatkoztatásnak 
hitelt adni és az ezen alapuló vallást hivőleg elfogadni. Ha 
e vallás hittiikokat foglal magában, ez azért vissza ne tartsa 
őt annak elfogadásától — amint különben a tiszta ész szem-
pontjából is el kell ismernie, hogy Istennek, mint végnél-
küli igazságnak oly igazságokat is magában kell foglalnia, 
melyek az ész megismerő erejét fölülmúlják, és hogy ennél-
fogva az emberekkel is közölhet ily igazsagokat, hogy saját 
méltóságát és felfoghatlanságát annál inkább leikökbe vésse, 
es őket annál nagyobb tiszteletre lángolja teremtőjök iránt.1) 

6) Ebből látható, hogy az úgynevezett vallási indiffe-
rentismus (közönyelviség), mely közönyös dolognak ta r t j a 
bármely valláshoz tartozni, továbbá az úgynevezett vallási 
önkormány el viség, mely felhatalmazza az embert, a vallás 
dolgában ugy gondolkozni amint tetszik, ép ugy ész- mint 
erkölcselleneset;. Eszellenesek, mert azon legmélyebb igaz-
ságokat, melyeken az emberiség legfőbb érdekei alapulnak 
közönyös dolognak tekinti ; de erkölcsnélküliek is, mert 

A rationalismus egész erejéből a hittitkok elfogadása ellen küzd, 
és éppen abból, hogy a kereszténység hittitkokat foglal magaban, alkal-
mat vesz maganak a keresztényseg eilen lazadni és azt elvetni. Manap 
ismeretes a „tíacriínúo dell' inteliettou-féle szólam, m i n t amelyet a ka-
tholicismus megkövetel, és amelyet az ,ész' soha sem fog neki megadni. 
A vallásbolcseszet ki fugja mutatni, hogy azon érvek, melyeket a rationa-
lismus a hittitkok ellen ielhoz, nem egyebek álokoskodasoknál, és a hit-
titkok lenyegének es tartalmanak teljes nemismerésén alapulnak, itt, 
egyelőre csat a következőt kívánjuk megjegyezni : Ha a rationalismus-
nak tetszik az ő ellenfeleivel szemben mindig Tertuliián ez ismeretes szó-
lamával előhozakodni „Credo quia absurdum", hogy ez által a hittitkok-
ban való hitet mint eszellenest tüntesse föl és hiveibe borzadályt keltsen 
a „isacrihcio dell' intelletto" iránt : ugy ezzel csak azt bizonyitja, hogy 
Tertullian szavait éppen nem erti. Ugyanis Tertullián e szavakat csakis a 
poganyokra erti, akiK „absurdüin'-nak tartottak a keresztre feszitett 
istent imádni. Tehát azt akarja mondani, hogy isten megtestesülése a 
világ eiőtt absuruumuak, „bolondságnak" tüuik föl, mert nem ismeri a 
benne foglalt mely bölcseseget ; mert az apostol mondása szerint a világ 
előtt az isteni bolcsesegnek „balgaság" „absurdum" gyanant kell feltűn-
nie : ezen „absurunas" tehát ránk, keresztenyekre nezve a kereszténység 
igazsaganak ismerve. Oly éleseszü es hatalmas gondolkodómint l'ertuíiian 
ep oiy jól tudta, mint a naturalisták, hogy hinni nem lehet és nem sza-
bad „ausui'dum"-ot oly jelentményben, amenuyiban az ellenkezik az ész 
elveivel. Az ő „Credo, quia absurdum"-ját tehát ellenkezőleg azon jelent-
meii) ben koli vennünk, melyben ő fonnebb (De earn. Christi c, 5.) veszi, 
igy szolvan : „Quodcunque Deo indignum est, mihi espedit." isten fiának 
onlealazasa — mondjatok ti — nem méltó Istenhez, de ami a ti felfogás-
tok szerint Istenhez méltatlan, az ránk nézve hasznos, vagyis üdvössé-
günket eszközli ; és epp azért nieltó istenhez ; mert : „Nil Deo tam di-
^iiuni, quam salus hominis." A „iSacnücio dell' intelletto" tehát azon 
jelentmenyben, melyben a naturalismus azt veszi, helyes alkalmazást 
nyer. Azt véljük ugyanis, hogy a „Saeriflcio dell' intelletto" melyet a ra-
tionalismus az ő szivétől követel, sokkal nagyobb mint az, melyet a ke-
lesztenyseg hittitkai kívánnak, l ia a modern materialismusnak az anyag 
örökkévalósága, a világ keletkezese, az élet keletkezése, az agy mint gon-
dolkozás elve stb. fölötti elmeletet, vagy eppen az „ismeretlen" divatböl-
csészetének tételeit szemügyre vesszük : ugy valóban az értelmes gon-
dolkodás minden törvényerői való heroicus lemondás, a józan ész teljes 
leiáldozása kivantatik ahhoz, hogy mindezen esztelen ötleteket készpénz 
gyanant fugadjuk ei. Ait hiszszük, eléggé bebizonyítottuk ezt. 

sértik ama természeti erkölcstörvényt, mely elutasithatlanul 
követeli, hogy az ember keresse az igazságot, mely csak egy 
lehet, és ha azt föltalálta, magát annak készséggel alávesse. 
Vallási közönyelviség és vallási önkormányelviség egyrészt 
valóságos filiszteri észhiányon és korlátoltságon alapul, 
másrészt Istennek és az isteni igazságnak legnagyobb meg-
vetését foglalja magában. Aki azt mondja, hogy közönyös do-
log, mily valláshoz szegődjék valaki vagy mit tartson a 
vallásról : az ezzel kimondja, hogy a vallásra egyátalán mit 
sem ad, az tagadja a vallásos igazságot és rendet, az legmé-
lyebb alapjában vallástalan — istentagadó. 

b) A kötelesség, Istent szeretni. Isten a legfőbb jó, és 
mint olyan már magában a legmagasabb szeretetre méltó. Es 
az is ; ő teremtett minket, lábaink elé helyezte a világ összes 
javát és oly boldogságot kiván nekünk nyújtani, melyet az 
apostol szavai szerint „szem nem látott, fül nem hallott és 
emberi értelem fel nem fogott." Azért nemcsak méltányos 
dolog, de sőt kötelességünk is Istent viszont szeretni, és pe-
dig minden teremtett lénynél jobban szeretni. A természeti 
erkölcstörvény elutasithatlanul követeli tőlünk, hogy Isten-
hez szivünk teljes szeretetével ragaszkodjunk, és hogy e 
szeretet köz- és szilárd támpontot képezzen az élet minden 
vihara és viszontagsága közepett. Neki, aki csak jót akar és 
tesz nekünk, szintén jót kell kívánnunk, örvendeznünk kell 
az ő végetlen tökélyén ; és lia nem is tudjuk semmikép vi-
szonozni mindazt, amit nekünk tett, legalább szeretetünket 
kell neki ájándékoznunk. Ez a legcsekélyebb, amit tőlünk 
kiván, de egyszersmind a legfőbb is, amit neki nyujthatunk. 
Az Isten iránti szeretet, mint a jóakarat szeretete ') (amor 
benevolentiae) képezi tehát az ember második legfőbb val-
lási kötelmét. 

c) Az Isten tisztelésének, vagyis az őt megillető vallási 
cultus müvelésének kötelme. Az ember oly viszonyban áll Is-
tenhez, mint a teremtmény teremtőjéhez, mint szolga urá-
hoz. Ebből szükségkép az következik, hogy köteles is Istent 
mint teremtőjét és urát tisztelni. Valóban, ha minden, ami 
teremtve van, csak Isten dicsérete és dicsősége végett létezik, 
ha a teremtett lények czélja éppen ebben áll2) , ugy ezt kell 
mondanunk az emberről is. Az ember tehát arra van köte-
lezve, hogy nemcsak kifejezze tettével és életével Isten ké-
pét, hanem öntudattal és szabadsággal vigye végbe mind-
azon dicséretet és dicsőítést, melyet a többi teremtmények 
— azon okból, mert bennök az ismeret és szabad akarat 
hiányzik •— csak öntudatlanul és önkényes hozzájárulás 
nélkül nyújtanak Istennek. És ezáltal történik, hogy az em-
ber Istent mint urát és teremtőjét tiszteli. Az Isten tisztelése 
tehát (cultus Dei) a vallás harmadik főkötelme. Sőt épp ez 
azon kötelem, melyben a két előbb emiitett kötelem befe-
jezést nyer, amelyhez tehát emezek bizonyos módon mint 
föltételek és előzmények viszonylanak. Mondhatjuk, hogy 
az Istenben való hit és az Isten iránti szeretet a vallás alapja 
és gyökere, az Isten tisztelése pedig (cultus Dei) annak tula j -
donképi f'őténye. (Folytatjuk.) 

') V. ö. tap. lélektan 27. §. 3. b. A vágy szeretete sincs ugyan i t t 
kizárva ; de e szeretettel nem annyira istennek, mint inkább — amint 
látni fogjuk, magunknak tartoznak. 

-) V. ö. A természeti istentan 1(13. g. 3. A. 
8 0 * 
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A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

Mi tehát a tenni való ? 
Legelső sorban is, hogy az apák és anyák ismerjék 

meg hibáikat, lássák át mulasztásaikat. Lássák át különösen 
azt, hogy az ember, természeténél fogva, tekintély nélkül el 
nem lehet ; következőleg, lia a jogos tekintély képviselői 
Isten adta kötelességeiket elmulasztják, helvöket a jogtalan 
tekintély képviselői foglalják el. S ennek természetes folvo-
mánya ? Ilogy az emberek, lia az igaz tekintély zászlója le-
hanyatlik, a hamis tekintély zászlója után indulnak. 

De ennek folytán azt is át kell látniok, hogy a neve-
lésben is, lia az apák Istentől nyert tekintélvök alapján birt 
fönséges jogaikat nem használják, nehéz de magasztos köte-
lességeiket nem teljesitik, az illetéktelen tekintély üti fel a 
családban sátorát ; az igazság helyét átveszi a tévedés ; az 
erény nyomába lép a bűn. 

S ha mindezt á t lá t ják : maradhat-e sokáig rejtve előt-
tük annak oka, hogy a mai nevelésben felburjánzott visz-
szaélések főleg a szülők mulasztásában gyökereznek ? S lia 
ismét fölismerik, hogy e mulasztás a keresztény alapról való 
letértöknek következménye : lehetetlen, hogy az ekkép ve-
szélyben forgó legszentebb érdekek gondolatánál el ne hatá-
rozzák magukat a javulásra ; el ne határozzák magukat az 
eddig mellőzött kereszténységnek annál lelkiismeretesebb 
felkarolására. 

Valamint maguknak meg kell győződve lenniök, ugy 
gyermekeiket is meg kell győzniök arról : hogy nem jár t le, 
nem is fog lejárhatni a tekintély kora soha. Ellenkezőleg, be 
kell ismerniök, hogy az emberiség nagy családja, a legkitű-
nőbb és legműveltebb nemzetek, sőt maguk a lángelméjü 
emberek is kénytelenek a tekintély alapjára helyezkedni. 
Mert nem csak az egyszerű emberek, de a legnagyobb szel-
lemek is csak kevés, sokszor nagyon is kevés ismerettel bir-
nak olyannal, melyeknek nem közvetett, hanem közvetetlen 
tanulmány, kutatás utján jutottak volna birtokába. Ki ne 
tudná, hogy a legfontosabb ismeretek egyes kiválóbb irók, 
szerzők olvasásából lesznek sajátunkká ; hogy azon nagvbe-
csü fölfedezéseknek, föltalálásoknak hire, melyek a tudo-
mány, művészet és gyakorlati élet haladását jelzik, rendesen 
csak bizonyos idő múlva, gyönge, messziről jövő s szinte el-
haló visszhangként üti meg füleinket — mint a classicus 
költő mondja : „Ad nos vix tenuis famae perlabitur bora" ? 

Szóval, mindenütt a tekintély nyomaival találkozuk. 
De lehet-e ez máskép az emberi ész gyöngesége, korlátolt-
sága mellett ? Azért mondja Gladstone, Anglia mai vezér-
minisztere: „Bizonyára nem hizelgő ránk nézve az a lát-
vány, hogv, ugv szólván, minden elvünk tekintélyen alapul ; 
de e látvány mélv alázatosságra hangol bennünket. Ez 
ugyanis komoly és megragadó reflexiók tárgyául szolgál 
arra, hogy végső következményeiben is felismerjük az em-
beri függetlenségnek azon törvényét, melynek az az erkölcsi 
következménye lenne, hogv kiirtsa az ember szivéből a test-
vériség érzelmét." (Idézve az „Annales de Philosophie 
Chrétienne" 1881. máj. füzetében, 742. 1.) 

Ugyanezen kiváló angol iró és államférfiú, okoskodá-
sának fonalán az emberiségre nézve kötelező általános tör-
vényül állitja föl : az igazság előtt való meghódolást és, 

mert a legfőbb igazságnak Istent kénytelen elismerni, köve-
teli az Istenben való hitet ; azt a hitet, mely magában zárja 
Isten souverainitásának, láthatatlanságának, a kinyilatkoz-
tatás tanának, a positiv kereszténységnek elismerését s ebből 
folyólag a szentségekkel élésnek, a keresztény erkölcstan-
nak, a hitnek, a Szentháromságról és a megtestesülésről 
szóló tannak szükségét. (L. u. o., 743. s köv. 1.) 

Természetesen ; mert nem a föltéttelen szabadság, ha-
liéin csak a tekintély elve lehet az emberiség szellemi és 
erkölcsi haladásának, tökéletesedésének alapja s. — mint-
hogy Isten maga minden tekintélynek forrása, — Istenhez 
hasonulásának ut ja , törvénye. 

E tekintélynek közvetetlen részesei a szülők, őre a 
kath. egyház; e törvénynek tartozik engedelmeskedni a csa-
lád, erre ügyel fel a kath. egyház : ennek végrehajtását, to-
vább folytatását lehetővé tenni, tehát nem czéljától elmoz-
dítani, nem annak elérésében akadályozni, hanem előmozdí-
tani, biztosítani tartozik az iskola, az állam, a társadalom. 

Ennek a feladatnak elérése azonban, a nélkül hogv a szü 
lők isteni tekintélyük, méltóságuk tudatára sebből folyó cse-
lekvésre emelkedjenek, meg nem történhetik. Erre pedig őket 
csak a keresztényül gondolkodás, érzés és cselekvés képesiti. 

„Az emberiségnek mindinkább és inkább Isten tem-
plomává kell válni, de mely napjainkban nem egyéb, mint 
egy kalmárbolt, melyben csak a földi érdekek irányadók" — 
olvassuk még Dittes „Paedagogium"-ában is (L. 1881. 
márcz. füz. 337. 1.) E templomba azonban csak a nevelés 
utján ju tha t el az emberiség ; azon nevelésén, melyben egv 
nagy, egy maguktól elodázhatatlan kötelességet kell teljesít -
niök a szülőknek. 

Es kételkedhetik-e valaki, hogy e kötelességet a szü-
lők csak ideális irányban teljesíthetik ? Minthogy pedig 
nincs idealisabb irány, „feladat, mely az emberi méltóságot 
annyira föltételezné, mint hogy minden érettebb szellem is-
teni törvény szerint van rendelve képzőleg és nemesitőleg 
hatni a kevésbbé kifejlettekre" (U. o., 335. 1.) ; s minthogy 
ez isteni törvény legnemesebb kifejezését a positiv keresz-
ténységben b í r j a : önkényt következik, hogy a szülők gyer-
mekeik nevelésében e kötelességet csak keresztény irányban 
tö l the t ik be. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, olct. 8. A valláserkölcsi, nevelés. — Százszor és 

százszor hangoztattuk már, hogy avval a közös-iskolás ne-
veléssel és oktatással fel kell nálunk hagyni, mert az a nem-
zeti lét legbiztosabb tőkéjét a vallásosságot támadja meg. 
Hanem hát mi szegény kath. újságírók ugy vagyunk vele, 
hogy a mi szavunkat nem igen veszik figyelembe, hanem a 
helyett minden felszólalásunkra egytegy közös-iskola ala-
pításával válaszolnak, vagy, ha valamelyik püspök apácza-
intézetet állit, azonnal ra j ta vannak, hogy bármily áldozat-
tal is, nem tekintve államháztartásunk deficzites állapotát, 
állami leány-nevelő-intézetet alapítsanak, mert ezt, bármeny-
nyire hátrányára legyen is a nemzetnek, igy követeli az a 
dicsőséges liberalismus, melynél áldásai (?) alatt ma-holnap 
összeroskad a nemzet. 

IIa az ember ilyen nemű választ tapasztalni kény-
telen, azt hiszi, hogy az a közös-iskolás állapot, az ő tani-
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tási és nevelési rendszerével, oly rendithetlen alapokra van 
fektetve és a t. közös-iskolás tanár (?) urak oly egykedvűen 
vesznek minden, bárhonnan jövő és ellenük irányuló nyilat-
kozatot, hogy mi sem képes őket biztosnak érzett helyzetük-
ben és öntudatukban megzavarni. Pedig ez talán még sin-
csen ugv egészen, bármennyire látszassanak is ezek az urak 
érzéketleneknek. H a közös iskoláik, az állam e kedvencz gyer-
mekei irányuk miatt megtámadtatnak, mégis felberzenked-
nek akkor, lia a támadás magasabb helyről intéztetik elle-
nük, mint valamely újságlap hasábja. Legjobban kitűnik ez 
állítás igazsága abból, hogv a Sz. László-Társulat közgyűlé-
sét megnyitó monumentális beszédben, a társulat nm. elnöke, 
ámbár úgyszólván csak egy mondatban emlékezett meg a 
közös iskolás állami tanitó urakról, a mennyiben csak érin-
tette, hogy az alulról jövő világosság pedig milv termé-
szetű, kimondották a közös állami elemi tanitók, t. i.„nem kell 
vallás-erkölcsi nevelés", és ez a kis mondat elegendő volt arra 
hogy a t. tanitó urak megijedjenek és kinyilatkoztassák a 
,Pesti Napló'-ban, hogy ők nem ellenségei a vallás-erkölcsi 
nevelésnek, mint az bizonyos abból, hogy azt az országos 
tanitó-gyülés is elfogadta, vagy legalább helyeselte. 

íme, mily változás állott be a püspöki nyilatkozatra . . . 
Hanem jó lesz szeme közé nézni egy kissé ennek a közös-is-
kolás czáfolatnak (?) és egyetmást a czáfolók emlékezetébe 
visszaidézni. Igaz-e tehát, hogy a közös-iskolás tanitó urak-
nak a vallásos nevelés-oktatás nem kell ? E kérdésre mi ha-
tározottan igen-nel felelünk. Bizonyítékul a következőket 
hozzuk elő. A nm. miniszter ur összehiván az országos tani-
tó-gyülést, megtiltotta ott vallási kérdésekről szólani, bizo-
nyára nem azért, mert félt, hogy ott a közös iskolák tanitói 
a vallás mellett fognak szót emelni, hanem mert alaposan 
tartott tőle, hogy a t. urak a vallással szemben fognak állást 
foglalni. És a nm. miniszter ur sejtelmében nem csalatko-
zott, mint az kitűnik a következőkből. Midőn ugyanis a fe-
gyelmi pontnál a vallási momentum felemlittetett, első izben 
a t. tanitó urak a vallást leszavazták és ez alkalommal bebi-
zonyították, hogy milyen természetű az az alulról jövő vilá-
gosság, melyet a közös állami elemi tanitók terjesztenek, 
vagyis bizonyossá lett, hogy nekik ugyan a természetük 
nem veszi be a vallásos oktatást. A szellem ily világos és 
kézzel fogható nyilatkozatát az állami tanfelügyelő urak 
megsokalták az ő közös-iskolás tanítóiktól és igy történt, 
hogy midőn e kérdés másod izben szőnyegre került, hogy 
akkor, bizonyos pressiók folytán, oda lyukadt ki a szavazás, 
hogy sikerült a vallást négy, mond négy szavazattal meg-
menteni, legalább a küllátszatra. De hát mit jelent e ,négy' 
szavazat,, azt jelenti-e, hogy az első és második szavazás 
közt megtértek a közös-iskolás tanitó urak a vallásos neve-
lés út jára ? Dehogy, ez csak azt bizonyítja, hogy van köztük 
egynehány, kiket még meg lehet félemlíteni, a többi pedig, 
miután a vallást mint valami megunt ruhát magától elve-
tette, nem ád még az állami tanfelügyelői tekintélyre is 
semmit sem. Már tekintetbe véve az ily szavazattöbbséget 
a vallás mellett, lehet azt mondani, hogy az állami közös 
elemi tanitók elfogadták, vagy legalább helyeselték a val-
lásos momentumot az oktatás-nevelés terén ? A guny kaczaj 
mely e többséget követte, többet mond minden czáfolatnál. 
I logy akarhatnak tehát némelyek még ily eset után is port 

hinteni a világ szemébe és vele elhitetni, hogy a kö-
zös-iskolás tanítónak a vallásos nevelés kell ? Hogy lehet ily 
előzmények után azt állítani, hogv a közös-iskolás tanitók a 
legelismerésreméltóbbau szólottak a vallásról? 

Mindezeket a múltból visszaidézve, jobb lett volna el-
hallgatni avval a czáfolás-féle valamivel, annál is inkább, 
mert mások egy kevéssé mélyebben gondolkozva, mint a 
közös-iskolás tanítók, egy kevéssé jobban ismerve mi adott 
nekik létet, eredetük és létezésükből is képesek bebizonyí-
tani, hogy mennyire igaza volt Szatmár nm. püspökének, 
midőn ama történeti tényt felemlítette. A közös iskoláknak 
t. i. még eszméje sem létezett akkor, mikor már a felekezeti 
iskolák léteztek, és ha ezeket a felekezeti iskolákat vizsgál-
juk ; a múltban is, ugy találjuk, hogy azok növendékeiket 
vallásosan és hazafias irányban nevelték. E két irány párhu-
zamosan haladva iskoláinkban dominálta a nevelést, oly két 
tulajdonsága az iskolának, melyek ellen kifogást senki sem 
tehet. E mellett a vallásos és hazafias iskola mellett azután 
kitalálták a közös-iskolát, bizonvára nem azért, hogv ezek 1 o . 
az iskolák is a felekezeti iskolákkal egyenlő irány és szel-
lemben működjenek, hiszen akkor nem kellett volna őket 
feltalálni, nem kellett volna az egész országból tanférfiakat 
tanácskozás végett összehivni, hogy behozassanak-e a közös-
iskolák ? A közös-iskolák létezését tehát csak az magyarázza 
meg, hogy ezek iránya valamely pontban dût a felekezeti 
iskolák irányától. A közös iskolák barátai bizonyára azt 
akarják, hogy azokban nemzeti szellem uralkodjék, e tekin-
tetben tehát nem ütnek el a felekezeti iskoláktól: nincsen te-
hát egyébb hátra, mint logice következtetve azt mondani, 
hogy a felekezeti iskoláktól a közös-iskolák vallásos tekin-
tetben ütnek el, vagyis ott az oktatás vallásos, itt vallásta-
lan iránvu. Igen, ez a differentiális pont e kétféle iskola köz t , 
és a közös-iskolai tanitók csak is e differentiának köszönik 
létüket ; ők addig maradnak fen, mig léteznek közös-isko-
lák. De ha a közös-iskolák természete az, hogy a vallásos 
nevelés küszöbén át nem lép, ugy a közös-iskolás tanitó 
urak miért háborodnak fel, ha felőlük az mondatik, mit 
iskoláik természete hoz magával és a mit elég nyilván tanú-
sítottak az »országos' tauitógyülésen ? I t t hasztalan minden 
tagadás, valláserkölcsös oktatás csak a felekezeti iskolákban 
létezik: ami azon kivül esik, az vallástalan oktatás, és mi 
épen ezért soha meg nem szününk a közös-iskolák ellen 
küzdeni. 

Szombathelyi egyházmegye. Tiltakozás. — A szent-
gotthárdi alesperesi kerület lelkészei szeptember 27-én Alsó-
Szölnőkön tartot t koronára teljes számban egybegyűlvén, az 
egyház kormányzására Istentől rendelt szentatyánk és főpász-
toraink viszhangjai gyanánt, és solidaritásban az összes"ales-
peresi kerületekkel, tiltakozunk általában az Isten nélküli 
állani ellen, minővé akarnák némely honatyáink szent Ist-
ván örökségét, Mária országát külföldi minták szerint át-
alakítani és különösen 

1) tiltakozunk a tervezett, zsidók és keresztények 
közti és bármely másnemű polgári házasság ellen, egyéb 
számos okon kivül azért, mert a törvényhozó a család szen-
télyébe nem nyúlhat, a családot legépebb gyökerében nem 
támadhat ja meg, sem az apostasiára az alkalmakat és sza-



badalmakat nem szaporíthatja — magának az államnak 
legsúlyosabb károsodása nélkül. 

2) tiltakozunk az 1879. X L . t . ez. 53. §-a ellen ugyan-
azon okokból, és hangsúlyozzuk, hogy a szülők természet-
adta jogát gyermekeik nevelését illetőleg törvény el nem ve-
heti, csak erőszak csikarhatja ki. 

5) tiltakozunk protestáns és más atyánkfiainak kommu-
nistikus jogérzete ellen, melylyel kath. alapitványainkra 
áhítoznak, valamint az ellen is, hogy kath. vagyonunk nem 
katli. czélokra is fordittatik. 

4) tiltakozunk a közös iskolák intézménye ellen, mert 
ezek katholikusok adójából is felépítve és fenntartva, fanyar 
gyümölctöt teremnek, t. i. a fiatalság vallásközömbösségét 
es elvadulását idézik elő. 

„Ha ma az államnak joga van a házasságot, a birtok-
jogot, a tanítást, állami törvényre, mint egyedüli forrásra 
s létalapra visszavezetni, az államtörvény pedig nem más, 
mint a szavazatszám esetleges tömörülése : minden emberi 
méltóság, jog és szabadság gyökerében alámetszetik; ami 
ma igazság, holnap hamisság, ami ma jogos, holnap bitor-
lás lesz, s az állami hatalom, mely a társadalom védője, lesz 
annak gyilkolója, — államisten, a nemzetek államördöge, 
Nérók és Caligulák dajkája." Főm. és főt. tíimor János, bi-
bornok, herczegprimás, márczius 17. 1881. a Szent-István-
Társulat közgyűlésén mondott beszédéből. 

A kerület megbízásából ZstnUtcs István, pleb. 
kerületi jegyző. 

Bajorország. Abajorországi „államipapságról" (Staats-
pfafl'enihum) — a „ Bavuriu", e W'ürzburgban megjelenő és az 
úgynevezett mérsékelt ultramontán lapokhoz sorozott újság a 
következőket írja : „Ujabban a „ Bavaria" magáévá tette ezen 
szólamot: „El az állami papsággal!" — A „N. Wíirzb. Ztg." 
(178. sz.)ez alkalomból már most azon kérdést intézi hozzánk: 
„Váljon mit ért a ..Bavaria" ezen selejtes, köznapi kifejezés 
alatt „állami papság" ? E kérdést illetőleg mi az „állami 
papok" számos díszpéldányával szolgálhatunk a nevezett 
újságnak. 

Igy p. o. azon tisztelendő ur, ki a Lutz miniszterhez 
intézett folyamodványában önmaga liberális állam- és bi-
rodalom-hű lelkészül qualificálta magát; aki kérelmét azzal 
indokolta, miszerint jelenlegi „ultramontán" paptársai kö-
réből szabadulni óhajt ; aki miután kérelme, daczára egy-
házi fönhatósága közbeszólásának, mégis teljesít tetett , 
Lutz iránti háláját azzal rótta le, hogy uj lakhelyén a „li-
berális" egylet tagjai közé vétette föl magát, annak t i tkári 
tisztségét magára vállalta és „liberális" egyházellenes la-
pokba „Róma- ellen irt és igy tovább, — az ilyen tiszte-
lendő ur bizonyára oda sorozandó az „állami papok" rova-
tába. Hasonlóképen azon ur, aki a kormányhoz benyújtott 
hasonló kérvényében azzal ajánlotta magát, miszerint a h i r -
iiedt „májusi törvényeknek" hasonlóknak magát esetleg 
alávetni késznek nyilatkozott ; nem kevésbbé azoii lelkész 
ur, aki plébániáim éit az „ultramontán" választásoktól egye-
nesen visszatartotta és ezért Lutz miniszter úrtól jutalmul 
a jövedelmes N. városi plébániát kapta ; úgyszintén ama 
tisztelendő kerületi iskolatanfélügyelő, aki kerületének alá-
rendelt tanítóit felszólította, miszerint a magas kormánynak 
teendő bejelentés végett plébánosaikról és helyi iskolafel-

ügyelőikről pontos jegyzőkönyvet vezessenek. — De elég 
legyen ebből, ne mossuk e helyütt szennyesünket. Akik a 
körülményeket ismerik, tudják, hogy a klérusnál is nem 
állnak többé akként a dolgok, amint állniok kellene, és ami-
ként Lutz-aerája előtt állottak ; hogy Lutznak proselytás-
kodása a bajor királyi kormány liberalismusa javára az egy-
házi javadalmak adományozási oklevelei által nem maradt 
siker nélkül ; hogy egyházi állapotunk azon festése, melyet 
az „Augsb. Postzg." 1877-ik évi szeptemberhó 8-kán nyújt , 
— eléggé találó : „A kath, egyház helyzete Bajorországban 
nagyon szomorú és veszélyes,úgymond . . . A romlottság rák -
feneként mind nagyobb és nagyobb mérvben harapódzik 
tova. A hitehagyott Jul ián szelleme az, mely ezen csendes 
bajor „culturharczot" igazgatja . . . A josephinismus rend-
szere megrontott második kiadásában uralkodik nálunk; 
sok baj és veszedelem idéztetik elő, sokaknak szolgál rom-
lásul ezen „culturharcz", sokan esnek el ezen nagy kisér-
tetben. Elposványosodás, feloszlás, marasmus, mind meg-
annyi „jelei a halálnak" mutatkoznak a bajor egyházban."— 
Vajha fölhasználnának uj országgyűlési képviselőink min-
den „lehető" eszközt, ezen borzasztó állapotoknak, melyek 
a bajor egyházat bizonyos .. vérmérgezéssel" fenyegetik, vég-
leges megszüntetésére ! 

London. A methodisták általános zsinata. —• A mult 
szeptemberhó második hetében ülésezett Londonban egy 
„általános zsinat", amely ugyan sajátszerű volt a maga ne-
mében, de a katholikusokra nézve mégis, jóllehet csak ta-
gadó értelemben, jelentőséggel bir. Valamennyi dissenterek 
(az állami egyházhoz nem ragaszkodók) között Angolhoubau 
és még nagyobb fokban az Egyesült Államokban, szám-és 
befolyásuknál fogva a methodisták a túlnyomók. Az angol-
honi methodisták első prédikátorának, Dr. Osborn-nak el-
nöklete alatt ugyanis valamennyi methodistaközség több 
százra menő képviselője gyülekezett össze egy „általános 
conférentia" tartására. Maga a czim is kissé nagyhangzásu 
miután nem valamennyi keresztény ország, hanem csak An-
golhon és Éjszakamerika, tehát csak az angolszász elem volt 
képviselve benne. Mindamellett is megérdemli figyelmünket 
e gyülekezet. Angolországban a methodismus öt millió hivőt 
számlál és vallási czélokra két milliónál több font sterlinget 
fordit. Ejszakamerikában több mint 4 millió lélek vallja 
e vallást. Az angol kormány a methodistáknak éven-
ként 100 ezer font sterlinget fizet felekezeti iskoláik támoga-© o 
tására. Számbeli tekintetnél azonban még nagyobb figye-
lemre méltatandó a methodismus azon tevékenység miatt, 
melyet kifejt. Manning bibornok nyugoti Augolhonban tar -
tott beszédeinek egyikében a methodismus képviselőinek 
következő szép bizonyítványt állitott ki : „En azt hiszem, 
hogy Wesley követői tul fogják élni a többi felekezeteket. 
Én ismerem rendszeröket és főképviselőik közül számosakat, 
ezek mint oly férfiak ismeretesek előttem, akik ügyüket ko-
molyan veszik és a felekezeti iskolák elvét minden lehető 
erélylyel védelmezik." A methodismus Angolországra, 
amennyiben ez akatholikus, még mai nap is, két oknál fogva, 
bir egészen kiváló fontossággal. Hangos óvást foglal ugyanis 
magában egyrészről az államegyház byzantinismusa ellen ; 
VVesleynek az angol államegyház elleni mély idegenkedés-
ben lelte keletkezését a methodismus és ezen jellegét még 
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mai nap is magán hordja. Másrészről a methodismus mind-
já r t kezdetétől fogva a lakosság alsó és közép osztályaihoz 
fordult, ugy hogy első sorban az angolhoni kereskedők vallá-
sául tekinthető. Es épen ezen küldetési jellegénél fogva a me-
thodismus az angol társadalomban egész néprétegeket, ame-
lyeket a főegyházi papság elhanyagol, ismét keresztény szel-
lemmel hatott által. Ez oknál fogva a methodismus jelenleg 
is meg nem megvetendő hatalommal rendelkezik. Különben 
ez utóbbi idézi elő ezen hitfelekezet heves gyűlöletét sokszor 
a katholikus egyház ellenében, amely valamennyi angol val-
lási társulat közül egyedül mérközhetik meg vele szám- és 
életerőre nézve. Ezen okból kötelességük az angol katlioli-o o 
kusoknak, hogy a methodismus mozdulatait éber szemmel 
kisérjék. 

IRODALOM. 
= Adjutorium nostrum in nomine Domini, sen 

Sélecla pietatis exercitia. Editio tertia. Tirnaviae 1881. Cum 
approbatione Es mi Ordinariatus. 181 lap. 

Midőn e jeles imakönyv 1858-ban első kiadásban meg-
jelent, Palásthy P . a ,Religio' 1858. évi okt. 13-iki számá-
ban következőleg mutatta be a magyar kath. egyházi kö-
zönségnek : 

„Az imakönyvi irodalomnak legújabb kiadásai között 
alig lapoztunk nagyobb örömmel egyet, mint épen eme kis 
nyolezadban, finom velinen, ékes betűkkel nyomott, s alkal-
mas helyenkint ékes aczélmetszetekkel ellátott imakönyvet. 
Méltó utódját ismertük föl benne a mult század második fe-
lén megszakadott imakönyvek sorozatának. Lehetne mon-
dani, hogy a 17. és 18 század leginkább Nagyszombatból 
láttatott el imakönyvekkel, ugy, hogy 500-nál magasabbra 
megy az u j szerkezetű, vagy régiebbek ujitott ottani kiadása 
magyar s latinnyelven ; 70 év után elődjeivel méltán vete-
kedő tökélylyel jelenik meg ismét az előttünk fekvő ima-
könyv. — Czéliránya : alkalmas tolmácsul lenni az ajtatos 
kebelnek, az egyházias érzelmekkel teli szivnek, az igaz hit-
s szeretetben lángoló léleknek ; de egyszersmind vezényletet 
is adni a keresztény erények ösvényén haladó embernek. 
azért szólhat ezen imakönyv hangján az imázó az Istenhez ; 
de hallja belőle az Istentől hozzá intézett oktatást, az őt ser-
kenti is, a jóra, megerősiti a jóban. Eme tulajdona alkalmassá 
teszi ez imakönyvet bármily fokához az erkölcsi tökélynek. 

Szerkezete kiterjed a keresztény élet minden mozza-
nataira, az ajtatosság minden nemeire. Hasonló az 161(3-ban 
Kölnben kiadott „Thesaurus precum"-hoz. A mit ezen ima-
könyvben eredetinek vélünk, az helyes, rövid pontokban 
folyó szövegű, alkalmas a használatra ; a mi pedig át van 
véve másokból, jól van választva; az egyház imáinál (432— 
444.) nincs tökélyesebb, az ismert kis officiumok pedig min-
dig jók maradnak. Ezt a szerző ki nem hagyta. Igy tehát 
az ima része czélszerü, szőrszálhasogatás nélkül, kifogáson 
felül álló. 

Nagyobb örömmel töltött el az oktató rész, mely az 
egész imakönyvben, az ajtatosságok kezdetein, bevezetésül, 
előkészítésül foglaltatik. Kettőt vevénk észre ezekből: a) hogy 
szerző az imakönyvet legfőkép a tanuló ifjúságnak készité, 
de ugy, hogy bármi rangú egyházi és világi üdvösen hasz-

nálhatja ; hiszen az ajtatos, erkölcsös életben holtig tanon-
czok maradunk ; b) hogy a szerző, bár nevét titkolja, maga 
nemrég nevelést végzett pap. Szerencsés, hogy irodalmi 
pályáját ilv vállalattal kezdi. Égető szükség volt az ima-
könyv ; de leginkább ily szilárd és tiszta elvű figyelmezteté. 
sekkel ellátott imakönyv. Szerencsésnek mondjuk, nem mi-
vel imakönyvet adott ki, de mivel papi pályája küszöbén 
nyiltan ily elvekben oktatott a keresztény tökélyre." 

A kritikának ez, oly illetékes férfiú által nyilvánitott 
elismeréséből nemcsak niucs okunk a harmadik kiadás hir-
detésénél levonni, sőt kötelességünknek tar t juk, ugy is mint 
a kik e mű 2. kiadását személyesen használtuk, ugy is mint 
a kik e harmadik kiadást áttekintettük, ngs és ft . Graeffel 
János cz. kanonok és főgymn. igazgató urat, mint szerzőt, ezen 
ima-könyv u j kiadásának alkalmából, mint hitbuzgalmi iro-
dalmunk egvik legavatottabb művelőjét, kiváló tisztelettel 
üdvözölnünk. 

E harmadik kiadás minden tekintetben, vagyis, ugy a 
kihagyás mint hozzáadás tekintetében, emeli a könyv becsét. 

A körülbelül 40 ivre terjedő mű ára 1 fr t , illetőleg 
diszes kötésben a) sajtolt papírral bevonva vászon sarkkal 
és utánzott aranymetszéssel 1 f r t 50 kr, b) fekete bőrkötés-
ben igazi aranymetszéssel 1 fr t 80 kr, és c) finom chagrin 
bőrben igazi aranynyal gazdagon ékitve 2 fr t 20 kr. — A 
magyar énekek adaléka külön 10 krba számíttatik. 

Egyúttal megjelent a kissemináriumok és középtano-
dák használatára az ugyanezen „Adiutorium Nostrum" 
czimű munkának magyar kivonata is itt-ott átellenes latin 
szöveggel ellátva. A 21 ivnyi kivonat (Epitome) ára 50 kr . 
illetőleg liasonlag diszes a) kötésben 90 kr, b) fekete bőrben 
1 frt 20 kr, és c) chagrinbau 1 f r t 50 kr. 

VEGYESEK. 
A szent atya f. hó 2-án a rómaiak nagy küldöttsé-

gét fogadta, mely á j u l . 13-iki események alkalmából 26,000 
római névaláírásával ' ellátott feliratot nyújtott át. Ujabb 
aláírások még mindig folyamatban vannak. A szent atya 
beszédet intézett a megjelentekhez. Szomorú időkről szólt, 
de még szomorúbbak közeledéséi-e figyelmeztetett. 

X Fm. Simor János bibornok herczey-primás ur ő emi-
nentiájának legújabb adakozásairól az „Uj Magyar Sión" 
következő összeállítást tet t közzé: A pozsonyi kath. egylet-
nek 100 frt , az esztergomi katonai körnek ugyanannyit, a 
katonai iskolára 100 fr t , a pozsonyi szent Imréről nevezett 
intézetnek 100 frtot adományozott. A carlopágoi kapucinu-
sok zárdájának építéséhez 100 frt , a geflei missió czéljainak 
előmozdításához 100 frtot, a mörleni missiónak fölsegélye-
zéséhez 50 f r t ta l járul t . Az itt kéregető philippopoli püspök 
250 fr tot kapott. — A kath. népiskolák kiváló gondját ké-
pezvén, mint mindig, ugy legújabban ézrekre is tetemes 
pénzösszegeket fordított. — Igy pl. az érsekiéli iskola 300> 

a bozóki 200, a mokriháji 50, a limbachi 150, a varsányi 
80, az ipolykeszi 200, a tardosi 200 frtot kapot t ; azonkívül 
a mijavai hitközségnek egészen u j iskolát épittetett, az ó-
turai t pedig ki javí t tat ta . Legujabban megnyittatott a fő-
pásztor bőkezűségéből az érsekújvári leányiskola, mely, mint 
halljuk, a berendezéssel együtt több mint hatvanezer fo-



240 

rintba kerü l t ; s ugyancsak a selmeczibánya-igazgatósággal 
egyetemben alapitá ő emja a szélaknai apácza-intézetet, 
melynek sajátjából a szürke nénék ellátására 17,000 frtot 
biztositani kegyeskedett, ide nem számitva a berendezés költ-
ségeit. A lévai nőnövelde 20,000-et nyelt el. Legutolsó bér-
mautja alkalmából a selmeczi kath. gymnasiumi tápintézet-
nek 500, és ugyanott az árpádkori kápolna javítására 500, 
a tűzoltó-egyletnek pedig 100 frtot adományozott. A bro-
zovai és köpösdi hitközségek orgonájuk javítására kaptak 
Segélyt ; az előbbi 60, az utóbbi pedig 50 frtot. 

@ Országos protestáns tanáregylet.— Nemcsak országos 
elemi iskolai tanitógyülést tartottak már protestáns atyánk-
fiai, hanem immár a középtanodai oktatás terén is országos 
tanáregyesület alapításának szükségét kezdik — s bizonyára 
nem minden eredmény nélkül — szellőztetni. Nem sokára el-
mondhatják élelmes protestáns atyánkfiai rólunk katholiku-
sokról : Omnia vestra implevimus ! . . . Tájékozás és hasonló 
mozgalomra való serkenés czéljából közöljük a ,Középisk. 
Tan. Közi.' nyomán a nagykőrösi ref. fögymnasium és ta-
nítóképző intézet tanári karának az említett országos prot. 
tanár-egyesület alapítása ügyében kiadott felhívásából a kö-
vetkezőket : „IIa valakinek, ugy nekünk volna kiváló szük-
ségünk az egyesülésre, s jól felfogott érdekeink mellett ne-
künk kellene törekednünk mindenekfelett a tömörült, össze-
tartó munkálkodásra. A felekezeti iskolaügy lépten-nyomon 
vitatásnak, prot. közép- és felső tanodáink életképessége 
minduntalan támadásnak van kitéve. Szakirodalom és napi 
sajtó, kormány és társadalom, sőt saját hitfelekezetünk szé-
lesebb látkört affektáló tagjai részéről is örökös czéltáblául 
vagyunk kitűzve. A tanügy körében, melynek közlönyei 
annyiszor támasztanak kérdést a prot. tanár képzettsége és 
munkaképessége felől, nem kevés azoknak száma, a kik a 
„protestáns tanár" nevet egész kicsinylő mosolylyal veszik 
ajkaikra. Es mi a támadásokat összedugott kézzel halljuk 
és olvassuk, beburkolózva lelkiismeretünk tisztaságába s 
elringatózva három százados multunk dicsőséggel telt emlé-
kein. Felhangzik olykor egy- egy gyönge hang, kinek türel-
me már épen nem birta el a ráfogásokat ; de sehol egy eré-
lyes szó, sehol az a törekvés, hogy a magyar prot. tanári kar 
testületileg utasítsa vissza a méltatlan támadást, megmu-
tassa életképességét és tevékenységét e humbug, szájaskodás 
és kérkedés ellenében. Azért, lia van egy kis önérzet ben-
nünk, e kívülről jövő okoknak egyesülésre, tömörülésre kell 
buzdítani bennünket." Elmondja ezután a felhívás, hogy az 
egyesülés szükséges a ref. középiskolákat újra szervezni 
akaró mozgalom miatt is. Az egyesülés szükségének érzete 
okozta, hogy a református tanárok közül annyian állanak be 
az „országos tanáregyesületbe", holott a reform, iskolák és 
az állami felügyelet alatt álló tanintézetek közt alig van 
más összekötő kapocs, mint hazai közoktatásunk közös fel-
virágozása. A protestáns tanárok külön szövetkezését köve-
teli. Ez érdekeknek megfelelőleg alapíttatott ezelőtt három 
évvel a Tiszán tuli reform, tanáregyesület. Kérdés merül-
hetne fel az iránt, nem volna-e czélszerü, lia a többi egyház-
kerület tanárai a tiszántúliak egyesületébe lépnének ? Erre 
a felhivás igy felel : A mi czélunk nem a Tiszán tuli ref. 
tanáregylet felvirágoztatása, sem annak szélesbitése ; a mi 
lelki szemeink egy országos ref. tanáregyesületen függenek. 
És a Tiszán tuli egyesület mindaddig, mig helyi kötelékeit 
fel nem bontja, s mig annak tagjaivá a többi egyházkerüle-
tekből csupán egyes tanárok lesznek, ilyenné nem válhatik. 
Az ügynek olyforma megoldása pedig, hogy egész taninté-
zetek vagy épen egyház-kerületek tanári karai lépjenek az 
egyletbe, nem volna méltó eljárás a testületek részéről ön-

magukhoz, vagy legalább nem nyújtana elég bizonyitékotélet-
revalóságuk és alkotó erejök felöl. Föl kell állítanunk, úgy-
mond, a kerületi tanáregyleteket, hogy azután a paritás ál-
láspontjáról csatlakozhassunk egymáshoz. És pedig a meny-
nyire égető a szükség, a mennyire felhalmozódtak tanügyi 
kérdéseink, melyeknek üdvös megoldását épen a közös esz-
mecsere és vállvetett törekvésekből remélhetjük : annyira 
gyors tevékenységre int bennünket az idő." Végül utal a fel-
hívás arra, hogy a kerületi tanáregylet megalapítása a vi-
rágzó gyámegylet mellett kevés nehézséggel jár a duna-mel-
léki ref .egyházkerületben, mert a gyámegylet érdekében 
koronkint nagyobb számmal találkoznak a kerület tanárai. 
Az érdeklődők tehát felhivatnak, hogy az augusztus hóban 
tartandó gyámegyleti gyűlésre, egyszersmind a duna-melléki 
ref. egyház-kerületi tanáregylet alakuló közgyűlésére meg-
jelenjenek. — Ajánljuk ez ügyet kath. középiskolai tanár-
testületeinknek figyelmébe ! 

X I- Napoleon és a sz. olvasó. Midőn Napoleon sze-
rencse-csillaga legfényesebben ragyogott, egy alkalommal 
szolgálattevő apródjai egyikének, Chabot Rohan leoni her-
czeg kíséretében színházba ment. A császár keveset törő-
dött a színdarabbal s mulatságát abban találta, hogy a je-
lenvoltakat sorba nézegette. Végre szemei kisérőjén akadtak 
meg. Sokáig bámulva nézett rá, ki a színdarab iránt egyál-
talán semmi érdeklődést sem mutatott, és kezeit térdei fö-
lött köpenye alá dugva tartás egészen más dolgokkal lát-
szott elfoglalva lenni. Egyszerre csak megragadja Napoleon 
az apród kezét és íme ott egy olvasót talált. Ez a váratlan 
eset a herczeget roppant zavarba, sőt félelembe ejtette, és 
mert urának érzelmeit ismerte, szigorú dorgálástól tartott . 
De csalatkozott. Napoleon megnyugtatá őt, igy szólván 
hozzá: „Ön messze túlszárnyalja e játék nyomorúságait. 
( hiben jó szellem lakik. Önből valaha derék ember lesz. 
Csak folytassa sz. olvasó-imáját. Többé nem zavarom önt." — 
És Napoleon jóslatszerű szavai csakugyan beteljesedtek. Az 
apród néhány évvel utóbb Eoban herczeg név alatt besan-
çoni érsek lett és mint igazi apostol a jótékonyság és jám-
borság számos emlékeit hagyta maga után. (Salzb. Kirchbl.) 

— Mennyire összetartanak a zsidók s mennyire iuter-
nationalis a zsidók befolyása, mutatja az ,Alliance Israélite 
Universelle' központi bizottságának azon körlevele, melyet 
az Oroszországból kivándorlani szándékozó zsidó hitközsé-
gekhez intézett s melyet a .Jewish Chronicle' közölt. Ebben 
kijelenti az emiitett bizottság, hogy a zsidók kivándorlását 
Amerikába határozott szándéka támogatni. A kivándorlók-
nak 18—38 éveseknek, egészségeseknek, erőteljeseknek és 
szorgalmas kézimunkásoknak kell lenni. Uti költséget, fel-
nőttek számára New-Vorkig 250, gyermekeknek 150 fran-
kot, az ,Alliance' ad. Amerikában uj segély vár a kiválasz-
tott nép kiválasztottaira. Minden család 23 hektár földbir-
tokot kap. 

-f A vallás- és tanulmányi alap kezelésének ellenőrzé-
sére kiküldött katholikus nagybizottmnny albizottsága f. 
hó 8-an főm. és ft. dr Ilaynald Lajos bibornok és kalocsai 
érsek ur ő emja lakásán ülést tartott. 

— Apponyi Albert gróf f. hó 6-án adta be a magyar-
országi katholikus vallásalap ügyében szerkesztett jelentését. 

% A középiskolai oktatásról szóló törvényjavaslat V. 
fej. 58. §. 2. p. szerint középiskolai tanárságra képesitést, 
egyéb föltételeken kivül, négy évi egyetemi, illetőleg mű-
egyetemi vagy tanárképző-intézeti tanfolyam végzése nyújt. 
Ezen föltétel, ha törvényerőre emelkedik, bizonyára nagy 
gondot fog okozni szerzetes rendeinknek. A négy évi tanárké-
pesitő egyetemi tanfolyam kötelezővé tételének bekövetke-
zése esetére egy üdvös eszme villant fel lelkünkben, melyet 
azonban egyelőre szabad legyen in petto tartanunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Panem et circenses 

m a g y a r u 1 . 

Minden társadalom, minden állam, lia az er-
kölcsi alapokat elhanyagolja, lassan-lassan a római 
birodalom azon állapota felé sodortatik, melyről 
Juvenal is {Sat. 10. 81.) oly keserű gúnynyal zengé : 

Qui dabat olim 
Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se 
Continet, atque duas tan tum res anxius optât, 
Panem et circenses. 

Enni, inni, mulatni , szóval élvezni s fenékig 
kiürí teni a föld gyönyöreinek poharát és nem tö-
rődni, nemcsak az örökléttel, melyet a világ anyag-
elvisége úgyis egészen ki tagad a való dolgok köré-
ből, hanem még a jövő idők százszorosan provocált 
Ítéletével sem : ez a ,modern kor színvonalán' álló 
ember feladata, ez hivatása, melyet jobb ügyhöz 
méltó buzgósággal , valóságos lázas mohósággal 
igyekezik betölteni. 

Miután a szabadelvű elméletek megszoktatták 
nálunk is az embereket nem törődni se Istennel, se 
vallással, se a szigorú erkölcsökkel, se az öröklét-
tel, hanem mindenben csak azt tekinteni, mi haszna 
van ebből vagy abból a mindenek fölött imádott, 
és kétszemközt jén'-nek elismert bálvány képzelt 
dicsőségére, mulandó gyönyörére ; miu tán továbbá 
azt t a lá l j a az emberek nagy sokasága nálunk is, 
hogy a földi boldogság, a hirhedt „egyenlőség" szá-
zados kürtölése daczára, az emberek nagyobb ré-
sze előtt ismeretlen quanti tás marad egész a sírig, 
holott minden ember boldogságra érzi magát hi-
va tva : nem csoda, ha nálunk is, a liberialismus ál-
tal rendezett társadalmi dínom dánom asztalához 
nem férő nagy tömege a két kézzel dolgozóknak 
kezd a külföldön megindult socialis mozgalmakhoz 

csatlakozni, kezdi erélyesen követelni társadalmi 
részét az igért földi boldogságból, kezd a római és 
a modern világ proletariusaival, a gazdagok pél-
dája u tán indulva, nem lelkesedni másért , mint a 
hasért és circusi já tékokért . 

Hog y ezen érintkezése társadalmi elégedetlen 
elmeinknek a külföld socialis mozgalmaival való-
ság, tény, mu ta t j a a churi socialista világcongres-
sus, melyen Magyarország is ,képviselve' volt. A 
nevezett congressus tagjai 12 államot ,kép viseltek' 
Európából és kettőt Amerikából, úgymint az Egye-
sült-Államokat és Braziliát. Magyarország ,képvi-
selője' valami Ferenczi volt Budapestről. Az ő je-
lentése szerint hazánkban 18 ezerre rug1 a szerve-
zott socialisták száma, kiknek szövetkezete „mun-
kás-segélyző egylet" czim alatt él és működik. 

Nem tartozunk azok közé, kik a nyárfa-levél 
minden megrezzenéséből vihar közeledésére követ-
keztetnek, s kik talán, azért mert olvassák, hogy a 
churi socialista világcongressuson Magyarországot 
X vagy Y képviselte, már szentül meg vannak győ-
ződve, hogy minden szegény ember, a kivel talál-
koznak, social-democrata. De azok közé sem akarunk 
tartozni, kik, hogy ne lássák a dolgokat, struczma-
dár módjára fejőket homokba dugják, és a társa-
dalmi kérdéssel, azt hiszik, hogy végeztek azáltal, 
lia p. a zsidó-kérdésre rámondják, hogy nem léte-
zik, a churi congressuson képviselt magyar socialis-
tákra pedig szellemesnek látszó ötlettel ráfogják, 
hogy „ugy képviselik ők Magyarországot, mint 
a kóbor oláhczigányok Oláhországot, hogy t. i. ott 
is megfordulnak néha-néha.c t 

Nem arról van, véleményünk szerint, a társadal-
mi kérdést illetőleg, nálunk első sorban a szó, hogy 
kik azok, kik nálunk a munkásügyet a külföldi so-
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cialista mozgalmak örvénye felé sodor ják; hanem 
első sorban arról van szó, létezik e nálunk is, és 
pedig már mily fokban, az a társadalmi baj, mely 
külföldön a socialismust és communismust szülte 
s mely a világot az. internationál tüzes vasabron 
csávái kezdi körülövezni ? 

E kérdés komolysága olyan, hogy előle sem 
fitymáló kicsinyléssel, sem cynikus tagadással ki-
térni nem lehet, nem szabad. 

Igen is, mindazon bajok, melyek külföldön a 
socialismus és communismus rémalakjai t életre kel-
tették, társadalmi, erkölcsi és anyagi viszonyaink 
állapotának megfelelő mérvben . . . mind feltalálha-
tók nálunk. — Először is a kereszténységtől elrugasz-
kodott szellem azt susogja, nem, nem susogja, száz és 
ezer lap és a ragadós közpélda harsonája által nap-nap 
után megsiiketülésig azt déclamai ja fóldmives, ipa-
ros és néhány ezer gyári munkásaink fiilébe, hogy 
mivel sirontuli boldogság s mindeneketkiegyenlitő 
világitélet vagy nem létezik, vagy legalább nem 
tudni , hogy létezik, mindenki igyekezzék ugy a 
hogy tudja, jogait a földi boldogságra érvényesi-
teni. Avagy nem ez a kapzsi szellem hatja-e át tár-
sadalmunkat minden i rányban ? — Másodszor, bi-
zonyára nem képzelhetni józan észt, mely azt 
monddhatná, hogy nálunk az ily tanok nem talál-
nak termő talajra. Sajnos, épen az ellenkező áll. 
Közgazdasági állapotaink a tönkre ju tot tak s az 
éhség és kivándorlás, a nyomor és inség minden 
nemére kárhoztatottak, szóval a védtelen és re-
ménytelen proletárok oly nagy számát muta t ják 
fel, a milyet csak egy ország, a család állandóságának, 
a földbirtok nemzedékekre szóló biztonságának, és 
az iparos muka századokkal daczoló szervezettsé-
génak eltörlése után, néhány évtized alatt, ázsiai 
szellemi röstség mellett, felmutatni képes. 

Tehát a társadalmi felforgatásra meg van ná-
lunk ugy a szellemi töke, t. i. az anyagelvi tanok, 
mint a kellő termő talaj , vagyis az anyagi és er-
kölcsi nyomor. Csakis népünk részben hazafias ide-
genkedésének a cosmopolitismustól, részben isme-
retlensége és járat lanságának a világpolgári eszmék 
körében, köszönhetni, ha social-democrata pártról 
követválasztásaink és parlamentünk évkönyvei még 
einlitést nem tesznek. 

Vissza kell térni a keresztény társadalmi elvek 
és erkölcsök alapjára : akkor nem is lesz szó ez év-
könyvekben social-democratiáról soha. 

Ad ja Isten, hogy igy legyen! 

A v a l l á s 
e r k ö l c s b ö l c s e l m i í i l l í í s p o i i t r ó l . 

7. A vallási cul tus lényegileg négy mo-
mentumot foglal magában, a latreuticus, impetra-
torius, eucharisticus és propitiatorius isteni tiszte-
letet. Mindennemű isteni tisztelet ugyanis négyféle 
czélra irányozta!ik. Dicsöitnünk és imádnunk kell 
Istent, mint a meny és föld mindenható teremtőjét, 
mint minden jó ősforrását (latria) ; kérnünk kell 
Isten kegyét és áldását testi és lelki életünk szám-
talan szükségeiben (impetratoria) ; hálát kell ad-
nunk Istennek mindazon jóért, amivel elhalmozni 
meg nem szűnik (eucharistica) ; végül a bűnösség 
tudatában, bűnbánat ta l kell hozzá visszatérnünk, 
hogy bocsánatot és engesztelést nyerhessünk (pro-
pitiatoria). Ezen négyféle i rányban kell tehát az Is-
tennek tartozó tiszteletet teljesítenünk.1) 

8. Ezen négy vallási kötelem, amint azokat épp az 
imént elkülönítettük, már magától kizárja azt, ami ezekkel 
ellenkezik. Valamint tehát egyrészt parancsot foglalnak azok 
magukban, ugy másrészt t i lalmat is. Azért a vallás tilt min-
dennemű közönyt a vallási kötelmek iránt, mindennemű ha-
nyagságot és késlekedést azok teljesítésében. A vallási köte-
lemmel ellenkezik továbbá Isten és a vallás gviilölete s az 
istenkáromlás. A bűnös gőgnek legtulzóbb nyilatkozata az, O O O J 
midőn az ember azon borzasztó iszonyatosságra engedi ma-
gát ragadtatni, hogv gyűlöletét egyenesen Isten ellen irá-
nyozza, sőt gyűlöletében az ő létét is megtagadja. Továbbá 
ellenkezik az Istent egyedül megillető tisztelettel a babona, 
kuruzslás s) és a bálványimádás ; megsértetik végül a val-
lási kötelem istenkáromlás és átkozódás által, vagyis vissza-
élés által Isten nevével és az isteni dolgokkal a vad szenve-
délyek kifejezésére. Mind e visszaéléseket tehát már a ter-
mészeti vallás törvénye ti l t ja. 

9. Ezek előrebocsátása u tán különösen szem-
ügyre kell vennünk az istenitisztelet kötelmét, 
inert ebben összpontosul és nyer befejezést minden 
egyéb vallási kötelem. Mindenekelőtt megkülönböz-
te t jük a benső és külső isteni tiszteletet (cultus Dei 
internus et externus). Az első az akarat benső té-
nye által vitetik végbe, az utóbbi ellenben az érzé-
kek alá eső oly cselekmények által, melyekben az 
isteni tisztelet benső tényei külsőleg nyilvánulnak. 
Hogy az ember a benső istenitiszteletre természet-
törvény által van kötelezve, aziránt az eddigi kuta-
tások szerint semmi kétség. Ami ellenben a külső 
istenitiszteletet illeti, itt az a kérdés, vájjon az 
isteni tiszteletet illető egyetemes kötelezettség a 

' j E tételeinek bővebb fejtegetését lásd a vallásbölcsészetben. 
2) A babona abban áll, hogy Isten oly módon tiszteltetik, mely az 

észszel és a vallás elveivel ellenkezik, vagy hogy a dolgoknak oly erő tu-
lajdoníttatik, melyekkel azok sem természetüknél, sem Isten rendelésénél, 
sem a vallás szentesítésénél fogva nem bírhatnak. Ellenben kuruzslás 
akkor követtetik el midőn valaki a gonosz szellemek segélyével kincset 
akar találni, másnak ártani vagy csodálatos dolgokat művelni.' 
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külső tiszteletre is kiterjeszkedik, vagyis : vájjon 
az ember a szó valódi érteményében vett ter-
mészettörvény által köteleztetik-e a külső isteni-
tiszteletre. E kérdésre határozottan igennel kell fe-
lelnünk. Mert : 

a) Az ember nem tisztán szellemi, hanem szellem-
érzéki lény, és épp mint ilyen köteles az Istent tisztelni. Ez 
pedig nyilván csak az által történik, ha a benső tisztelet 
külsőleg is külső jelekben és cselekményekben nyilatkozik. 
De épp ebben áll a külső istenitisztelet. Következőleg az 
ember, valamint a benső, ugy e külső tiszteletre is köteles. 

b) Ami az ember bensejében él, az természetszerűleg 
külső nyilatkozásra is törekszik, és minél mélyebben van 
általa áthatva, annál hatalmasabb a törekvés azt külsőleg 
is kifejteni. Ugyanez áll tehát az istenitisztelet benső ténye-
nyeiről és kedélymozgalmairól is. Ez által a külső tisztelet-
nek mindenesetre csak természetszerűsége van kimondva ; 
de a dolognak más oldalról eszközölt megfigyelése azt tulaj-
donképi kötelem gyanánt tünteti föl. -— Annak, ami ben-
sőnkben él, külső megnyilatkozása ismét elengedhetlen felté-
tel arra nézve, hogy az bensőnkben életben maradjon. Ami 
külsőleg nem nyilatkozik, az bensőnkben is megfogyatkozik 
lassankint, mig végül egészen elenyészik. Ugyanez áll a 
benső istenitisztelet cselekményeiről és kedélymozgalmairól 
is, ha azok külső nyilatkozásra nem jutnak. A tapasztalat 
bőségesen igazolja azt, hogy amily fokban fogyatkozik a 
külső istenitisztelet iránti buzgalom, azon fokban gyengül 
lassankint a benső istenitisztelet is, mig végül egészen elha-
nyagoltatik. Azért világos, hogy az ember ugy a benső, 
mint a külső istenitiszteletre köteles, mert az előbbi ez 
utóbbi nélkül nem állhat fönn. 

* c) Ehhez járul végül még az, hogy nemcsak az egyes 
ember, hanem az emberi társadalom is köteles az istenitisz-
teletre. Mert az egyes ember csak egy tagja a társadalom 
egészének, és ha a tagot megilleti az istenitisztelet iránti 
kötelesség, ugy megilleti az az egész társadalmat. A magán-
lagos istenitisztelet itt nem elég ; nyilvános istenitisztelet-
nek is kell léteznie, melylyel az emberek az ő társadalmi 
közösségökben adóznak Istennek. De az ily nyilvános isteni-
tiszteletnek, mint már magatói világos, külsőnek kell lennie 
mert a társadalom tagjainál az istenitisztelet közössége csak 
külső jelekben és cselekményekben alakulhat. Következés-
kép e szempontból is az embert megillető kötelességnek kell 
tekintenünk a külső istenitiszteletet. 

10. Továbbá meg kell külömböztetnünk a rendes és 
rendkivüli istentiszteletet. Az első azon cselekményekben 
áll, melyekben az emberek egyetemesen és a különös körül-
ményekre tekintet nélkül tartoznak Istent tisztelni ; az utób-
biak ellenben azon cselekményeket foglalják magukban, me-
lyek csak bizonyos viszonyok közt jönnek létre vagy egyes 
személyek által önkénytes buzgalomból és a tulajdonképi 
kötelezettség nélkül vitetnek végbe. I t t azonban ismét azon 
kérdés áll elő, melyek ugy a rendes, mint a rendkivüli isteni-
tiszteletnek főcselekményei. 

11. A rendes istenitiszteletnek főcselekményei az áldo-
zat és az ima. 

A. A mi mindenekelőtt az áldozatot illeti, erre nézve 

a tisztán természeti vallástörvény álláspontjáról a követ-
kező határozmányok érvényesek : 

a) Az áldozat általában valamely tárgy Istennek azon 
czélból való odaajánlásában áll, hogy őt ez által urunknak 
és teremtőnknek elismerjük és tiszteljük. Meg kell azonban 
különböztetnünk a benső és külső áldozatot. 

a). A benső áldozat áll az embernek Istenhez való fel-
tétlen önfelajánlásában azon czélból, hogy Öt urunkul és te-
remtőnkül elismerjük és tiszteljük saját akaratunkat pedig 
teljesen Isten akaratához alkalmazzuk. 

ß) A külső áldozat pedig áll valamely kültárgy Isten-
nek való felajánlásából azon czélból, hogy ez által Istent 
külsőleg is teremtőnkül elismerjük és neki a köteles tiszte-
letet megadjuk. 

/ ) Ebből látható, hogy a külső áldozat tisztán termé-
szeti álláspontról tekintve képleges (symbolicus) viszonyban 
áll a benső áldozattal és csak külső látható kifejezése annak, 
ami az ember bensejében véghez vitetik. 

b) Hogy pedig az áldozatot valóban az istenitisztelet 
főcselekményének és mint ilyet a tisztán természeti erkölcs-
törvény álláspontjáról vallási kötelemnek kell tekintenünk, 
az kiviláglik a következőkből : 

à) Ami mindenekelőtt a benső áldozatot illeti, az alat t-
való első sorban az által tiszteli urát, hogy saját akaratát 
az ő akaratának feltétlenül aláveti és parancsait minden te-
kintetben teljesiti. Ámde az ember a szolga viszonyában áll 
Istenhez, mint urához s Ot mint ilyent tisztelni tartozik. 
Következéskép azon tiszteletnek is, melylyel az ember Is-
tennek tartozik, mindenekelőtt kiválóan abban kell állnia, 
hogy teljesen aláveti magát az Isten akaratának és feltétle-
nül átengedi magát Istennek, hogy mindenben Isten akarata 
uralkodjék és mindenütt s minden tekintetben az érvénye-, 
süljön. Ámde ez a benső áldozat fogalma. Következéskép az 
ember e benső áldozat nyújtására a természeti vallástörvény 
által első sorban és elutasithatlanul kötelezve van. 

ß) Azonban ugyanazon törvény szerint a benső tisztelet-
nek minden tekintetben külsőleg is alakot kell öltenie. Tehát 
ugyanezt kel mondanank első sorban a benső tisztelet fő-
cselekményéről, az áldozatról is. Tehát nem elég magunkat 
Istennek benső áldozat gyanánt fölajánlanunk, ezen benső 
áldozatnak külső áldozatban is kifejezést kell nyernie. 
Eszerint a külső áldozat általában véve de lege naturali. 

y) Es valóban az egész történelemben nem találunk 
népet, melynek vallási cultusában nem lett volna bennfog-
lalva az áldozat is, és pedig nemcsak per accidens, hanem 
oly módon, hogy az áldozat a vallási tiszteletnek mindig 
központját képezte, mely köré minden többi csoportosult. 
Ez áldozatoknak természete mindenesetre azt mutatja, hogy 
azok első sorban az emberek egyetemes bünösségtudatán 
alapultak; de egyszersmind annak is jelei, hogy az áldozatho-
zatal természetes kötelmét minden nép elismerte. ') 

c) Mint a rendes istenitiszteletnek főcselekménye az ál-
dozat a vallási cultus mindazon négy lényeges mozzanatát 

') A külső áldozatra való természetes köteleztetés azonban csak 
átalános ; a mód, miként kelljen a külső áldozatot a nyilvános isteni-
tiszteleten bemutatni, közvetve vagy közvetlenül az Isten rendelése által 
határozandó meg. A természetfölötti rendben az emiitett rendeletet köz-
vetlenül adta Isten a positiv isteni kinyilatkoztatásban. V. ö. Stöckl e 
müvét : „Das Opfer nach seinem Wesen und nach seiner Geschichte " 
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magában foglalja, melyeket fönnebb megkülönböztettünk. 
Az áldozat latria = ebben köteles imánkat és dicséretünket 
mutat juk be Istennek ; impetratorius = ebben és ez által 
Isten kegyelmét és áldását kérjük ; eucharisticus = ebben 
és ez által hálát adunk Istennek a ránk halmozott jótéte-
ményekért; végül propitiatorius, = melyet engesztelésül 
hozunk azon sérelmekért, melyeket Isten ellen az ő paran-
csai megszegésével elkövetünk. Azért az áldozat a történe-Ö o 
lemben mindig e négy tulajdonságával fordul elő mint : 
dicsérő, kérő, hálaadó és engesztelő áldozat. 

d) Az eddigiekben az áldozat kötelmének csak positiv 
oldalát vettük figyelembe ; azonban az negativ oldallal is 
bir. Ugyanis a kötelem til t ja mindazt, ami vele ellenkezik. 
És ez, mindenekelőtt a benső áldozatot tekintve — az önzés. 
Ez ugyanis abban áll, hogy az ember megtagadja Istennek 
tartozó alárendeltségét s az ő akaratjának való önátadását, 
és önmagát teszi összes működése és törekvése központjává, 
hogy aztán mindent saját én-jére vonatkoztasson és mindent 
ennek áldozzon föl. H a ellenben a külső áldozatról van szó, 
ugy az áldozat kötelme t i l t ja mindennemű megvetését ós 
gunyolását e cultuscselekvényeknek, valamint figyelembe 
nem vételét azon szabályrendeleteknek, melyeket az erre 
feljogosított hatóság alkotott. (Vége köv.) 

A tekintély elve nevelésünkben, kiváló tekintettel 
családi életünkre. 

' (Vége.) 

Csak keresztényül gondolkodó, élő szülők önthetik majd 
közvetetlenül környezetükben, majd közvetve az iskolára 
gyakorolt befolyásukkal gyermekök lelkébe amaz örök igaz, 
szép és jó Ideál iránt való szeretetet, mely az emberré lett 
Istenben előttünk szüntelenül világitó oszlopként ragyog. 
Ez a szeretet lesz a gyermeknek élete utján legbiztosabb 
kalauza, legboldogitóbb jutalma ; mert az az ember, kinek 
szivébe már kora ifjúságától beoltatott ily szeretet: a kisér-
tetek idején a tévedés és bűn mocsárjába sülyedhet, de vég-
legesen bele nem sülyedhet. Hiszen, az a szeretet, melyet 
egy nemes atya életbölcsesége s különösen egy lelkes anya 
gyöngédsége ihletett bele a gyermeki szivbe, oly szárnyakat 
kölcsönöz az emberi szellemnek, mely őt egyrészt a teljes 
elmerüléstől megóvja, másrészt egy magasztosabb világ re-
giójába emeli. 

Avagy nem mutat ja példákban a történelem azt a meg-
ragadó tényt, hogy mig némelyek az emberiség legnagyobb 
alakjai közül egyenesen az első irányadó anyai benyomások 
alapján emelkedtek a szellemi, erkölcsi nagyság magasla-
tára ; ismét mások napjainkban ugyancsak az édes anyai be-
nyomások nemtői emlékezetének köszönhetik, hogy a meg-
próbáltatások válságos napjaiban az erkölcsi bukás örvényé-
be be nem szédültek ? Hogy ne emlitsem azon szent és nagy 
férfiakat, kik a heroicus szellem és erkölcsi erő tetteivel 
ir ták be emiékezetöket nemünk életköny vébe : a nagy Szé-
chenyit nem széplelkü anyja édes emlékezete ihlette-e meg 
először, midőn felmagasztosult érzelmeinek első és utolsó 
magyar költeményében adott kifejezést? 

Mert lehetnek ugyan, vannak is kivételek, de örök 
igazság marad az : hogy csak az a család birja azt az isteni, 
azt a hogy ugy mondjam, második teremtő erőt a nevelés-

ben, melyet Krisztus a házasság szentségében méltóságának 
tudatára emelt, melynek szentélyében az atya mint pap és 
különösen az anya mint papnő először lebbenti fel amaz isteni 
élő-szobor saisi fátylát, melynek látása örökre kitörölhetet-
len jegyet nyom az ártatlan gyermek lelkére. Ez a nagy és 
szent pillanat avatja fel a gyermeket az örök Ideál jegye-
sévé ; ez teszi le az igazi ideális nevelés első alapkövét, hogy 
azon épitve, emelkedve fölfelé haladjon s majdan oda érjen, 
hol „uralkodik igazság s szeretet." (Vörösm.) 

Emelhetjük iskoláinkat, képezhetjük tanárainkat, fo-
kozhatjuk az alaki képzés követelményeit — nem mondom, 
hogy teljesen sikertelenek lesznek fáradozásaink, meddők 
áldozataink : de azt lelkem legbensőbb meggyőződéséből 
vallom, hogy nevelésünkből hiányozni fog az, a mi a héjban 
a mag, a testben a lélek ; hiányozni fog az az igazi ideál, 
mely szárnyat ad a gondolatnak, hogy fölemelje a földi ér-
dek piszkos mocsárjából ; tisztaságot, világosságot kölcsönöz 
az érzelemnek, hogy kifejtőzzék a lealázó gyönyörök szeny-
nyes gőzköréből ; rúgót nyújt az akaratnak, hogy keresztül-
törjön a kisértetek, bűnök erjesztő Venus-övén. 

Megrontottátok, bár nem teljesen, a családot, és mit 
tapasztalunk ? Nevelésünk ideálismusának hangoztatása 
mellett is panaszkodunk a valódi humanitás, az igazi ide-
álitás eltűnte miatt. I f ja ink szivébe akartuk irni a „katego-
rikus iinperativus"-t és — siratjuk a keresztény erkölcsi 
törvény elenyésztét. Földi jólétet, boldogságot hirdettünk 
nevelésünk czéljául, és az — égi Astraea tovaröppenése 
megmérgezi e nagyra tartott boldogságot. A keresztény vi-
lágnézettől emanczipált műveltséget tüztük majd titokban 
majd nyilvánosan tudományos tanitásunk zászlójára, s a mo-
dern műveltségnek fanvar gyümölcseitől mindinkább vás-O J OJ 
nak fogaink. 

A Laj tán tul, hol az öntudatos államférfiak követésre 
méltó nemes bátorsággal küzdenek a keresztény nevelés 
szent ügye mellett (L. Dipauli bárónak a Keiclisrath máj. 
12-iki ülésén mondott beszédét), s hol a keresztény család 
nem jutott a romlás olyan lejtőjére, mint nálunk, — még a 
gondolkodóbb nem-keresztény elvű nevelők is igy beszélnek: 
„Hol az ideális képzetek hiányzanak, ott nem szólal meg 
többé már a belső, hanem csak a külső törvény, melyet csu-
pán a büntetéstől való félelemből nem forgatnak fel és csak 
szokásból tartanak tiszteletre méltónak. Es mi ilyen meclia-
nismusába jutot tunk a szellemi életnek, daczára a miveltség 
azon magas fokának, melyet korunkban elértünk. Mit ér 
minden külső pipere, ha hiányzik az a belső erő, mely csak 
a belső életből születik, s mely egyedül bir másokban is 
ilyet támasztani? Avagy eszközölte azt a mi műveltségünk, 
hogy az igazság szabadabban feltárulhasson és háttérbe ke-
vésbbé szorulhasson ? Letépte-e a hazugságnak álorczáját, 
hogy az emberi viszonyokat többé ne marczangolhassa ? Le-
bilincselte-e az önzést, hogy az az emberek tetteit kevésbbé 
irányozhassa ? Eljutotte-e a mai nemzedék szellemi czéljai-
nak magasb becslelésére ? Yan-e elevenebb jogérzéke, érzé-
kenyebb kötelesség-tudata, mélyebb értelme az emberi szel-
lem legmagasztosabb szüleményeinek fölértésére? Majdnem 
az látszik ki, hogy annyi ment veszendőbe a bensőségből, a 
mennyit nyertünk műveltség és tudás dolgában, és hogy a mi-
lyen mértékben haladt előre az ember szelleme a reál t á r -
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gyak terén, oly mértékben távozott el ideáljaitól." (Dittes, 
Paedagogium. U. o., 331—2. 1.) 

Es mit mondjunk mi, kiknél nemcsak a napról-napra 
terjedő szegénység fogyasztja az állam lakóinak physicai 
számát, de a keresztény erkölcsök meglazulása is a sikkasz-
tásokban, csalásokban, lopásokban, öngyilkosságokban foly-
ton-folyvást egyre megdöbbentőbb mértékben szedi áldoza-
tait? Honnan várjuk e bajok és az iskolai nevelésünkben is 
mindinkább nyilvánuló sikeretlenség ellen a gyógyító füvet? 

Mondottuk, hogy nemzetek, államok megrendülhet-
nek, szinte halálhoz hasonló ájultságba, letliargiába sülyed-
hetnek ; de mint Bougaud, a nagy Dupanloup-nak hivatal-
beli segédje mondja, „Mióta Jézus Krisztus vérének egy 
cseppjét a népek ereibe oltá, nem gyógyithatókká váltak-e?" 
(Id. m., 21. 1.) 

Igen, de e gyógyító vér a népekbe, nemzet.ekbe.csak a 
nevelés utján szivároghat. Ezt pedig csak a keresztény hit-
ben élő, a keresztény cselekedetek által éltetett család esz-
közölheti. 

Mi hát a tennivaló ? 
A poroszokról mondotta Freppel, a szentlelkü angersi 

püspök, hogy azok a jénai csata után „a vélemények minden 
eltérése között sem szűntek meg a történeti és hagyományos 
tekintélyben látni a védő és gyámoló erőt. Körülötte és 
általa reméltek fölemelkedni és nagyokká lenni, mint erdő-
ink tölgyei, melyek csak azáltal nőnek oly magasra, mert a 
talajban százados gyökerekkel állnak, a melyek fölött sem 
szeleknek, sem viharoknak nincsen hatalmok. (L. az Assem-
blée des Catholiques" párizsi Congressusának máj. 20-iki 
ülésén mondott beszédét.) 

íme a példa által megjelölt ut ! 
Erre az útra kell nálunk a családnak lépni ; ezen az 

uton kell újra a keresztény szülőknek a történeti, hagyomá-
nyosan keresztény, keresztényein erkölcsös, erkölcsösen nem-
zeti tekintély tudatára fölébredniük ; ezt a tekintélyt kell a 
nevelésben környezetükön belül közvetlenül, az iskolán be-
lül közvetve erőre juttatniok, életbe léptetniök. 

Az ilyen családi élet, az ilyen élet által adott nevelés 
lesz azután az a föld, melyből a nemzet, mint Hercules An-
teus ellenében, a megpróbáltatás napjaiban erőt meríthet ; 
ez lesz az a Siloe tó, melyből a haza, mint a benne fürdő, a 
netalán rá sulyosodó testi-lelki betegségben újra meg újra 
egészséget vehet. 

Igen, mert minden család boldogító öntudattal mond-
hatja el, hogy megtette azt, mit a költő a mily igazán, ép 
oly szépen fejez ki ezen szavaiban : 

„Józan ész fejtése, sziv nemesbitése 
Emberben az Isten megdicsőitése, 
Szent tisztök azoknak, a kik elüljárnak, 
S azok közt főképen szülőnek, tanárnak" ! 

(Kolmár József, Arany versek. Pozsony. 1879. 7G. 1.) 

Nagy Alajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 12. Az első lépés. — Mindenkinek élénk 

emlékében van még az a gyalázatos esemény, melyet a bi-
torló olasz kormány elkövetni engedett azon alkalommal, 
midőn a sz. életű IX. Pius teste végső nyughelyére téte-
tett ; emlékében van mindenkinek az a felszólalás is melyet 

a pápai kormány a katholikus kormányokhoz intézett, 
felemlítve különösen, hogy ezen eset következtében a pá-
pának személye sem biztos a pápák fővárosában ; de nem 
felejtette el senki azt sem, hogy e felszólalás következtében 
Mancini olasz külügyminiszter megijedve, a liberálisok ál-
tal égig magasztalt, valójában pedig gyalázatos hazugságok 
és elferditésekkel teljes köriratban védelmezte az olasz kor-
mányt tiltakozva minden külbeavatkozás ellen, mert sze-
rinte az úgynevezett garantia törvények nem birnak nem-
zetközi jelleggel és a pápaság ügye csak belügyet képez. 
Mindezek az eseményok sokkal közelebbi keletűek, hogy 
sem róluk, még akarva is, megfelejtkezni lehetne. 

A kath. sajtó már akkor kellőleg méltatta Mancini ur 
nyilatkozatait, de mint látszik a leczkeadás még nincsen be-
fejezve és most olvauok kezdik meg az előadásokat az olasz 
kormány részére, kiket ugyancsak ritkán lehet ott hallani, 
hol a kath. egyház, a pápaság érdekeiről van szó. A minden 
tekintetben liberális, mert egyházellenes olasz kormány vi-
selt dolgait, ugy látszik, még az olyan körök is kezdik meg-
unni, melyek különben mitsem törődtek mind ez ideig avval, 
hogy mikép teljesiti az olasz kormány kötelezettségeit a 
pápa iránt, hogy minő ennélfogva a pápa helyzete, szemben 
a loyalisnak hirdetett olasz kormánnyal. Azon, több, mint 
tiz év óta, hogy llómát a piemonti had rabló módra elfog-
lalta, a pápák nem egyszer hangoztatták, hogy függetlensé-
gük korlátozva van, az európai kormányoknál azonban sü-
ket fülekre találtak. IX. Pius eltemetése, az avval kapcso-
latban leirt események és Mancini urnák szemérmetlen hazu-
dozásai azonban felébresztették a figyelmét és ma már oly 
leczkét kap hivatalos oldalról az olasz kormány, hogy 
mi azt bátrak vagyunk a jövőre nézve igen örvendetes elő-
jelnek venni és azt ugy tekinteni, mint első lépést a további 
komoly leczkékhez, melyeknek vége a pápaság világi hatal-
mának. ugy mint az a pápát Isten és ember előtt megilleti, 
visszaállítása lesz. 

A ,Correspondance de Pesth'-nek, a kormányhoz közel ál-
ló e lapnak idevonatkozó czikkéből mi csak egy kis szemelvényt 
nyújtunk, hogy t. olvasóink lássák, mily becsülete van annak a 
hires olasz kormánynak. „A körjegyzék — mondja e czikk 
— melyet Mancini ur a julius 13-iki IX. Pius pápa holt-
testének átszállítása alkalmával történt gyalázatos esemé-
nyek igazolására és kimentésére közrebocsátott, kellett, hogy 
kiábránditsa még a legnaivabbakat is, a kik azelőtt vona-
kodtak hinni a miniszter bevégzett illoyalitásában a sz. 
székkel szemben folytatott eljárására nézve. Ezen diplomatiai 
okmány, mely a nemzetközi jog legmélyebb ignorálása alatt 
Íratott, még a minisztérium elvtársai által is ugy tekintetik, 
mint egy vakmerő prókátor szomorú productuma. A jelen 
minisztérium ezen illoyalis politikája a sz. székkel szemben, 
valamint Mancini urnák folytonos erőlködései, hogy megha-
misittassa lapjai által a kérdéses eseményeket és megcsalni 
akarja az egész világot egy absurd elmélet felállításának 
nevetséges kísérletével az olasz kormány nemzetközi kötele-
zettségeire vonatkozólag, növelte a bizalmatlanságot Olasz-
ország iránt Európa összes kormányainál . . . Németország-
nak engesztelődése a pápával egy másik kellemetlen meg-
lepetést okozott a Quirinálban. a Mialatt nagy németbiroda-
lcm komolyan foglalkozott a pápa engesztelékeny bölcses-
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sëgének segélyével, azzal, hogy tartós békét kössön a sz. 
székkel : azalatt az olasz csőcselék felháborodva a kormány 
illoyális eljárásán, a polgári és katonai hatóságok szemelát-
tára, a leggyalázatosabb, a legvisszataszitóbb jeleneteket 
rendezte a Yaticán ellen. Ezen, az olasz kormány által meg-
tűrt, h e l y e s e l t és mentegetett gyűlöletes jelenetek, melyekért a 
kormányt terheli, az egész felelősség, a legvilágosabb módon 
megállapították a szerződések megsértését. A souverain pá-
pának, a ki a nemzetközi jog szempontjából van oly függet-
len souverain mint az olasz király, nem állt közvetlen rendel-
kezésére a válasz, mely elkerülhetetlen a szerződés megsze-
gése után. A szerződések hasonló megszegése más uralkodó-
val szemben casus belli lett volna még a légbékésebbre nézve 
is, és az olaszok veszélyes hibát követnek el, ha azt hiszik, 
hogy a sz. széknek nemcetközi állását szabályozó szerződésele 
Mancini ur képzelődésétől és körjegyzékeitől függnek. Ha az 
olasz minisztérium nem fél mástól, mint Cairoli roszalásától 
és a szuronyok hatalmától, veszélyes complicatiókat készit 
elő magának, a melyek be fogják bizonyítani Olaszor-
szágnak, hogy a háborúban való kudarcz többé nem a módja 
annak, hogy tartományokat nyerjen." 

íme ilyen hangon van tartva e félhivatalos leczke, 
melyből kitűnik, hogy az olasz kormány garázdálkodása 
szemben a sz. székkel nem türetik többé oly közönynyel, mint 
eddig. Amit e czikk az olasz kormánynak szemére vet, hogy 
otromba tévedéseket követ el, hogy veszélyes hibában él, ha 
hiszi, hogy a pápa nem nemzetközi szerződés alapján áll, az 
mind igaz; de mi hisszük, hogy e tévedések sora még nincsen 
befejezve, hogy e mostani figyelmeztetésre nem fognak azok 
az urak kiábrándulni, fognak ezentúl is tévedések elkövettetni 
és kell hogy elkövettessenek. Ezek a tévedések fogják azután 
megnyitni az utat, hogy s sz. szék jogtalanul elrabolt birto-
kához ismét visszajusson. Az isteni gondviselés a bünt bün-
tetlenül hagyni nem fogja, hanem hagyni fogja a tévedése-
ket elkövetni, mig az európai kormányok, maguk is tartha-
tatlannak itélve a pápa részéről a helyzetet, fegyveres erővel 
közbe fognak lépni, hogy megtanitsák Olaszországot, hogy 
a háborúban való kudarcz többé nem módja annak, hogy 
tartományokat nyerjen. Es ezt Olaszország legelőször azáltal 
fogja tapasztalni, hogy a pápai birtok tőle elvétetik és visz-
szaadatik jogos tulajdonosának. Annyi minden körülmény 
közt bizonyos, hogy ilyen hatalmas leczkét az olasz kormány 
még nem kapott, mióta Róma küszöbén lábát áttette ; mert 
mig ezideig, valahányszor a katholikusok felszólaltak, hogy 
a kormányok lépjenek közbe a pápaság és az egyház érde-
kében, biztosítsák a sz. szék függetlenségét, mindig azon 
választ nyerték, hogy csak nem mehetnek a pápa miatt had-
sereggel Olaszországba, csak nem üzenhetnek háborút a pápa 
miatt Olaszországnak. Most már ugy látszik, hogy ez a 
nézet nem oly távol áll az intéző köröktől sem. Nem élünk 
mi illusiókban, tudjuk, hogy milyen áramlat uralkodik, azért 
e lépéssel egyelőre most meg vagyunk elégedve, azon re-
ményben, hogy az első lépést, egy ujabb tévedés esetén az 
olasz kormány részéről, a mi okvetlenül bekövetkezik, a 
második lépés is kövesse azon részről, honnan e minden te-
kintetben érdekes czikk inspiráltatott. 

Szeged, 1881. okt. 8. Főtisztelendő szerkesztő ur! Egy 
gyönyörű, a mil.y ritka ép oly nagy jelentőségű egyházi s 

népnevelési ünnepélyről akarom főt. szerkesztő urat s becses 
lapja olvasóit értesíteni, melynek a napokban tanuja voltam. 
Földeák 3700 r. kath. hívővel Csanád püspöki és Csanád 
vármegyében, Makó és H. M. Vásárhely között fekszik. Okt. 
2-án szenteltetett be ennek a község által 20 ezer frton épitett 
uj emeletes leányiskolája, mely küldiszére nézve oly gyö-
nyörű, miszerint bármely oszág fővárosának főutezájába 
beillenék. 1050 Q ölön fekszik, melyből 550 Q öl kertté 
van átalakítva, 4 tanterem, 6 szoba, konyha, éléstár van 
benne pinczével, az udvaron gazdasági épület, mosó konyha^ 
sütő szoba, fásszin, tehén istállóval. A községet az építke-
zésben, egyházmegyénk adakozásaiban kifogyhatatlan nagy-
lelkű főpásztora, ft. Bonnaz Sándor püspök ur ő nméltósága 
210 ezer téglával, Oltványi Pál prépost, pápai kamarás, föl-
deáki lelkész 2 ezer írttal, az apáczák — hogy a földszintire 
tervezett épület emletes legyen — szintén 2 ezer írttal, a köz-
birtokos Návay család 1000 frttal segélyezé. A község óha-
jára az iskola vezetésére a csanádi püspöki megyében működő 
Miasszonyunkról nevezett t, szegény iskolanénék vállalkoztak, 
és házuk a község kérésére sz. Péter sz. Pál apostolok ol-
talma alá van helyezve, kiknek, valamint az isteni Mesternek 
magasztos szobraival ft. prépost ur diszité fel a háznak hom-
lokzatát. A fentisztelt püspök ő nméltósága Oltványi Pál 
prépost, földeáki lelkész urat, ki egyúttal Szegeden az apá-
cza iskolák igazgatója is, bizta meg ezen uj iskola beszen-
telésével és a Miasszonyunkról nevezett, iskolanénék kezébei 
átadásával ; mert mint felolvasott levelében magát kifejezi, 
ezen uj iskola egyedül az ő kezdeményezésének és már oly 
sokszor tapasztalt áldozatkészségének köszöni létét, azért 
legmegfelelőbbnek vélte, lia az nyitja meg ezen iskolát, ki 
ez iránt annyit fáradozott s áldozott. 

Október 1-én vonultak be egész csendben a t. nénék 
Földeákra, a templomnál megállva a hely. lelkész ur által a 
ciboriumban elrejtett legméltóságosabb szentséggel áldás-
ban részesülve felkeresték zárdájokat. A szomszéd közsé-
gekből kereszt alatt akartak vasárnap jönni a hívek, de csak 
a szombaton megérkező palotaiak voltak szerencsések ; mert 
vasárnap a nagy eső miatt a többiek nem jöhettek; de jöt-
tek kocsin elegen, a szép földeáki templom megtelt hivek-
kel az eső daczára, mely majdnem egész nap esett. Min-
denki bámulta az öreg, 70 en felül levő Sántha Sándor kir. 
tanácsost, Csanád vármegyének nyugalomban lévő alispán-
ját, ki a sáros idő daczára szintén eljött az ünnepélyre, és a 
processióval ment a zárdai épülethez; mindenki féltette, 
hogy elcsúszik, de nem történt, ő úgymond el nem ma-
radhatott ezen ünnepélyről, mely az általa előbb sokáig 
kormányzott vármegyében a legelső, s kivánja, hogy ne le-
gyen utolsó. A Miasszonyunkról nevezett t. nénéket a t. 
Návay családbeli úrhölgyek hozták el uri fogataikon vasár-
nap a templomba és vissza is vitték mise után oda, hová 
a nép eső daczára processióval ment, és a sárban gyalogolt 
velünk Csanád vármegye derék főispánja Lonovics József ur 
ő mga is, ki tiszti karával, alispán, főjegyző, főügyész, szolga-
bíró s másokkal megjelent e szép ünnepélyre. A zárda be-
szentelése után a felszentelő prépost s a községi biró átadta 
a főnöknőnek az uj iskola kulcsait, ki igen szép szónoklat 
mellett vette át azokat. 

A sz. misét, melyen Oltványi prépost urat két öreg 
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simeoii aranymises áldozár s hittudor Bódy Antal makói, 
Kreminger Antal szegedi prépost urak mucetumba öltözve 
környezék, predikáczio előzte meg. Eletembe talán soha ily 
remek szónoklatot nem halottam és ezen véleményemet má-
sok is osztják, mert Oltványi prépost addig lőn ostromolva, 
mig megigéré, hogy ki fogja azt nyomatni, ugy is elég kö-
nyet facsart ki a jelenlevők szeméből. 

Délben 37 teritékü díszebéd volt a parochián, hol a 
helyett, hogy örvendeztünk volna, sirtunk ; mert 4 fehérbe 
öltözött leány jelent meg ott, kiket az apáczák küldöttek 
oda megköszönni a ft. prépost urnák jótéteményeit, hálát 
rebegve a községnek és más jótevőknek, ugy a megjelent 
vendégeknek. Oly szívre ható volt e jelenet, és a kisdedek 
szájába adott hálaszavak, miszerint a vendégek elérzéke-
nyülve hallgatták a kisdedek szónoklatát és bámulatukból 
a tanitó ur ama magyarázata menté ki a jelenlevő hallgató-
kat, miszerint az apáczák egy hó előtt már átküldék neki 
eme szónoklatokat kérve, hogy titokban négy kis leányt 
tanitasson ezen alkalomra. — Volt azután szebbnél 
szebb, toaszt ő szentségére a pápára, apostoli királyunkra, az 
alkotmányos kormányra és ennek különösen egyik tagjára 
Trefort oktatásügyi miniszter úrra, ki ezen ünnepélyre meg-
hivatván azt irá Oltványi prépost urnák, hogy az ország-
gyűlés megnyitása miatt akadályozva van ugyan a megjele-
nésben, de „távol bár, gondolatban önökkel leszek, s min-
denkor szivemen hordandom a földekki leányiskola ügyét, 
melynek kivánom, hogy viruljon s hirdesse nagylelkű meg-
alapítói nevét." 

A község pénztára fizet három apáczának — kik közöl 
kettő a tantárgyakat fogja előadni, a harmadik pedig a varró-
iskolában fog működni —összesen 510 frtot 6 öl fát a kony-
hára, tehéntartásra 4 kocsi szénát, G kocsi kukoricza szárat, 
ezen kivül a finomabb kézimunkát tanulóktól csekély havi 
dijt szedhetnek. —- Oltványi prépost ur örök alapítványából 
kapnak a t. iskolanénék minden újévkor 144 frtot, sz. Péter és 
Pál apostolok ünnepén pedig21 frtot, két szegény árva leány 
felruházására, 20 frtot, pedig azon czélra, hogy 6 szegényt ezen 
napon vendégeljenek meg, a máradék a tanoda belszüksé-
geire fordítható, melyet jó karban tartani, és tüzelő anyag-
gal annak szobáit ellátni, a község tartozik. A földeáki sze-
gény fiu s leány tanonczokról már 18G9 évben gondoskodott 
a prépost ur, az iskolaszéknek 1000 frt államkötvényt adván 
át, melyből az azokat ruhával és tankönyvekkel látja el, 
okt, 2-án meg 400 frt államkötvényt adott át e czélra az 
iskolaszéknek, hogy ennek kamatjaiért évenként versenyez-
zenek a fiuk s leányok, azon iskoláé levén ezen összegnek ka-
mata, melynél az évi vizsgálat alkalmával kevesebb a kima-
radottak száma. Egy másik 1000 frt örök alapítvány tőké-
jét is iskolai alapítványnak lehet mondani, ugyanis ennek 
kamata évenként sz. Péter s Pál apostolok ünnepén egy 18 
éves jó magaviseletű fiu s leáuynalt osztatik ki a kirendelt 
bizottmány által, de főfeltétele az, hogy az illető annak ide-
jében a földeáki iskolába szorgalmatosan járt légyen. Rózsa-
király és királynénak nevezik az ily jutalmazott fiút s le-
ányt, ki tartozik a nyert jutalmat azonnal a községi bíró 
kezébe átadni, ki azt kiházasitása alkalmával visszaadja 
neki vagy szülőinek. — Oltványi Pál prépost ur ő nagysága 
minden alapítványának föltétele az, mig Földeákon az iskola 

róm. kath. hitfelekezeti jelleggel bír; ha utóbb elközösite-
nék, életében ő, halála után a csanádi püspöki kormány van 
feljogosítva alapítványit más czélra fordítani. Gyönyörű 
szép — egyenes utczákkal, szép fehér házakkal, sok élő fá-
val bíró község Földeák, melyben a község által épített szép 
tágas templom, fiu s leány iskola kimagaslik, temetője szé-
pen berendezve, és a fentisztelt földeáki lelkész, Oltványi 
Pál prépost ur által épitett kápolnával van feldiszitve. Száll-
jon az Istennek bő áldása a községi hívekre, de érdemekben 
gazdag, nagylelkű tudós prépost lelkészére is, ki a szegény 
kisded tanonczokról most is, jövőben is, ily atyailag gondos-
kodott. Különben nem szorul ő dicséretemre, mert facta lo-
quuntur. Ka. 1. A. 

A SZENT-ISTVÁI-TÁRSULAT 
október 13-án tartott választmányi ülése. 

Elnökölt gróf Cziráky János ő exja és dr. Tárká-
nyi Béla apátkanonok ő nga. 

Az elnök-gróf a nyári szünidő után melegen üdvözöl-
vén a nagy számmal egybegyűlt választmányi tagokat, je-
lenté, hogy az utolsó vál. gyűlésről, mely juniusban tarta-
tott, avégre hogy a társulatnak felejthetetlen első elnöke gróf 
Károlyi István temetésén való képviseltetéséről történjék 
intézkedés, — e gyűlésről fölvett jegyzőkönyv hitelesít-
tetett. 

Dr. Tárkányi Béla apátkanonok és alelnök jelentést 
tett először, hogy a társulat gr. Károlyi István elnök teme-
tésén magának gróf Cziráky János ő exjának vezetése alatt 
vett részt. Nehogy a sebeket újra felszaggassa, részletekbe 
nem bocsátkozik ; mindamellett kötelességének tekintette at 
részvételről említést tenni, hogy annak emlékét jegyzőköny-
veink is föntartsák. 

Ugy szintén a megilletődés hangján szólott a julius 
13-iki római merényletről, amély fölötti méltó fölháhorodást 
társulatunk szeretett elnöke gr. Cziráky János ő exja köz-
vetítése által táviratilag tolmácsolta Rómában. 

Megemlékezett további a lourdesi zarándoklatról, me-
lyen társulatunkat elnök gr. Cziráky János ő exja képvi-
selte, és a kegyhelyen társulatunkat annak pártfogója, a 
bűn nélkül fogantatott Boldogságos Szűz oltalmába aján-
lotta. 

Kegyeletes szavakkal megemlékezett két, örök életbe 
költözött tagtársunkról : dr. Ruzsirski János egyetemi ta-
nárról és dr. Suhajda János legfőbb itélőszéki bíró halálá-
ról, s kérte, hogy a választmánynak e buzgó tagtársai ha-
lála fölötti fájdalma jegyzőkönyvileg is kifejeztessék. — 
Egyhangúlag elfogadtatott. 

Alelnök továbbá jelentést tett az eddig megjelent tag 
illetményekről. Beniutatá nevezetesen az 1881-ki társ. Ev-
könyvet ; az 1882-re szóló Naptárt, melyben gróf Károlyi 
István bővebb életrajza foglaltatik; Hoványitól: A fensőbb 
katholicismus elemei, I. rész, melyet közohajtás folytán a 
választmány a tagilletmények sorába fölvett. — Ezeket leg-
közelebb fogja követni Canth. Caesár : Az utolsó 30 év tör-
ténete, és Sóos Mihály : A keresztény álláspontja a termé-
szetben, 3-ik befejezését, mely az emberi nem egészségét 
tárgyalja. 

A titkár jelentette, miszerént az utolsó választmányi 
gyűlés óta a következő uj tagok léptek a társulatba : Ala-
pitótag : Bády Valér bpesti szent-ferencz-rendi hitszónok. 
Rendes tagok: Német János, Soós Géza kapuvári segédlel-
készek; Ságh József bpesti kath. tanitóképezdei tanár; Pál 
István gyulafehérvári lyceumi tanárj Szabó Jáczint sz.-fer.-
r. áld. gymnas. tanár Szolnokon; A es Ferencz egerszeghi 
plébános; Gebauer Miklós nagyszombati növendékpap; An-
gyal Ferencz, Ecsedy Gyula, Fürész József, Vajda György-
székesfehérvári növendékpapok ; Jankovics Mihály ghymesi 
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körjegyző; a mária-radnai szent-ferencz-rendi ház; gr. Szé-
chenyi Kálmán ; t.ujber János szilisárkányi pleb. ; Socváry 
István nyársardói segédlelkész ; dr. Pirjinger József tamásii 
körorvos ; dr. Eakita Alajos rókuskórliázi főorvos ; a győri 
Szent-Imre-Egylet ; a kassai domonkos zárda ; Koleszár 
András, Plent István, Füzesséry Pál, Rámér Vilmos, Lin-
hard t Alfréd, Grega János, Hornyák Ágoston, Virágh Pál, 
Sipos Endre, Weiszer Károly kassai növendékpapok, össze-
sen egy alapitó és harmincz rendes tag. 

Molnár Vid Bertalan czimz. kanonok nyug. cs. és kir. 
katonai plébános az általa már előbb tett 600 frt alapítvány-
hoz kiegészítésül ujabban 500 forintot adott át a társulatnak 
örök alapitványképen oly czélból, hogy ezen 1100 frtnyi 
összeg évi kamataiból évenkint 15 frt erejeig az általa irt s 
a társulat kiadásában megjelent „imák és intelmek" czimű 
imakönyvből megfelelő számú példányok bocsáttassanak a 
temesvári katonai plébános rendelkezésére a katonák közötti 
ingyen kiosztás végett ; a kamatok többi része pedig tőké-
sittessék az ujabb kiadás költségeinek fedezésére s annak 
lehetővé tételére, hogy ezen, katonák számára irt imakönyv 
példányonkint tiz krajezáron árultassék. A választmány lei-
kés éljenzéssel s köszönettel fogadta a kanonok urnák ezen 
uiabb nagylelkű alapítványát, s az imakönyv ujabb kiadása 
s árának megállapítása iránt jelentéstétellel az alelnököt és 
a nyomdabizottságot bízza meg. 

Néhai Krausz János apát kassai kanonok 100 forintos, 
néhai Kropper József szathmár-egyházmegyei áldozár s 
gymnas. tanár 10 forintot, néhai Brassoványi József sándor-
házi plébános 5 forintot, néhai Lelovics János jobbágyi, né-
hai Németh János felsőoszkói, néhai Némithy Ferencz felbári 
plébánosok egyenkint 10 forintot hagyományoztak a társu-
latnak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerént a társulat 
bevétele f. évi január 1-je óta 65,291 frt 36 kr ; kiadása: 
62,980 frt 69 kr ; pénztári maradvány: 2310 frt 67 kr. 

Az ügynökségben april—szeptember hónapokban ela-
datott : 249,824 példány könyv, 7270 darab szentkép, 12.211 
darab egyéb nyomtatvány ; készpénzben bejött 23,714 frt 
30 kr. 

A jalnai, szepesbélai, ihárosberényi, zelizi, turkevei, 
szobi, vásárhelyi, erzsébetvárosi, bukaresti, budaországuti 
kath. elemi iskolák, a józsefvárosi első bölcsöde-egylet, a fe-
renezvárosi Mária-intézet, a bpesti első gyermek-menhely-
egylet szegény tanulói számára ingyen tankönyvek, a dude-
sti és vitáni magyarajku katholikus hívek számára, Romá-
niában ajtatossági imakönyvek adományoztattak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Göndöcs Benedek apát 
országos képviselő és Szilágyi Virgil ügyvéd kérettek föl. 

IROMLOI. 
-4- Oltványi Pál, prépost, pápai kamarás ur következő 

felhivást küldött szét az országban. A benne felhozott ügy 
érdekében közöljük azt egész terjedelmében, mely im' itt 
következik: Főtisztelendő egyházmegyei hivatal' Az 1881-ik 
évben ülésezett honatyák két uj törvénynyel ajándékoztak 
meg minket, melyek nemcsak a püspöki, káptalani, javadal-
mazott prépostsági s apátsági uradalmakat, hanem minket 
az egyház lelkészeit s pénztárainak kezelőit is nagyon közel-
ről érintenek, nevezetesen a XXVI . a bélyeg-illetékre vonat-
kozó törvények s szabályok némely határozatainak módosi-
tásáról, a X X X I V . pedig a közvetlenül lerovandó illetékek 
kezeléséről szól, mindkettő az illeték-egyenértéki adóról is 
rendelkezik. 

Nem volt ugyan szándékomban eme törvényeket ta-
nulmányom tárgyává választani, de erre mégis utóbb kény-
szerítve voltam, az ország különféle vidékeiről igénytelen 
személyemhez paptársaim részéről intézett s a törvény értel-

mezése iránt felvilágosítást kérő leveleik által. Többeknek 
egész készséggel meg is adám a kívánt felvilágosítást, ugy 
amint tudtam, de már utóbb oly nagy számmal érkeztek e 
tárgyban hozzám a levelek, miszerint saját hivatalos ügyeim 
elhanyagolása nélkül lehetetlen vala a kért terjedelmes tá-
jékozást megadni, és ez az oka, hogy most e tárgybani ta-
nulmányaim eredményét sajtó utján közzétenni elhatározám. 

Tájékozó útmutatás a bélyeg-illeték s illetélc-egyenértéki 
adó iránt czimű művem az I. fejezetben 9 §-ban tárgyalni 
fogja a bélyegilleték-adót, nevezetesen a régi s az uj tör-
vényt — százaléki tört részek módosítását, illeték, bélyeg-
scala módositásámás uj rendelkezéseket a bélyegilleték iránt, 
büntetéseket, bélyeg használatát a lelkészi hivataloknál, 
szentszékeknél, bélyeg- s illetékmentességet. — A II. fejezet 
6 §-ban az illeték-egyenértéki adóról értekezik, előtüntetvén 
a régi és uj törvényt s eljárást, ezen adó beválását, kiveté-
sét, föllebbezési hatóságokat ezen adó behajtása, visszafize-
tése s elévülés iránti rendeléseket. — A függelékben az ingó-
s ingatlan vagyon bevallási iveiről és ennek betöltési mód-
járól értekezem és az illetékszabási hivatalok székhelyeit je-
lölém ki. 

Ara egy fűzött példánynak 1 frt. E hó vége felé már 
szétküldhető leend, ha postautalványon 1 frt 5 kr. küldetik ; 
keresztkötés alatt bérmentve jutnak el a példányok a meg-
rendelőkhöz, az utalványon meg lehet a rendelést is tenni, 
az utánvét több költségbe kerül. Egyébiránt irodák és espe-
res. kerületekben utólagos fizetés mellett is küldök készség-
gel nyilvánuló óhajra példányokat, minden megrendelt 10 
példányhoz egy tiszteletpéldányt csatolván. 

Egyúttal jelentem azt is, miszerint „Tájékozó útmuta-
tás a különféle egyenes adók bevallása, tárgyalása és fölebbe-
zése iránt" kiadott s három kiadást ért művemből még né-
hány példány kajJiató nálam, ugy a német kiadásból is. (1 
frt 50 kr.) 

Ha a főt. egyházmegyei kormány kegyes lesz ezen 
előfizetési ivnek is felhasználható levelemet az esperesi ke-
rületekbe ajánlólag szétküldeni, előre is mély hálámat nyil-
vánitom eme kegyességéért. 

Szeged, 1881. okt. 7. Oltványi Pál, s. k. 
prépost, pápai kamarás. 

VEGYESEK. 
© A szent atya távozásának kérdése mindinkább élén-

külő beszéd tárgyát képezi. Parisban egy protestáns nagy-
hatalmaság nagykövete erre vonatkozólag igy nyilatkozott. 
„Divattá kezd újra válni csekélybe venni a szent szék befo-
lyását. I. Napoleon leczkét adott a pápaság hatalmát illető-
leg Európának, de ugy látszik elfeledték azt." Azután igy 
folytatá : „Egy dolgot önök — azon esetre, ha a pápa Ró-
mát elhagyja — biztosnak vehetnek, azt, hogy Olaszország-
királya követni fogja a pápát s Európában egy köztársaság-
gal több lesz. Nekünk, habár kötelességünk lesz eszközölni, 
hogy a pápa visszatérjen, nem lesz kötelességünk Olaszor-
szág királyát helyére visszahelyezni (not restore.) Umberto 
király lehet oly praetendens mint a császári herczeg vagy 
Don Carlos. De a pápa nem válhatik praetendenssé soha. ö 
mindig Summus Pontifex. Neki nincs vetélytársa és egy ka-
tholikus sem vonja kétségbe souverainitását. Minthogy mil-
lió és millió katholikusok vannak minden kormány alatt, 
nekünk ismét közbelépni fog kelleni. Nekünk nincs szüksé-
günk rá, hogy a pápa másutt legyen. Az ő helye Rómában 
van." (Catholic Times.) 

Kegyeletes adakozás. 
Schlosserik József alesperes és plébános ur Losonczról 

a) szentséges atyánk XIII. Leó pápának . . . . 10 fr tot 
b) a szent-gyermekség társulatának 5 f r to t 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A v a l l á s 
erkölcsbölcseimi álláspontról. 

(Vége.) 

13) A rendes istenitisztelet második föcselek-
vénye az ima. Er re nézve a természeti törvény 
ál laspontjából a következő határozmányok érvé-
nyesek. 

a) Az ima a kedélynek Istenhez való feleme-
lése azon czélból, bogy öt u runkul s teremtönkül 
tiszteljük, előtte, mint jóltevönk előtt kívánságain-
kat kifejezzük, neki hálát adjunk, vagy tőle kegyel-
met és bocsánatot kér jünk . 

b) Az ima az ember egyik természetes vallási 
kötelme. Az ember kötelezve van az imára, mert 
éppen ebben nyilatkozik ama tisztelet, melylyel az 
ember Istennek tartozik és melynek az ö egész ke-
délyét át kell hatnia. Es ezen kötelem ugy a külső 
mint a belső imára kiterjeszkedik, mer t a külső 
ima szükségképi kiegészítése a bensőnek, és mert 
valamint minden a világon Isten dicsőségét hir-
deti minden szem lát tára és minden fül hallatára, 
— az embernek is nyilvánosan kell Istent magasz 
talnia és dicsérnie. Hisz a nyelv végül is az Isten 
dicsöitésére van adva. 

c) Az ima és áldozat elválaszthatatlan összeköt-
tetésben állanak. Mindenütt, ahol az áldozatot a 
történelemben fel tűnni lát juk, az ima füzérével 
van az összekötve. Es valóban az ima az áldozatnak 
gyümölcse, vagy inkább azon virág, mely az áldo-
zatból, mint gyökérből fejlődik, amennyiben sza-
vakba foglalja azt, amire az áldozat czéloz, — Is-
tennek dicséret, hálaadás, és vezeklés által való 
tiszteltetését.1) 

>) Jegyzet. Azért az ima is négyféle természetű, úgymint : di-

a) „Az ima, mondják, fölösleges. Isten ugy is tudja 
mire van szükségünk és az ő végetlen jóságánál fogva haj-
landó is segitni szükségeinkben." — De mi nem azért mond-
juk el Istennek azt, a mire szükségünk van, mintha Ő azt 
nem tudná ; nem is akarunk ezzel, hogy ugy mondjuk, ösz-
tönző befolyást gyakorolni az ő jóságára : csak alázatunk-
ban el akarjuk ismerni Isten előtt, hogy segítségére szük-
ségünk van, és midőn szükségeinkben segítséget kérünk, 
csak azt hisszük, amit Isten az ő segélynyújtása feltételeiil 
ép ugy megkívánhat, mint az atya megkívánhatja anyujtandó 
atyai segély feltételeid annak kérelmét. A ki nem akar Is-
tentől kérni, az kevély, és Isten joggal megtagadhatja segé-
lyét a kevélytől, miként az atya joggal tagadja meg azt ke-
vefy gyermekétől. 

b) „Az ima, — mondják továbbá, nem hatékony. Mert 
Isten örök világtervében már minden meg van határozva ; a 
mit Isten akar, azt örök időtől akarja ; azért lehetetlen, hogy 
Isten megváltoztassa az ő végzéseit a mi imádságunkra ; az 
ima mitsem változtathat azon, amit Isten egyszer elhatáro-
zott." — De az ima, épp ugy mint a többi akarati té-
nyek, az ember szabad akarati ténye, és igy miként Isten 
az emberek minden szabad cselekményét, melyeket úgyis 
előre látott, felvette az ő világtervébe és eszerint állapitotta 
meg azt, ugy épp azt kell mondanunk az ima szabad cselek-
vényére nézve is. Isten öröktől előrelátta az egyes emberek 
imáit és ezek szerint rendezte be az őket illető kegyosztá-
sait. Az ima tehát semmi esetre sem hatálytalan ; nem oly 
jelentményben hatályos ugyan, mintha Isten, épp ugy mint 
az ember, az imázó pillanatnyi imája által volna oly vala-
minek tevésére indítva, a mi azelőtt épen nem volt akaratá-
ban ; hanem Isten öröktől fogva előre látta azon imát, me-
lyet az imázó egy adott pillanatban végez és ezen előrelá-
tásához képest öröktől fogva elhatározta, hegy ezen ima 
folytán bizonyos kegyelmet ad. Ami épp azon pillanatban 

csérő, hála-, kérő és vezeklő ima. V. ö. e tárgyban szerző milvét : 
„das Opfer nach seinem Wesen nnd nach seiner Gesichte." A józan ész 
álláspontjából nem lehet kétség a fölött, hogy az ima az embernek Isten 
iránti lényeges vallási kötelme. Aki elfogad egy Istent és gondviselést, 
annak el kell ismernie az ima létjogát is. Mégis a rationalismus kifogá-
solja azt, amennyiben kérő ima az. Magától értetődik, hogy fáradságra 
nem méltó az ellenvetések részleteire iíiterjeszkedni ; mindazonáltal fel-
soroljuk és röviden megbeszéljük itt azokat. 
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valósul meg. midőn az ima, mint e megvalósulás feltétele 
végbevitetik. 

e) „Az ima, mondják, bizonyos követelő természetet 
tételez fel az imázó részéről, amennyiben ez azt kivánja, hogy 
Isten az imázó érdekében és az ő subjectiv vágyainak meg-
felelőleg zavarja meg az egyetemes rendet és csodát művel-
jen." Ez ellenvetés teljesen félreismeri az embernek e lát-
ható világban elfoglalt helyzetét. Hiszen az ember e látható 
világnak élén áll ; ez utóbbi ő benne birja legközelebbi és 
közvetlen czélját, és az ember az, akire van bizva ezt vég-
rendeltetése felé vezetni. Ha pedig igy áll a dolog, el kell 
fogadnunk azt, hogy Isten, midőn a physical világrend ter-
vét megalkotta, már e tervben figyelembe vette az egyes 
emberek szükségleteit, szabad cselekvényeit és következés-
kép imáikat is, és a physical világrend törvényét akként léte-
sítette, hogy benne a részletes kivitelek mindenkor megfe-
lelnek az egyes emberek imáinak, amennyiben Isten azokat 
meghallgatni elhatározta. Leibnitz, midőn e tételt felálli-O O 7 

totta, bizonyára egy nagy és alapos igazságot mondott ki -
Ámde ezzel magától elesik a követölőzés vádja, melylyel az 
imát sújtják. És ép oly kevéssé lehet mondani, hogy az 
imázó csodát követel. Mert épp azon okból, hogy az emberek 
összes imái az örök isteni világtervbe felvétettek és ez azok 
szerint alakult, nem kell csoda ahhoz, hogy az imák meg-
hallgattassanak, hanem egyszerűen annak végrehajtása, a 
mi Isten világtervében a priori el volt határozva. Y. ö-
Dupont, Theodicée, 208 stb'. lap. 

12. A rendesről a rendkívüli istentiszteletre 
térünk. Ennek föaetusai az eskü és fogadalom. 

A. Ami először az esküt illeti, erről a t enné * 
szetes vallási szempontból a következő mondható : 

a) Az eskü ( jus jurandum) általán ugy határo-
zandó meg, mint „hivatkozás Istenre, valamely do-
log igazságának megerősítése czéljából", (invocatio 
divini nominis in alicujus veritatis testimonium.) 
Az vagy állító ( jur . assertorium), ígérő ( jur . pro-
missorium) vagy tisztító eskü ( jur . purgatór ium), 
a szerint, a mint Istent tanúbizonyságul h ív juk 
vagy azért hogy valamely nyi la tkozat , melyet 
teszünk, való, vagy azért, hogy azt, mit ígérünk^ 
valóban tenni akarjuk, vagy végre hogy valamely 
cselekvényt, mely bűnül rovatik fel, nem hajtot-
tunk végre. 

b) Az eskü megengedhetősége felöl nem lehet 
kétség; mert ha Istent valamiért tanúbizonysá-
gul hívjuk, ez nemcsak nem tiszteletlenség iránta, 
sőt inkább magában foglalja az ö mindentudósá-
gának elismerését, s az ö végtelen fenségének és 
igazságosságának elismerését. Mindazáltal, hogy 
valamely adott esetben az eskü erkölcsileg megen-
gedett legyen, a következő föltételek szükségesek : 
Az eskü letételének cum veri täte, cum judicio és 
cum just i t ia kell tör ténnie: 

«) Cum veritate: vagyis valamely állító vagy tisztító 

eskünél annak, mire esküszünk, valóban igaznak kell lennie, 
avagy legalább meggyőző okokból észszerűen igaznak tar-
tatni . 

ß) Cum judicio : vagyis : fontos oknak kell léteznie, 
mely alkalmas az eskütétel indokolására. 

y) Cum justitia vagyis: valamely igérő eskünél annak» 
a mit valaki tenni akarni esküvel ígér, erkölcsileg és jogilag 
megengedettnek kell lennie. 

c) Már ebből is látható, mi t t i l t az erkölcsi 
törvény az esküre vonatkozólag. Először is t i l t ja a 
hamis esküt ; ez abban áll, hogy valaki állító 
vagy tisztító eskünél tudva hamisan esküszik. Ily 
hamis eskii a legiszonyúbb gyalázása Istennek, 
mert Isten hazugságnak hivatik tanúbizonyságára. 
Másodszor t i l t ja az eskűszegést, mely az által kö-
vettetik el, hogy valaki valamely igérő eskünél nem 
t a r t j a meg azt, mit esküvel ígért. I ly esküszegés a 
legnagyobb megvetést zárja magában Isten iránt, 
mivel az eskiiszegö Isten tanúságán, melyre ö ígé-
retével hivatkozott, könnyelmüleg vagy roszakarat-
tal tulteszi magát . Harmadszor t i l t ja az erkölcsi 
törvény az igérő esküt valamely erkölcstelen cselek-
vényre, mert ez által Isten bizonyos mértékben a 
rossznak részesévé tétetik. Végre a könnyelmű és 
szükségnélküli esküt, mert az isteni felség sokkal 
nagyobb semhogy tanúbizonysága bármely jelen-
téktelen dolognál elövétessék. 

B. Az esküvel kapcsolatos, mint a rendkí-
vüli istenitiszteletnek második cselekvénye, a foga-
dalom. 

a) A fogadalom (votum) abban áll, hogy az 
ember magát Istennel szemben szabadon valamely 
jóra kötelezi és pedig bün terhe alatt. Egyszerű 
Ígéret, egyszerű feltétel tehát még nem fogadalom ; 
csak ha az ember magát bün terhe alatt kötelezi, 
lehet szó fogadalomról. Hogy a cselekmény, melyre 
az ember magát kötelezi, mindig bonum melius le-
gyen, a fogalom lényegéhez szigorúan nem tartozik; 
az ember olyanra is kötelezheti magát fogadalom 
által, a mire különben is kötelezve van, hogy általa 
annál nagyobb lelkesülést nyerjen ezen jó cselek-
mény végrehaj tására. Leginkább mindenesetre va-
lamely bonum melius az, melyre a fogadalom vo-
natkozik, ennyiben lehet e tételnél fogva : a poti-
riori fit. denoininatio. a fogadalom szokásos mégha-O O 
tározását elfogadni : Promissio Deo facta de bono 
meliori. 

b) A fogadalom érvényéhez leginkább szük-
séges, hogy megfontolással és szabad önelhatáro-
zással tétessék, hogy az igéret valamely magasabb 
kötelemmel, melyet fogadalom nélkül is teljesíteni 
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kellene, összeütközésbe ne jöjjön és, hogy az ígéret teljesi 
tése ugy általában, mint az adott körülmények között lehet-
séges legyen. Ezen feltételek alatt ennélfogva az is köteles-
ség, hogy a fogadalom megtartassák és ezen kötelem az álta-
lános kötelmekhez tartozik, hogy egy elfogadott kötelezett-
ségnek elég tétessék. A fogadalom megszegése ennélfogva 
jogtalanság Isten ellen, ki iránt a fogadalom által valamire 
le vagyunk kötve. 

c) A fogadalom megtartásának kötelezettsége magától 
megszűnik, ha lehetetlenné válik annak teljesítése ; mert 
lehetetlenre senki sem köteles (ad impossibilia nemo tene-
tur.) De megszűnik akkor is, ha az arra jogositott tekintély 
ésszerű okokból vagy teljesen felment attól, vagy pedig épp 
oly okokból a kötelmet másfélére változtatja (per dispensa-
tionem et commutationem). Végre megszűnik az, ha az elől-
járó, akinek akarata alá van rendelve annak akarata, ki a 
fogadalmat tevé, a fogadalmat valamely okból érvénytelen-
nek nyilvánítja, (per irritationem.) 

f u r c s a do lgok . 
V. 

Hogy az isteni tisztelet functióinak végzésénél, a szent-
ségek és szentelmények kiszolgáltatásában, egyöntetűség ural-
kodjék, ezt követeli nemcsak a lelkiismeretesség és az egyház 
egysége iránti helyes érzék, hanem — és ez a dolog prakti-
kus oldala — ezt követeli épen a népre, a közhivekre való 
tekintet is, a melyre pedig leginkább szoktak hivatkozni a 
mindenféle szokások és gyakorlatok feltétlen pártolói. 

A hívekre, a népre való tekintet, az egyöntetűség 
szükséges volta mellett csak akkor nem lenne argumentum, 
ha a nép mindig és mindenben tudna Lényeges és nem lénye-
ges közt külömbséget tenni. 

Csakhogy épen a tapasztalás mutatja, hogy a nép, va-
lamint más ügyekben ugy a vallási ügyekben is ily kü-
lömbséget tenni nem tud. De nem is tudhat. Mert erre szak-
képzetség szükséges, ezt pedig a nép soha sem szerezheti 
meg. De meg nem is lenne tanácsos, sőt egyátalán nem sza-
bad a lényeges és nem lényeges dolgokról a nép előtt ugy 
nyilatkozni — szóval vagy tettel — mintha a nem épen lé-
nyeges vagyis accidentalis dolgokat jogában volna bármely 
papnak tetszése szerént elhagyni vagy megváltoztatni. Igy 
nem szabad beszélni sehogysem; sőt tulajdonképen a nép 
szivére kell kötni mindig a legkisebb dolgokban való hűsé-O O O 
get is. Qui in minimo fidelis es*, et in majori fidelis est. 
Örülj jó szolga, mert a kevésben hű voltál, sokak fölé he-
lyezlek téged. 

Már pedig ha a nép azt látja, hogy a functiók egyik he-
lyen igy, másik helyen ugy végéztetnek, nem jön-e zavarba, s 
nem gondolliatja-e azt, miszerént a vallás szolgái csak szemé-
lyes tekintélyek, nem pedig fensőbb tekintély képviselői? Nem 
fogja-e a népet botránykoztatni az a gondolat, mely igen 
sokban feltámad, hogy igy is jól van, ugy is jól van, a pa-
pok maguk sem tudják, mi a dolguk, hanem tesznek, amint 
akarják? Nem nyujtunk-e igy alkalmat és okot a közömbös-
ségre? A nép logikája e tekintetben igen egyszerű, de bor-
zasztó az ő következményeiben, leginkább azért, mert nem 
tud és nem is mindig tudhat külömbséget tenni a lényeges 

és nem lényeges közt. Itt tehát azt a mondást, variatio de-
lectat, magasabb szempontból el kell vetnünk. 

Es nem kell-e aggodalommal eltelnie egy fiatal kezdő 
papnak akkor, mikor előre már tudja, hogy a hány helyen 
csak megfordul mint káplány, ott mindenütt a principális-
tól, vagy esetleg a templomatyától, egyházfitól nyert privát 
instructiók után merhet csak functiót teljesiteni, ha azt nem 
akarja, hogy a nép tudatlannak nevezze. Vagy hányszor nem 
hallották fiatal káplányok a principálistól is, meg hívektől 
is azt, hogy még most nem tud jól misézni, keresztelni, li-
tániázni etc. ; hanem majd lassankint csak beletanul. S való-
ban a sekrestyés és bába, és ezenkivül akárki is feljogosítva 
hiszi magát, arra a szegény káplányra ezt is azt is ráreczi-
tálni. S a szegény kezdő káplány attól való félelmében, hogy 
„renitentia" esetén a dolog lármát okoz, ő meg azért, mert 
„rendesen" „helyesen" „szabály szerént" és „jól" tett, jövő-
jét is elronthatja, — nyögve tesz ugy és olyat is, amit a pas-
toralis tanártól folyton csak kárhoztatni hallott. Mikor az-
tán a napközben elvégzett számos „törvényellenes" functiók 
után este visszatér czellájába, van alkalma elmélkedni a 
theoria- és praxisról, de egyszersmind arról is, milyen sok 
úgynevezett „hassontalanságol" magolt be a theologián, s 
kereshet enyhet lelkiismeretfordulásai ellen Morpheus jó-
tevő karjai között. Szomorú dolog mindenesetre, hogy a pap 
máshol fungálva nem képes magától csak egy litániát is 
„jól" elvégezni. 

Azok kapcsán, amikről előbbi leveleimben szóltam, 
még valami eszembe jutott. A háznál való oknélküli keresz-
telések, egyik szobából a másikba való értelemnélküli intro-
ductiók, azon okokból, mert a szülők valami extrát szeret-
nének, vagy pedig mert az uriasabb mama genirozza magát 
ugy tenni, mint akármelyik parasztasszony ; — ezek igen 
sok helyen napirenden vannak, s meg kell vallani, hogy a 
hol csupa barátságból és udvariasságból ez már szokás, az 
uj pap nem igen mer attól eltérni, hanem azzal nyugtatja 
meg magát, hogy a keresztség azért mégis érvényes, s az 
introductióval járó áldó imák pedig azért foganatosak lehet-
nek. Hogy aztán milyen okokból utasitliatja el a pap, aki a 
tekintetes urnák gyermekét csupa előzékenységből a háznál 
megkeresztelte, a nem tekintetes szülék ebbeli kívánságát, 
— mert nb. azoknak is kezdenek kivánságaik lenni — azt 
nehéz felfogni. 

Hanem az meg pláne igen nagy concesssió, az udva-
riasságnak, barátságnak és békeszeretetnek igenis liberális 
magyarázata, mikor kath. keresztségnél sans gêne protes-
táns kereszt-szülők elfogadtatnak és szépen beíratnak. Ez a 
keresztszülői intézménynek nevetségessé tétele. Inkább ne 
legyen senki, mint olyan, aki a komasággal járó kötelezett-
ségeket nem értheti s el sem vállalhatja. A protestáns ko-
ínaság alkalom lehet később arra, hogy a szülők elhaltával 
a gyermek vallása iránti közönyösségben neveltethessék. 
Ilyes valamire még a legtávolabbról sem szabad közre-
működni. Egy plébános. 

Gróf Apponyi Albert jelentése 
a vallás-alapról. 

A magyar vallás-alap keletkezésének törvényszerű ki-
indulási pontja az I. Ferdinand alatt megalkotott 1548. évi 

32* 



252 

XII. törvényczikkben keresendő, mely azon intézkedést tar-
talmazza, hogy „az elpusztult monostorok és klastromok és 
káptalanok javai és jövedelmei a tudós lelkészek és az Isten 
igéjének igaz hirdetői fenntartására, kik ezen országban a 
népet a régi orthodox, valódi s katholika hitben s vallásban 
megtartani s az attól eltávozottakat abba visszavezetni 
igyekezzenek . . . alkalmaztassanak és fordíttassanak." 

Továbbá az ugyanazon király alatt létre jött 1550. 
XIX. t. czikkben, mely az előbbinek intézkedéseit megerő-
siti és szorosabb meghatározásban részesiti. 

Midőn a főpapság végrendelkezési tehetségére vonat-
kozó sérelmi ügy az egész clerus, sőt az ország közbevetése 
mellett, II. Ferdinand királynak 1625. évi deczember 11-én 
„királyi hatalma teljességéből" kibocsátott kiváltságlevele 
által legalább egyelőre talált megoldást, a katholikus val-
lás előmozdítására már határozottabban megjelölt alap ren-
deltetett ki, a mennyiben ugyanis II. Ferdinand megenged-
vén, hogy a főpapság ingó (nem családi magán) vagyona 
feléről szabadon rendelkezhessék, egyúttal kimondotta, hogy 
a vagyon másik fele pedig „a felállítandó papnövelde hasz-
nálatára, vagy midőn a papnövelde már teljes állapotba he-
lyeztetett, a plébániák javitására tétessék félre, vagy ka-
matra elhelyezve bizonyos összegen papnövendékek neveltet-
hessenek, vagy végre rosz állapotban levő plébániák segé-
lyeztethessenek, hol az esztergomi érsek és más püspökök 
jónak találják."1) 

Ugy látszik azonban ezen alap a kitűzött czél javára 
bőven nem jövedelmezett, mert már III. Ferdinand 1650. 
augusztus 6-án kelt alapitóleveiében tekintettel arra, hogy 
az evangélikusoknak a katholikus lelkészek részére való 
adózás és szolgálmányok terhe alól felmentését megengedni 
kellett (itt kétség kivül az 1647. évi XII. t. czikk rendel-
kezése értetik), a következőképen intézkedik : „nehogy tehát 
az ezen ország fentartása, nyugalma, és békéje végett szük-
ségképen tett ily engedmény miatt az egyházi status neveze-
tes kárt valljon, és maguk a lelkészek a szükségeseket nél-
külözve és önfentartásuktól megfosztva, hiveiket elhagyni, 
máshova költözni, s lelkészségeiket üresen hagyva a haere-
ticusoknak átengedni kényszeríttessenek, az egyházi rend 
iránt való atyai indulatunktól . . . s a katholika vallás buz-
galmától s az igazság parancsától, mely a lelkészek elvett 
jövedelmeit és kárait megtéríteni javallja, — vezéreltetve, 
rendeltük és parancsoltuk, hogy ezentúl magyar kamaránk 
jövedelméből ily lelkészek számára és azok szükségleteire 
csalhatlanul s bizonyosan 6000 frt fizettessék, s az, az eszter-
gomi érsek kezeibe utalványoztassék, hogy ő . . . ily meg-
fosztott s szűkölködő lelkészeknek hűségesen és arány szerint 
. . . kioszsza, s köteleztessék a négy évenkint tartandó 
tartományi zsinatot kellőleg értesiteni, hogy a mondott 
6000 forintot miként használta fel s adta ki."2) 

Ámde bár III. Ferdinanad „jelen alapítványának min-
den záradékában s pontjában való megtartását" a pozsonyri 
kamarának szigorúan meghagyta, ezen alapítványi 6000 
forintnyi kincstári járuléknak kiszolgáltatása mégis igen 
hiányosan történt, mint erről eléggé tanúskodik azon körül-
mény, hogy az ezen járulék után hátrálékban maradt összeg 

') Vallás-alapi okmánytár. 1. lap. (I. okmány.) 
2) Vallás-alapi okmánytár 2—3. lap. (II. okmány.) 

a magyar főpapok s a pozsonyi kamara között létrejött, és 
1676. május 12-én I. Lipót leiratával jóváhagyott egyez-
mény szerint 80,000 forintot tett, mely összegről a most em-
iitett „pozsonyi egyezmény" szerint a clerus az ő felsége 
által teendő kegyes alapítványok javára lemondott. 

I. Lipót, mint a magyar kamarához 1677. julius 30-án 
intézett leiratából kitűnik,3) mind II. Ferdinándnak, mind 
III Ferdinándnak fentebb érintett intézkedéseit megerősí-
tette ugyan, ámde ez szintén nem akadályozhatta meg, hogy 
az általános udvari kamarának 1732. február 23 án III. 
Károlyhoz intézett előterjesztése4) szerint a hátralékos járu-
lékok tetemes összegre ne szaporodjanak. A kamarának a 
tényállást kifejtő ezen előterjesztésére történt, hogy Károly 
király a III. Ferdinand által alapított 6000 frtnak kiszol-
gáltatását újból meghagyta, egyúttal azonban a hátralékban 
maradt összegek kárpótlására évente 4000 forintnak, és I. 
Lipót király által uj lelkészségek felállítására nézve tett 
fogadalom teljesítésül évi 6000 forintnak a kincstárból leendő 
kiszolgáltatását elrendelte. 

Mint ugyanezen királynak a helytartótanácshoz 1733. 
márczius 7-én intézett leirata5) tanusitja, Pozsony városá-
ban a kath. vallás és egyház javának könnyebb előmozdí-
tása végett külön főpénztárt állított fel, a melybe III. Fer-
dinand által 6 )0') forinttal, és az általa 4000 forinttal és 
6000 forinttal alapított kincstári járulékoknak, összesen te-
hát 16,000 forintnyi évi javadalomnak a kamara által befi-
zetését elrendelte, „de ugv, hogy az ezen évi 16,000 forint-
ból újonnan felállitandó vagy helyreállítandó lelkészségek a 
kegyurasági jog tekintetében nekünk és utódainknak, Ma-
gyarország királyainak fentartassanak." 

A lelkészségek javára alapított, s fentebb részletezett 
16,000 forintnyi járulék képezte a lelkészi pénztár, a „cassa 
Parochorum" alapját, melv ismét a vallás-alap nevén ismert 
alap első, eredeti javadalmát képezi. 

A mondott főpénztárt, ugyanazon leirata szerint, az 
esztergomi érsek (gróf Eszterházy Imre) elnöklete alatt álló 
bizottság igazgatása alá helyezte, mely bizottság tagjai 
még az országbíró gróf Pál fly János, gróf Erdődy Gábor 
egri püspök és Adelfïy János helytartótanácsi tanácsosok és 
a magyar kamarának még egy tanácsosa voltak. 

III. Károly a lelkészi pénztárt már ugyanazon leira-
tában ujabb javadalmazással is ellátta, midőn az üresedés-
ben hagyott szentgotthárdi és pécsváradi apátságnak, to-
vábbá a nagyváradi püspökségnek (17,000 forintot megha-
ladó), valamint az újonnan felállitott szombathelyi püspök-
ségnek jövedelmeit is ujabb intézkedésig a lelkészi pénztárba 
rendelte szolgáltatni. 

A lelkészi pénztár gyarapítását Mária Terézia ki-
rálynő is gondjai közé sorozta, ki azt a főpapok által jöve-
delmeikből fizetendő 5 százalékkal javadalmazta, majd, 
mint 1769. szeptember 9-én kelt leirata 6) tanusitja, elren-
delte, hogy „a lelkészi pénztár segélye gyanánt . . . minden 
érsekség és püspökség s nagyobb javadalom által a jövede-

3) Vallás-alapi okmánytár 4. lap. (IV. okmány.) 
4) Vallás-alapi okmánytár 9. lap. (VII. okmány), (A legfelsőbb el-

határozás a 12-ik lapon.) 
5) Vallás-alapi okmánytár 12. lap. (VIII. okmány.) 
6) Vallás-alapi okmánytár 18. lap. (XI. okmány.) 
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lemtől számított 10 százalék fizettessék . . . mindazáltal a 
jelenlegi érsekek és püspökök a terhükre jelenleg kiszabva 
levő segélyösszeg mennyisége vagy a netalán birt mentesség 
mellett hagyassanak meg . . . de adományozás alkalmával 
az uj javadalmasokra a megállapított szabály szerint 10 
százalékkal fizetendő mennyiség vettessék ki javadalmaik 
után . . . és ennélfogva az adományozás alkalmával ma-
gukba a kegyelmes adománylevelekbe ezen határozott óva-
dék beiktattassék." 

Ezen leiratában a királynő a káptalanokat s kolosto-
rokat, mivel a plébániák javadalmazása ugy is őket illeti, 
felmentetteknek jelentette ki a lelkészi pénztári segély terhe 
alól, ellenben a végvárakra s katonák tartására, a banderia-
lis kötelezettség megszüntetése folytán várerőditési segély 
czimén fizetendő adózásra nem csak az érsekeket, püspökö-
ket és többi javadalmasokat, hanem a káptalanokat, kolos-
torokat is kötelezte, s most idézett leiratában a fizetendő 
segélyt szintén a jövedelmeknek 10 százalékában állapi • 
totta meg. 

A lelkészi pénztár javadalmát azonban Mária Terézia 
nemcsak a jövedelem után kivetett százalékkal, hanem III . 
Károly példájára, mint a nagyváradi püspökségek szabályo-
zására vonatkozólag 1780. juniusi 2-án és 8-án kiadott leira-
tai 7) is tanúsítják, a szabályzóit püspökségek összes fölös 
jövedelmeivel is növelte, mely intézkedése folytán a lelkészi 
pénztár javára még külön százalék fizetésének kötelezett-
sége a szabályzóit püspökségekre nézve önkényt megszűnt. 

Bármily fontosak és kihatok is voltak azonban a fent-
nevezett uralkodók intézkedései, a vallás-alap nevén ismert 
alapot azonban tulajdonképen II. József császár létesítette, 
midőn az általa feloszlatott szerzetesrendek vagyonát a ka-, OJ 
tholikus vallás czéljainak előmozdítására rendelte, s azok 
ingó és ingatlan vagyonából a vallásalapot alkotta. 

József ugyanis 1781. deczember 6-án a magyar kan-
czellárhoz intézett legfelsőbb kéziratában 8) a következőké-
pen intézkedett : 

„Annak figyelembe vétele, hogy azon férfi és női szer-
zetesrendek, melyek csak szemlélő életet (vitám contempla-
tivam) visznek, és e szerint felebarátaik s a polgári társada-
lom javára semmi láthatót sem szolgáltatnak, arra inditott, 
hogy mindazon mindkétnemü szerzetesrendek eltörlését, me-
lyek sem iskolákat nem tartanak, sem betegeket nem ápol-
nak, sem nem prédikálnak, sem a gyóntató széket el nem 
látják, sem a haldoklók mellett nem segédkeznek, sem kü-
lönben a tanulmányokban magukat meg nem különböztetik, 
mostantól kezdve államaimban általán elhatározzam. 

Ezen rendek alatt értem az összes karthausiakat, ka-
maldulensiseket, remetéket, azután a karmeliták, klarissák, 
kapucinák összes szerzetesrendeit s több ilyeneket, melyek 
sem az ifjúságot nem nevelik, sem iskolákat nem tartanak, 
sein betegeket nem ápolnak." 

Ezen szándékát pedig azon czéllal indokolta, hogy 
ezen rendek jövedelmeit „csakis a vallás gyarapítására s fe-
lebarátai javára hasznosabban fordíthassa." 

Kevéssel ezután az udvari kanczelláriának 1781. decz. 
21-én 2999.®) szám alatt tett előterjesztésére hozott határo-

7) Vallás-alapi okmánytár 2 1 - 2 9 . lap. (XIII. XIV. okmány.) 
8) Vallás-alapi okmánytár 3ti. lap. (XV. okmány.) 
'•') Vallás-alapi okmánytár 30. lap. (XVI. okmány.) 

zatában az átveendő szerzetesi vagyonra nézve II. József 
akként intézkedett, hogy a kamara ezen jószágokat oly mó-
don kezelje, hogy vezetése alatt „a kincstári pénztártól el-
választott külön kezelési pénztár állittassék fel, és ezen papi 
vagyonnak minden bevételei s kiadásai két praelatus, vagy 
tekintélyes papi személy közbenjöttével (Beisitz) az ország-
ban általa eszközöltessenek." 

Már a következő évben, 1782. január 26-án 550. szám 
alatt a helytartótanácshoz intézett leiratával10) eltörölte a 
császár a kamalduliak, karthausiak, remeték férfi, a karme-
liták, klarissák, kapuczinák, s francziseánák női szerzetes-
rendi kolostorait s „az ezen eltörlött kolostorokat azelőtt 
illető egész vagyonnak kezelésével, s mindennemű gazdasági 
igazgatásával a magyar királyi kamarát akként találta 
megbizandónak, hogy ezen javak igazgatása" a kamarai s 
tanulmányi alapi javak módjára történjék, s ugyanazon 
pénztár által kezeltessenek jövedelmei, „de a bevételek s ki-
adásokra vonatkozó számadások . . . külön vitessenek, miért 
is e czélra a kamara kebeléből külön igazgatási bizottságot o o o 

talált kirendelendőnek, egyúttal meghagyván, hogy ezen bi-
zottságban a helytartótanácstól Okolicsányi püspök s még 
egy tanácsos tartozzanak részt venni : a bizottság elnöksé-
gét . . . meghagyván annál, ki az udvari kamara elnökségét 
birja ; különben mivel ezen egész tömeget a vallás- és az 
ország javára forditandónak rendelte, annak idején, midőn 
ezen tömegnek a kitűzött czélokra miképen leendő fordítá-
sáról leend szó, gondoskodni fog arról, hogy a helytartóta-
nácsnak activitása sértetlenül s épen fentartassék, s esetről 
esetre véleményét előterjeszsze." (Folyt. köv). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 15. A magyarság és a fővárosi kath. 

plébániák. — Nem tudjuk, hogy honnan fuj a szél, de azt tud-
juk, hogy a fa levelei zörögnek; azaz nem tudjuk, hogy minő 
sugallat folytán, de tapasztaljuk, hogy mozgalom van a 
fővárosban a kath. clerus ellen. Tudja Isten, mintha meg-
sokalták volna, hogy egy pár év óta nem köpik le az utczán 
a kath. papot, nem dobnak utána követ, szóval, hogy az 
egykori heccz lecsillapuit. Némelyek mintha ezt a hecczet 
megújítani akarnák, ugy támadnak fel a kath. plébániák 
ellen, és minthogy ezekben a fővárosi kath. plébániákban 
természetesen a kath. papok tesznek szolgálatot, ezek szol-
gáltatják ki a szentségeket, hirdetik az Isten igéjét, igy a 
kath. plébániák ellen intézett támadás, legalább is indirecte, 
a kath. plébánosok, szóval a kath. papok ellen van intézve. 
Ilyen támadásnak tekintjük mi azt, mely a szélsőbali 
,Egvetértés'-ben intéztetett már egy pár izben a fővárosi 
kath. papság ellen, melyre a feleletet az illető már meg-
kapta, és ehhez kell sorolnunk egy ujabbat is, mely a fővá-
rosi közgyűlésen folyt le. 

Elmondjuk az esetet. A főváros ugyanis mint patró-
nus két plébániát alapít, egyiket Kőbányán, a másikat a 
Terézváros területén. Az idő eljött, hogy a plébániákba lel-
készek választassanak. E körülményt felhasználják egyesek, 
hogy a kath. papság ellen izgassanak, mintha a kath. pap-
ság mit sem törődnék a magyar nemzetiséggel. A főváros 
közgyűlésén t. i. szóba jővén a plébánosok megválasztatása, 

l oj Vallás-alapi okmánytár 37. lap. (XVIII. okmány.) 
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Morlin Imre ügyvéd ur, a ,Pesti Napló' szerint, imigy nyi-
latkozott: „Köztudomásu az a tény, hogy a főváros magyar 
ajkú kath. hivei nem részesülnek az őket jogosan megillető 
hitéletben (mi ez ?). A főváros legtöbb kath. egyházában 
egészen, másokban pedig kissebb nagyobb fokban, háttérbe 
szorul a magyar istenitisztelet. Kérem tehát a közgyűlést, 
hogy ezt tovább közönbösen ne nézze, hanem intézkedjék, 
hogy a magyarajku kath. hivekre tekintet legyen, hogy 
ezen joguk, ősi intézményeikhez képest ismét érvényre jus-
son és mondja ki, hogy az újonnan alakitandó plébániák 
magyarok legyenek, vagyis, hogy azokban az istenitisztelet 
és a sz. beszédek magyarul tartassanak." 

Végtelenül meglepne bennünket e nyilatkozat, lia nem 
tudnók, hogy a főváros közgyűlésén hasonló hangok már 
máskor is voltak hallhatók, valamint a múltban, ugy most is 
egészen indokolatlan heveskedéssel. Nem tudjuk ugyan, hogy 
az inditványozó és vádló ur mennyiszer és hova szokott tem-
plomba járni, hányszor szokott szent beszédet hallgatuiés éven-
kint a gyónáshoz járni; azt sem tudjuk, ha vájjon egyáltalában 
katliolikus-e; de szavai azon benyomást teszik, mintha a 
kath. istenitiszteleten nem igen szokott volna jelen lenni és 
hogy egyáltalában nincsen tájékozva a fölött, ami a főváros 
kath. templomaiban történni szokott, mert ha ezeket szor-
galmasan látogatná, ha a sz. miséthallgatná, ha a gyónáshoz 
járulna, akkor nagyon jól tudhatná, hogy a főváros kath. 
templomaiban a magyarajku kath. hivek lelkiszükségletei-
nek általában elég van téve. Mi legalább még nem hallot-
tunk panaszt, pedig ha ok lenne, lett volna módunk benne, 
hogy halljunk, mintha valamely magyar katholikus vallási 
szükségletét a fővárosban ki nem elégithette volna. Sőt azt 
hisszük, hogy nagyon jogosan meg leliet forditani az okos-
kodást és azt mondani, hogy a kath. lelkészeknek nagy a 
panaszuk, mert magyar ajkú kath. híveik nem nagyon kop-
tatják a templom küszöbét. 

Hanem van ennek a panasznak némi külszine és mert 
van külszine, azért azok kik nem ismerik a főváros viszo-
nyait, vagy kik ismerik a templomi viszonyokat, mert oda 
nem járnak, azonnal elhiszik, hogy mind igaz az, ami a fő-
város közgyűlésén mondatott. A külszín pedig az, hogy a 
főváros kath. templomaiban nem csuk magyar, hanem német 
és tót nyelven is tartatik sz. beszéd, ezen nyelveken is éne-
keinek a hivek a templomban.*) I)e ez nem annyit jelent, hogy 
a magyar nyelvű kath. hivek vallási szükségleteire nincsen te-
tet, hanem annyit jelent, hogy a német és tót nyelvű kath. 
hivek vallási szükségleteire is van tekintet. Senkisem örven-
dene annak jobban, mint mi, ha a főváros kath. templomai-
ban csak is a magyar nyelv hangzanék; de hát amint nem 
lehet tenni arról, hogy vannak német és tót lutheránusok, 
ugy nem lehet tenni arról sem, hogy vannak német és tót 
katholikusok, és valamint azoknak a lutheránus prédikátor 

* t A dolog egyszerűen ugy áll, hogy egy két fővárosi plébánia-
templomban, a magyar nyelv terjedésével lépést haladva, magyar szent 
beszédek tartását, úgymint legtöbb templomban van, rendszeresíteni kell. 
AZ egyház nem lévén nyelvterjesztő társaság, a német és tót ajkúak igé-
nyeit elfojtani nem lehet, nem szabad ; másreszt azonban, hogy a magyar 
nyelvvel takarózó hitetleuség és a vallástalanság minden ürügytől uieg-
í'osztassék, melylyel a hitélettől való tartózkodását indokolhatni hiszi, 
minden fővárosi plebánia-templomban a magyar sz. beszédeket rendszere-
síteni kell. Szaván kell fogni a vallástalanságot, hadd szégyenüljön meg ; 
talán igy aztán végre mégis ráadja a fejét, hogy meghallgatja a sz. beszé-
deket. Oportune, importune; argue, obseera, increpa, in omni patientia et 
doctrina. Szerk. 

nem magyar, hanem német, vagy t.ót nyelven prédikál, 
ugy ezeknek is a kathol. pap azon a nyelven hirdeti az 
Isten igéjét, melyet megértenek és inkább értsék meg 
akár német, akár tót nyelven, mint hogy sehogy sem 
értsék. Az a nagy titok tehát, hogy miért tartatik tót 
vagy német sz. beszéd is a főváros kath. templomai-
ban, abban rejlik, mert vannak tót és német ajkú kath. 
hivek és azt hisszük, hogy bármennyire határozná is el a 
főváros közgyűlése, hogy az uj két plébánia magyar lenne, 
az ott levő tót és német kath. hiveknek mégis csak az ő 
nyelvükön keilend az Isten igéjét hirdetni, azon egyszerű ok-
nál fogva, mert még a fővárosi közgyűlés decretumával sem 
lehet a tótot vagy németet magyarrá rögtön általakitani. Az 
ügyvéd uraknak is lehetnek és varnak is bizonyára nem csak 
magyar, hanem német és tót clienseik is. Azoknak bizonyára, 
ők sem fejtegetik a törvényeket magyar nyelven, sem nem ké-
rik honoráriumaikat más mint német vagy tót nyelven, egyál-
talában olyanon, melyet azok megértenek: hát igy megyen 
ez az egyházban is, a nélkül, hogy ebből vádat lehetne a kath. 
papság ellen faragni. 

Ráth főpolgármester ur a mily helyes, oly tapintatos 
választ adot Morlin urnák, kijelentve, hogy az inditványozó 
által felhozott tények megbirálása az egyházi főnökséget il-
leti és az állapitandja meg, hogy mily nyelven tartassák az 
isteni tisztelet. Mindenesetre ez a leghelyesebb felfogás, és 
egy kis tapintat, hogy itt nincsen valamely Írnoki állásbe-
töltéséről szó, elhallgattatta volna az interpellálót, vagy hogy 
nem tette volna meg az inditványt. A lelkész lelkésze nem-
csak magyar, hanem mindenféle ajkú híveinek, és az egyházi 
hatóság legjobban fogja tudni megitélni, hogy a hivek lelki-
üdvének veszélyeztetése nélkül, lehetséges-e valahol meg-
szüntetni a nem magyar nyelvű isteni tiszteletet, és ha erről 
meg fog győződni, akkor bizonyára a legnagyobb örömmel 
fogja kiadni rendeletét, hogy a sz. beszédek és énekek 
magyar nyelven tartassanak, a mire nézve legújabban is 
nem egy példát lehet felmutatni. Azt az egyet pedig jegyez-
ze meg Morlin ur, hogy a magyar kath. papság nem szorult 
senki figyelmeztetésére sem, hogy mit és mikor tegyen a 
magyarnemzet érdekében, az a kath. pap-ág, mely jelen volt 
a magyar állam bölcsőjénél, mely vérével védelmezte meg a 
hazát, önmagától is tudja, hogy mi a kötelessége a nemzet 
iránt, — és a mi fő, e kötelességét mindig teljesitette is. Bár-
csak mások is követnék példáját! 

Kóma. A szent atya beszéde a perugiai és az argentínai 
zarándokokhoz. 

Perugiai híveihez igy szólt : 
Jelenlétetek, kedves fiaink, élénk örömet okoz nekünk 

és különös elismeréssel fogadjuk a tiszteletteljes ragaszko-
dás nyilvánitását, melyet kitűnő pásztorotok nevetekben s 
az egész egyházmegye nevében oly meleg szavakban olva-
sott föl az imént. — Külön kötelékek fűznek titeket hoz-
zánk, aki liosszu évek során a perugiai egyház kormányza-
tának élére állitva titeket mindig ugy tekintünk, mint fia-
inkat és atyai jóindulattal szeretünk. 

Es lia ti Rómába jővén nekünk bizonyságát akartátok 
adni hódolatotoknak, megelőzvén néhány nappal azon zarán-
dokokat, kik Olaszország minden részéből itt nemsokára 
egybegyűlnek : mi szerencsések vagyunk, hagy titeket fo-
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gadhatunk e napon, mely a kereszténység egyik legnagyobb 
hőse emlékezetének, Umbria privilogiált fiának, assisii sze-
gény sz. Fereneznek van szentelve. Bizonyosak vagyunk 
róla, hogy a mi titeket erre birt, az egyedül az őszinte ra-
gaszkodás, melylyel a katholikus egyház iránt viseltettek, 
mely isteni erénye által Umbria tartományototokat termé-
keny szülőjévé tette a szenteknek és számára a nagyság és 
hervadatlan dicsőség forrásává lőn. 

A hit és keresztény szeretet ezen érzelme szerencsésen 
nyilvánul válságos alkalmakkor; mind élénkebbé lesz az a 
mi Olaszországunkban daczára az istentelenek erőlködései-
nek, kik azt kihalva szeretnék látni. Kellemes reánk nézve 
fölemliteni azt, hogy ez érzelem még a mult hóban nyilvá-
nult köztetek azon alkalommal, midőn buzgó pásztorotok 
gondoskodásából szent missiók tartattak nálatok, hogy a hi-
vőknek könnyebbség nyujtassék a szent jubilaeuini bucsu 
elnyerésére. Kiváló megelégedéssel értesültünk, mily nagy 
számmal vett részt várostok lakossága e missiókban, és mily 
nagy vala a buzgalom az isteni ige hallgatásában, mily épü-
letes a hivők magatartása, és ami még nagyobb fontosság-
gal bir, az üdv mily bőséges és becses gyümölcsei szereztet-
tek meg. 

Mi mit sem is óhajtunk inkább, mint hogy lássuk e 
gyümölcsöket megőrizve és szaporítva, mert véssétek jól 
emlékezetetekbe, szeretett fiaink, a vallás és hit a legbecse-
sebb kincs, amivel az ember itt alant birhat. A vallás és hit, 
gondosan megőrizve a szivekben, nyiltan és emberi tekinte-
tek nélkül vallva és megerősítve jó cselekedetek folytonos 
gyakorlása által, — az egyedüli alapos reményt képezik 
most. midőn a családban és társadalomban mindent felforga-
tás és romlás fenyeget. Ti pedig, hőn szeretett fiaink, szoro-
san ragaszkodjatok továbbra is az egyházhoz, mindig egye-
sülve legyetek a tisztelet s hódolat által ezen apostoli sz.-
székkel, kövessétek tanulékonyán tanításait és legyetek bi-
zalommal szent pásztoraitokhoz és pártfogóitok érdemeihez, 
derekasan küzdöttek a hitért és a kik dicsőségesen vérzettek 
elvédelmében. 

Ez lesz legjobb bizonyítéka ragaszkodástoknak ez a 
legkedvesebb nyilvánulat melyet hálás elismeréstekről ne-
künk adhattok, és a legbiztosabb módja atyai jóakaratunk 
megérdemlésének s biztosításának. 

Addig is az égi kegyek zálogául szivünk mélyéből 
adjuk reátok, kik jelen vagytok, családaitokra, a papnövel-
dére, a papságra és mindenekfölött érdemli pásztorotokra, 
apostoli áldásunkat. (Oss. 1lom. okt. 9.) 

Az argentínai köztársaságból érkezett zarándokokhoz 
következő szavakat intézett ő szentsége : 

Hálás érzettel fogadjuk, szeretett fiaink, a hódolatot és 
ragaszkodást, mely benneteket arra inditott, hogy távol vi-
dékekről ide jöjjetek és a mi személyünkben Krisztus hely-
tartója iránti hűségről és szeretetről tanúságot tegyetek. Isten 
hozott titeket, szeretett fiaink. Szolgáljon e római ut arra, 
hogy mind inkább megerősödjenek bennetek az érzelmek, 
melyek inditó okul szolgáltak. 

Az argentínai népnek régi hagyománya a katholika 
hit szeretete, amiről ismételve nyilt tanúságot tettek. Es e 
szeretetet bennök megerősítette a hálát azon nagy jótétemé-
nyekért, melyeknek kiapadhatatlan forrása Jézus Krisztus 

vallása ; mert az evangélium isteni világa és annak szelid, 
hatalmas ereje a ti hazátokban is, mint egyebütt, legelső 
eleme volt a polgárosodásnak, s kezdete a jólétnek és bol-
dogságnak. Örömmel tölti el szivünket a gondolat, hogy a 
Krisztus vallása iránti szeretet, élénkségében megőriz-
tetve köztetek, bizonyára ezentúl is legbiztosabb záloga lesz 
a család és a társadalom jóllétének. Mosolyog felénk e re-
mény, mert ismerjük lelkipásztoraitok buzgalmát, a kik 
lankadatlanul fáradoznak erényes belföldi klérus nevelésén, 
részint azáltal, hogy otthon papnöveldéket állítanak, részint 
pedig, hogy nagy áldozatokkal ide Rómába növendékeket 
küldenek. Azonkivül nagy gondot fordítanak Patagonia 
vadon törzseinek megtérítésére is. Remélni lehet, hogy e 
népek meg fognak felelni a lelkipásztorok e buzgó törekvé-
sének, annál is inkább, mert a köztársaság mostani kormá-
nya szintén iparkodik a kath. vallás érdekeit előmozdítani, 
miután ismeri annak jótékony befolyását a nemzetek polgári 
és társadalmi életére. 

Vajha az Ur, véghetetlen könyörületességénéi fogva, 
megvalósulni engedje ezen reményeket és malasztjának ere-
jénél fogva czéljához vezesse a szerencsésen megkezdett mü-
vet! Ti pedig szeretett fiaink, erőtök szerint működjetek közre 
ezen nemes czél megvalósításában. Ragaszkodjatok az egy-
házhoz, valljátok bátran a katholika hitet, terjeszszétek 
testvéreitek közt a Krisztus helytartója iránti szeretetet és 
engedelmességet. Visszatérve hazátokba, biztosítsátok őket. 

o o 

hogy nekünk nagy örömünkre szolgált, hogy általatok bi-
zonyságot tettek ragaszkodásukról ; mondjátok meg nekik, 
hogy mint fiainkat őszintén szeretjük őket, és hogy Argen-
tina valamennyi népének a földi és mennyei boldogságot leg-
melegebben kívánjuk. Ennek zálogául lelkünk mélyéből 
apostoli áldásunkban részesítünk titeket, kik jelen vagytok, az 
érdemes érseket, aki titeket idevezetett, azokat, kik a köztár-
saság sorsát intézik és az összes klérust és valamennyi hivőt, 
— de különösen apostoli áldásunkat adjuk az ifjakra, kiket 
most magatokkal hoztatok, és az amerikai Pium-Latinum o ' 

Collegium összes elüljáróira és növendékeire. 
(Oss. Rom. okt. 11.) 

Spanyolország. Szent Terézia centenáriuma. — Az 
1877. évi aug. 26-ára sz. Terézia bölcsőjéhez és sirjához, Avi-
lába és Albába, rendezett nagy spanyol nemzeti zarándoklat 
örvendetes eredményei között egyike a legfőbb érdeküeknek 
a Sz.-Terézia-egylet szervezése, azon feladattal, hogy a nagy 
szent tisztelőit az egész világon szorosabb viszonyba hozza. 
Salamankában alakult meg ezen egylet irodalmi osztálya 
czélul tűzvén ki sz. Terézia iratait tanulmányozni, azoknak 
érdekeit előmozdítani s az egylet bel- és külföldi fiók tár-
sulataival, és mindenkivel, ki ezen ügygyei foglalkozik, 
testvéri összeköttetést és levelezést tartson fenn. 

1882-ik évi október 15-ének mint sz. Terézia halála-
napja évfordulójának alkalmából, a Sz-Terézia-egylet ezen 
irodalmi szakosztálya jónak látta irodalmi és művészeti pá-
lyázatot nyitni, hogy ez által egyrészt a készülőben levő 
ünnepélyek fénye emeltessék, másrészt pedig hogy az egylet 
sz. Terézia műveinek tanulmányoztatását és terjesztését 
tényleg megkezdje. A pályázati tervezet készitői mind azon 
álláspontokat kijelölték, melyekről szokás figyelembe venni 
sz. Terézia életét és iratait. Tekintettel voltak egyszersmind 
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azon vitára, melyet folytatni kell a hitetlenek ellen, kik sz. 
Terézia érdemeit kicsinyíteni törekszenek. 

Az emiitett szakosztály bizottságának pályázati terve-
sete következő : 

A) Se. Terézia önmagában tekintve. 
1. Alapos keresztény nevelés befolyása nagy s nemes 

lelkek képzésére, milyeneket a XVI. században lehet bá-
mulnunk. — Ezen tanulmánynak főleg azon adatokon kell 
alapulnia, melyeket sz. Terézia élete nyujt és azon tényekre 
kell támaszkodnia, melyek sz. Terézia életével szövődtek 
össze. 

Jutalom : 300 példány kinyomatása, vagy ha szerző 
nyomtatva nyujtá be művét, megfelelő pénzösszeg. 

2. Sz. Terézia lelki nagysága, tanulmányozva azon foly-
tonos harczban, melyet ima segélyével önmaga ellen vívott, 
mielőtt magát teljesen Jézusnak adhatta át, továbbá azon 
hősi diadalban, melyet maga fölött vivott ki a szenvedő Jé-
zus előtt végzett imáival. Ez sz. beszéd legyen. 

Jutalom. Márvány tábla, ezüstbetüs következő fel-
irattal : Szentelj nekem naponkint csak 1/i órányi imát, és én 
neked adom a mennyországot. 

3. Midőn a rationalisták sz. Terézia figyelő tehetségé-
nek nagy erejét és könnyüségét, eszének átható világosságát 
s általában lelki tehetségei működésének szabatosságát 
és mélységét elismerik, nekünk e szempontból is bizonyíté-
kot szolgáltatnak arra, hogy a szent tudósnő (doctoresse) 
teljesen képes volt különbséget tenni a természeti ós termé-
szetfölötti rend között, s hogy koránsem esett csalódásoknak 
áldozatul, midőn ez utóbbi rendről ép oly biztonsággal szól 
mint az elsőről. Philosophico-theologiai értekezés. 

Jutalma : 10,000 reál. 
Accessit : 5000 reál, ha egy pályamű sem érdemes az 

egész jutalomra. 
4. Az a subjectivismus, melyet némely rationalista 

irók sz. Teréziának tulajdonítanak az oknál fogva, mert e 
szent szűz folytonosan önmagára irányozza figyelmét és 
vizsgálódásait, homlokegyenest ellenkező subjectivismus 
azon álbölcsészek subjectivismusával, kik saját én-jöket 
imádják. Az előbbi Isten keresi alázatosságban, az utóbbi 
önmagát isteníti kevélységben. Látni ebből, mennyire kü-
lönbözik sz. Terézia szelleme az u. n. modern szellemtől. 

Ha valaki jónak látja, fejtegetheti sz. Terézia követ-
kező nyilatkozatát. „Haljon meg ez az én, és éljen bennem 
egy más, ki nálamnál több, és a ki jobban megérdemli azt 
mint én, hogy neki szolgáljak. Éljen ő bennem s éltessen ő 
engem, uralkodjék ő és én legyek foglya, mert az én lelkem 
nem óhajt más szabadságot." (Exclam. XVII.) — Bölcsészeti 
magyarázata e tannak folytonos alkalmazással a lelki életre. 

Jutalom : 3000 reál. 
Accessit : Ha egy pályamű sem érdemes a fenti juta-

lomra, átszúrt sziv, filigrán ezüstből. (.Vége köv.) 

IRODALOI. 
4- A lelkipásztori orvostan kézikönyve. Handbuch 

der Pastor almedecin mit besonderer Berücksichtigung der 
Hygiene, von dr. August Stöhr. Freiburg im Breisgau. 
1878—1881. 2 rész 256 és 220 lap. 

Most, midőn már teljesen előttünk fekszik ez a kath. 
lelkipásztori kar iránt oly meleg érdeklődéssel, és széleskörű, 
alapos szakismerettel írott mű, sietünk azt t. olvasóink előtt 
röviden bemutatni. Szól azon számtalan érintkezési pontok-
ról, melyekben a lelki érdekek a testiekkel és viszont, vagyis 
melyekben a lelkipásztor és orvos teendői, magasztos kötel-
mei, találkoznak. Egyúttal szakszerű egészségtani szabá-
lyokkal és tanácsokkal szolgál a lelkipásztoroknak saját-
szerű hivatásuk teljesítésében előfordulható minden eshe-
tőség számára. A testi-lelki romlásnak orvostani forrásait 
finom tapintattal tudja felfedni és néhány sorban jártassá 
képes tenni a lelkipásztort mindazokban, miknek ismeretére 
hivei javának előmozdításában oly nagy szüksége vau. Kü-
lönben utaljuk a nyájas olvasót azokra, miket a mű első ré-
szének megjelenése után még 1878-ban mondottunk. (L. 
,Religio' 1878. II. 27.) 

VEGYESEK. 
= Rómában nagy előkészületek történnek a decz. 8-ra 

kitűzött szenttéavatás ünnepélyéré. A Vatikánnak ezen ün-
nepélyre kiszemelt termét, mely a hozzávetőleg 2 — 3 százra 
tett főpapokon kivül 4000 megjelenőre van számítva, nagy 
műgonddal alakítják át s díszítik fel. Ugyanezen teremben 
lesz jövő évi jan 7, 14 es 21-én Isten három tisztelendő szol-
gájának, u. m. Orozco Alfonz sz. Ágoston-rendi szerzetes-
nek, Sezze Károlynak és a bisagnói alázatos szerzetesnek, 
kik mindketten sz. Ferencz rendjéhez tartoznak, boldoggá 
avatása. 

X Örvendetes eseményről tudósítjuk e lapok olvasóit, 
irja „Jézus sz, szivének Hírnöke." Jézus sz. szivének tiszte-
lete terjed és gyarapszik országunkban is. Ezt bizonyítja 
azon körülmény, hogy a lourdesi zarándoklat után, készü-
lőben van egy másik, Jézus sz. Szive tiszteletének bölcsőjé-
hez Paray-le Moniálba. — Külföldön több egyházmegye van 
már Jézus sz. Szivének ajánlva fogadalomszerüleg az illető 
főpásztorok által. Ha uj templom épül, gyakran Jézus sz. 
Szivének tiszteletére szenteltetik fél. Nálunk nem igen épül-
nek templomok, de emelkednek oltárok Jézus szivének tisz-
teletére. — Pozsonyvármegyében, közel a vág-sellyei vasúti 
állomáshoz fekszik Pered, népes, — háromezren felül szám-
láló — község. —- A helybeli plébános ft. Bartos János ur 
érdeme, hogy e peredi tágas templomban ujdonat-uj oltár 
emeltetett Jézus sz. Szivének tiszteletére. 

S Svajcz köztársasága e napokban nagy veszélyben for-
gott. Egyik kantonban néhány kapuczinus együtt jelent meg 
azutczán. Erre a liberális tollas sereg lelke szakadtából el 
kezdett kiabálni, hogy baj van, mert jezsuiták lépték át a ha-
tárt. A kedélyekbe csak lassan tért vissza a nyugalom, azon 
kedélyekbe, melyek az Európa legczégéresebb gyilkosai és 
gyujtogatóinak oly készségesen nyújtott menedék miatt egy 
csepp lelkiismereti furdalást sem éreznek. 

,,.*... Sötét tudatlanság. Abbé Jeunet a freiburgi Liberté-
ben több akatholikus szerző művét ismerteti, melyekben az 
illetők a kath. egyház tanai, szokásai, s intézményeiről szólva 
óriási elfogultsággal a legbadarabb dolgokat nyomatták ki. 
Emiit a sok közt egy protestáns lelkészt, ki az egyház bu-
csu-intézményéről azt állítja, hogy a bucsu nemcsak a már 
elkövetett bűnöktől oldoz fel, hanem még azoktól is, melye-
ket valaki elkövetni szándékozik. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A római kérdés. 
Veszprém nagyszellemü püspöke, midőn 1850-

Len mint i f jú áldozár „a Jó és olcsó könyvkiadó 
tá rsu la t" által megindított „Korkérdések" I. füze-
tét A pápa világi fejedelmisége czim alatt, IX. Pius 
pápa ő szentsége Rómába szerencsés visszamenete-
lének örvendetes emlékére, mint szerkesztő, magasz-
tos eszmékben gazdag Előszóval bevezeté, ennek 
végén imígy nyilatkozott : ,.A katholikus nagy csa 
Iádból sokan életökkel rótták le a szent-szék iránt i 
tar tozásukat ; többen szellemi kincseik javával se-
gítet ték elő az igaz ügy gyözedelmét : mi a vérben 
uszó hazából, csak imáinkkal kisérhettük mások 
áldozatát." ') 

Igy volt ez 1848 és 49-ben. Akkor lángba bo 
ru l t hazánk, veszélyeztetett államiságunk, szolga-
sággal s romlással fenyegetett egyházunk nagy ér 
dekei itthon tar tot tak lefoglalva minden erőt, ugy 
hogy a pápaság sorsában, a világi fejedelmiségtöl 
való megfosztás fölötti fájdalom s annak a franczia 
köztársaság seregei által tör tént visszaállítása fö-
lötti öröm érzelmein kívül, egyébbel nem osztoz-
hat tunk. 

Ma, midőn a pápai világi fejedelemség, a ka-
tholikusok vallási szabadságának ez egyedül meg-
nyugtató, gondviseléses biztositéka, ugyanazon, sőt 
vészterhesebb sorsra van ju t ta tva , mint volt 1849-
ben, — ma, mi katholikusok sz. István birodalma ke-
belén, egészen más helyzetben vagyunk. A hazánk 
felett elviharzott véres harczok s állami lé tünkér t 
folytatott küzdelmek megnyitot ták Magyarország 
számára a nagyobb szabású társadalmi tevékeny-

') Korkérdések, Pest, 1850. I. fűz. VI. 1. 

ség és a békés politikai befolyás pályáját , szóval 
kivivták az európai népcsaládok és állámok körében 
azt az állást, melyen, ha jól meggondoljuk, mi, ez 
apostoli királyság területén élö katholikusok mil-
liói, az egyház feje szabadságának, és igy saját lelkiis-
meretünk szabadságának szent érdekében is, puszta 
érzelmeknél és imáknál, épen azért mert többre va-
gyunk képesek, tehát kötelezve is többre vagyunk. 

E fokozódott magasztos kötelesség érzete, a 
mint eddig nem engedte meg, hogy Magyaror-
szág katholikusai a pápa szabadságának és füg-
getlen fejedelmi souveranitásának zászlaját maga-
san-ne lobogtassák, ugy most, miu tán a ju l ius 13-iki 
botrányos esemény bebizonyította, hogy amaz ál-
nok garanczia-törvény nemcsak az élö de még a 
holt pápának, nem souverainitását de még csak hu-
mánus tiszteletben tar tásá t sem képes biztosítani, 
hatványozott erővel kényszerit, hogy a lehető leg-
élénkebben s legbehatóbban foglalkozzunk a római 
kérdéssel , melyet az olaszországi legújabb ese-
mények és állapotok égetőbbé tettek, mint bármi-
kor a világi fejedelemség erőszakos elnyomatása 
óta volt. 

I. 
Az az állás, melyet a római pápa a kath. egy-

házban mint ennek feje, és ál talában az emberi tár-
sadalomban, mint oly, 200 millió emberből álló 
vallási vi lágtársulat főnöke, kiknek lelkiismereti és 
hitvallási szabadságát nincs józan ész a világon, 
mely kétségbe vonná s nincs hatalom, mely elko-
bozhatná, — ez a páratlan, ez az önálló, ez a füg-
getlen, ez a leghatalmasabb állami souverainitás fö-
O ' o 

lött szellemileg messze kimagasló egyházfedelmi 
állása a római pápának, — az egész világot átölelő 
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szellemi működése körében kellő szabadsággal s 
megfelelő méltósággal nem bir, csak akkor, lia a 
pápa nem csupán holmi garanczia törvények gyarló 
§§-aiban, hanem tényleg, az életben, a souverain fe-
jedelemek és köztársaságoknak ugy körében mint 
azon kivül, valóságos souverain, kiilöi? állam felett 
uralkodó fejedelem. 

A pápa ugyanis nem oly-helyzetet foglal el a 
kath. egyházban, mintha csali imádkozni s urbi et 
orbi áldást osztogatni volna köteles. A pápaság az 
egyházban legfőbb tanhatóság, legfőbb biróság, 
legfőbb kormanyzóhatóság. Mint ilyen nem függ, 
de nem is függhet Istenen kivül senkitől, sem az 
egyházban sem az egyházon kivül. Hogy a pápa e 
minden más, akár egyházi akár világi hatalomtól 
független hivatását függet lenül és szabadon betölt-o o o o 
liesse, elkerüllietleniil szükséges, hogy a föld min-
den hatalmasságától egyenkint s együtvéve függet-
len legyen. 

Vizsgáljuk csak e tétel t közelebbről. 
A nap fényénél világosabb igazság, hogy e 

földön, emberre nézve, polgárisult társadalomban, 
nincs más helyzet, mint vagy az, hogy souverain, 
Vagy az, hogy alattvaló. Tert ium non datur . 

Mármost : 
minthogy a pápa lelki hatalma oly saját-

szerű, annyira önnálló, független és minden ál-
lam hatalom körén tu l terjedő, hogy az valamely 
part icularis állam alattvalójának személyéhez kötve, 
nemcsak nem létezhetik, de nem is gondolható sza-
bad gyakorlatának azon teljében, mely elkerüllietleniil 
szükséges a r r a , hogy minden katholikus, vala-
mennyi államban, teljesen nyugodt legyen az i ránt , 
hogy a pápa, szellemének vallási dolgokban e földön 
legfőbb tekintélye, semmi, az egyháztól idegen ha-
talom döntő befolyásának alávetve nincs : 

világosan következik, hogy a pápa senkinek, 
vagyis semmiféle kormányformával biró ál lamnak 
alattvalója nem lehetvén neki szükségképen souve-
rainnek kell lennie, és pedig koránsem oly souve-
rainnek, mint a minőnek az ismeretes garanczia tör-
vény csak kimondja a nélkül hogy valóban biztosí-
taná, hanem oly souverainnek, a ki tényleg souve-
rain, a kinek souverainitása valóban megfelel azon 

' o 

czélnak, mely miat t a pápának souverainnek kell len-
nie, — a mely czél nem egyéb, mint az, hogy a pápa 
az emberileg megadható biztonság legfőbb fokán 
ment legyen minden földi hatalom beavatkozásától 
és pressiójától a katholikusok vallási ügyeit ille-
tőleg. 

Ámde ily mentességet a pápának, lehetetlen be 
nem látni, csak oly souverainitás nyúj that , mel}' öt 
kizárólagos urává teszi azon helynek, hol legfőbb 
szellemi hatalmának székhelye van, a pápai univer-
salis hatalom méltóságának megfelelő területtel , O Ö ' 

melynek megfelelő nagysága nélkül a pápa körül-
belül ismét csak ott volna, a hol van jelenleg, t. i. 
hogy egy politikai hatalom által körülzárolt sou-
verain fogolv. 

Hogy a pápai legfőbb egyházi hatalom függet-
len gyakorlásának egyedüli legfőbb emberi biztosi-
téka, a milyen 200 millió katholikus lelki megnyug-
tatására okvetlenül szükséges, csakis a pápa világi fe-
jedelemsége, teljes függetlenségének megfelelő te-
rülettel, az kiviláglik még a következő okfejtés-
ből is. 

A pápa lelki fenhatóságának lényeges, elidege : 

nithetetlen tulajdona, hogy az egyetemes, és mint 
ilyen, túlszárnyalja valamennyi államnak határai t 
ugy egyenkint mint együttvéve. Ámde hogy a 
pápa ezen egyetemes fenhatóságát egyetemességé-
nek valamint az egyes államoktól való függetlenségének 
megfelelő módon gyakorolja, elkerüllietleniil szük-
séges, mindenki kénytelen belátni, hogy egy állam 
alattvalója se legyen, vagyis sem személyére, sem 
azon kormányzati szervezetre nézve, mely körülötte 
mint az egyház feje körül a világegyház kormány-
zásáraalakul t , egy állam specialis érdekeinek szolgá-
jává ne tétethessék. Hogy ha ez meg nem valósul, ha 
a pápa nem valamennvi államtól független országos 
monarcha, hanem ugy személyére mint a körülötte 
levő egyházkormányzati hatóságokra nézve vala-
mely államnak ala t tvalója : akkor az a lelki fenha-
tóság, melylyel a pápa fel van ruházva, hármas 
egyházkormányzati u. in. fővallástanitói, főpapi és 
főegyházkormányzói egyetemes, s hogy úgymond-
jam, nemzetközi s nemzetekfölötti jogainak érvénye-
sítésében és kötelességeinek teljesítésében, nem lesz, 
nem lehet önálló, hanem összes egyházkormányzati 
actiója magán fogja hordani az illető állam specia-
lis érdekeinek s ezek okvetlenül érvényesülő befő 
lyásának, az egész egyházban bizalmatlanságot, 
egyenetlenséget, szakadást okozó jellegét. Es ha 
még hozzá vesszük azt az esetet, midőn azon állam, 
melynek a pápa alattvalójává tétetnék, keresztény-
ellenes, egyházigázó, vallástalan kormány alatt van, 
mint ez mainap s jövőre is ki tud ja még meddig s 
mily arányban nem lesz szokatlan: vájjon f o g é 
bírni akkor a pápa oly szabadsággal, melyet egye 
temes, világegyházi lelki fenhatósága megkíván és 
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200 millió katholikus lelkiismeretének szabadsága 
megkövetel ? 

A pápának tehát minden állam befolyásolásától 
mentnek, politikailag, nemzetközileg függetlennek, 
vagyis valóságos és nem csupán oly czimzetes sou-
verainnek kell lenni, mint amilyen most, — oly ál-
lami területtel, mely ne csak arra legyen elégséges, 
hogy benne, mint czimzetes souverain fogoly szaba-
don meghalhasson, hanem, hogy onnan szellemi fen-
hatóságát, mely minden állami fenségnél magaszto-
sabb, egész nagyságában teljes függetlenséggel 
és szabadsággal gyakorolhassa. Pápa mint állami 
Jvözpolgár és alattvaló, hatalma gyakorlásában kö-
rülzárolva, az illető kormány kegyétől függve, ide-
gen befolyásoktól zaklatva, nem olyan pápa, a mi-
lyent, 200 millió katholikus a XIX. században, a val-
lás- és lelkiismeret szabadságának e büszke korá-
ban, elfogadni hajlandó ; annál is inkább, mert ha 
Európában minden főbb vallásfelekezetnek vallási 
feje világi souverain, kezdve a mohamedánok szul-
tánjától , nem említve a kisebbeket, fél egész a schis-
matikus muszkák czárjáig és a protestáns angolok 
és németek pápa királynéjáig és császárjáig: végre 
is kérdezni lehet, hogy hát miér t kellene épen a 
200 millió katholikusnak kevesebbel beelégedni és 
egyházi főnökük világi souverainitásáról lemondani ? 

(Folytatjuk.) 

Gróf Apponyi Albert jelentése 
a vallás-alapról. 

Ezen szándékát a császár csakhamar foganatosította 
is. A helytartósághoz 1782. szeptember 10-én intézett leira-
tában (5439

 62) l) melyet a vallásalap alapitó okmányának 
nevezhetünk, ugy tartalmánál, mint különösen ünnepélyes 
alakjánál fogva, előrebocsátván, hogy apostoli királyi s leg-
felsőbb kegyúri jogának tiszténél fogva első sorban minden-
kor szivén feküdt, hogy az igaz, orthodox vallást tisztán 
és sértetlenül fenntartsa, s megengedett módon gyarapítsa, 
és felemlítvén a püspökségek, lelkészségek, szerzetesek s 
általán a vallás- és egyház ügyében Mária T réziának in-
tézkedéseit és ezeknek általa eszközlött folytatását, a követ-
kezőket mondja, melyek a vallásalap rendeltetésének valódi 
hivatalos definitójaként tekintendők : „nehogy ezen kegyes 
intézményekre, első sorban pedig a lelkészségek gyarapítá-
sára s jobb javadalmazására az alap hiányozzék, az eltör-
lött kolostoroknak összes tömegét ugyanazon czélra rendel-
tük, s a már létező lelkészi pénztárhoz (Cassa Parochorum) 
csatoltuk." Ezek után áttérvén a bizottsági tárgyalásoknak 
előnyére, következőleg folytatja : 

„Azon módra, mely szerint a helytartótanács kebelé-
ben több hasonló bizottságok szervezvék, s köztük a vallá-
sinak nevezett bizottság az egyházi ügyeket is, és az ide 
tartozó kegyes alapítványokat, nemkülönben a lelkészi 

4) Vallás-alapi okmánytár. 40. lap. (XVIII. okmáuy.) 

pénztár ügyeit tárgyalta ; de nem akarjuk, hogy az aka-
tholikusok s általán a behozott igazi keresztényi türelem 
ügyeit illető dolgok, vagy a szorosan véve nem egyházi ala-
pítványok . . . a tisztán egyházi ügyekkel, t. i. csak az or-
thodox vallás fenntartását s terjesztését czélzó ügyekkel 
összevegyittessenek . . . rendeljük, hogy a helytartótanács 
kebelében mielőbb egyházinak nevezett bizottság állittassék 
fel, melyben t. i. azok, kik az egyházi rendből valók, ugyan-
annyi világi tanácsossal, a helytartótanács elnöke által kine-
vezendőkkel, vegyenek részt." 

Ezen leiratban használtatik először a vallásalap elne-
vezés : fundus religionarius, fundus religionis. „Ezen szük-
ségletek (főleg a püspökségek és lelkészségek értetnek) a 
közös vallási alapból és a lelkészi pénztárból fedeztessenek, 
és a mennyiben a jelenlegi vallási és lelkészi pénztári alap 
elengendő nem lenne, honnan és mily módon nyrerhe»ne gya-
rapodást és további segélyt ezen vallás-alap, gondoskodás 
tárgyává tétessék." 

Ennek folyományául tekintendő a császárnak a hely-
tartótanácshoz 1783. október 7-én (6703

 )67 sz.) intézett leira-
ta, 2) melylyel elrendelte, hogy a clevus ingó és ingatlan ja-
vai és jövedelmei összeirassanak a végre, hogy az „egyházi 
javak és vagyonságok jövedelmei, a mennyiben azok az ala-
pítványok kitűzött kiadásait és a papság illő congruáját és 
szükséges fenntartását meghaladják, egyedül a hivek üdvé-
nek előmozdítására s a vallás igazi gyarapítására . . . for-
díttassanak, annyival inkább, mennyivel kevésbbé vonható 
kétségbe, hogy . . . minden püspöknek, praelatusnak, a szent 
canonok értelmében, különben is mind közönségesen köteles-
sége jövedelmei fölöslegének valamely részét évente az egy-
házakra fordítani, más részét pedig a szegényeknek alamizs-
nául engedni." 

Újításai folyamában a császár 1783. október 24-én 
( 1 0 8 , a / i 1202 sz-) a helytartótanácshoz intézett leirata3) szerint 
a helytartótanács kebelében létezett bizottságokat mind el-
törölte, s egyelőre csak is az egyházi bizottságot hagyta 
meg, egyúttal azonban elrendelte, hogy az alapítványi, a 
lelkészi s a vallásalapi pénztárnak, minden papnövelde, ki-
rályi, püspöki convictus sat. számadásának, vizsgálata a 
helytartótanács számvevőségéhez tartozzék, s hogy a kegyes 
alapítványok, az egyházi alap s lelkészek segélyezésének 
pénzei ugyanegy pénztárba folyjanak ugyan, de a zavar el-
kerülése végett külön rovatok alatt kezeltessenek. 

Mint fentebb megemlittetett, a császár gondoskodni 
kivánt, hogy a vallásalap, szükségleteinek fedezhetése végett, 
továbbra is gyarapittassék. Ezen gondoskodás eredménye 
volt, hogy 1783. november 17-én (11491/'62i sz.) a helytartó-
tanácshoz intézett leiratában4) „az üresedésben levő egyházi 
javadalmak összes időközi jövedelmeit, melyek különben 
királyi kincstárunkhoz tartoznak . . . a vallásalapnak az azt 
terhelő kegyes intézmények javára átengedni kegyesen mél-
tóztattunk;" majd 1783. november 25-én 11874. szám alatt 
levő leirat5) szerint a trinitarius szerzeteseknek és az udvari 
vegyes bizottság által 1784. augusztus 17-én 3567. szám 

2) Vallás-alapi okmánytár 4(i. lap. (XIX. okmány.) 
3) Vallás-alapi okmánytár 47. lap. (XX. okmány.) 
4) Vallás-alapi okmánytár 50. lap. (XXI. okmány.) 
s) Vallás-alapi okmánytár 50. lap. (XXII. okmány.) 
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alatt tett előterjesztésre6) hozott határozatával a karmeli-
ták budai kolostorának, továbbá 1786. február 7-én 1389/E.,20 

kelt leiratával7) a pálosok eltörlött rendjének vagyonát a val-
lásalapba olvasztotta, végre 1786. márczius 7-én (3367/E.250) 
kelt leiratában8) elrendelte, „hogy jövőre . . . minden egy-
házi javadalomnak időközi jövedelmei, bárki is élvezze azo-
kat, a vallásalapba szállitandók be." 

Az udvari vallási bizottmánynak 1786. november 28-án 
4892. szám alatt tett előterjesztésére9) hozott határozata 
szerint II. József eltörölte a pannonhalmi főapátságot és a csor-
nai prémontrei prépostságot, majd a benczék, czistercziek és 
prémontreiek egész rendjét is ; minthogy azonban Ferencz 
király 1802. márczius 12-én (2272. szám alatt) kelt leirata10) 
szerint a benczések, czistercziek s prémontreiek három ren-
dét a régi állapotba visszahelyezte, s a vallás-alapba beke-
belezett vagyonukat visszaadatni rendelte, a mondott három 
szerzetesrendnek József császár által eltörlése a vallásalap 
állagára nézve befolvással nem birt. O J 

A mondottakon kivül II . József 1784. évi 15,212. szá-
mú leirata szerint „Palestinában a szent helyek állandó fen-
tartására szentelt pénzekből" 107,7000 forinttal, az ugy 
nevezett „commissariaticus alappal" is gyarapitotta a val-
lásalapot. Ezen összeget a császár, mint ez az udvari egy-
házi bizottságnak 1784. deczember 14-én 6126. szám alatt 
tett előterjesztéséből11) is kitűnik, bosniai ferencz-rendi pap-
növendékeknek magyar seminariumban neveltetésére ren-
delte ugyan fordittatui, de a helytartótanácshoz 1788. márcz. 
11-én (3068/414) intézett udvari rendelet12) szerint, ezen, ed-
dig az átalános kamarai főfizetőhivatal által kezelt összeget o o 

a magyar vallásalapra ruházta, s az időközben 118,601 frt 
31 lcrra felszaporodott összegben a budai kamarai főfizető 
hivatal kezelése alá bocsátotta azon czélból, hogy ezen alap 
által a bosnyák papnövendékek neveltetési költségein kivül 
a konstantinápolyi és smyrnai ferencz-rendi küldérségek 
megállapított járuléka is fedeztessék. 

Az egyházi javadalmak időközi jövedelmeinek a val-
lásalapba szolgáltatása azonban megszűnt Ferencz király 
alatt, ki az udvari kamarának 1792. május 21-én 702. szám 
alatt tett előterjesztésére13) következőleg határozott: 

„Mivel a nyilványos igazgatás minden ágának 1790. 
évben az előbbi lábra visszahelyezése folytán a magán ado-
mányozástól függő egyházi javadalmak időközi jövedelmei 
azon kegyuraknak, kik azokat előbb húzták, átengedtettek 
mi sem lehet jogosabb és méltányosabb, mint hogy én is 
épen azon jogba ismét visszahelyeztessem, melyet az ország 
alkotmánya és a törvények értelmében minden elődeim és 
Magyarország királyai elláthatlan időktől kezdve minden-
kor gyakoroltak, és melyre nézve egyedül boldog emlékű 
nagybátyám József császár tett önkénytes pillanatnyi ki-
vételt. 

Jóváhagyom tehát az udvari kamarának alapos javas-
latát, és fenntartom magamnak minden az én adományozá-

6) Vallás-alapi okmánytár 51. lap. (XXIII. okmány.) 
Vallás-alapi okmánytár 54-2!) . lap. iXXV. okmány.) 

8) Vallás-alapi okmánytár 55. lap. (XXVI. okmány.) 
!l) Vallás-alapi okmánytár 55 lap. (XXVII. okmány.) 
">) Vallás-alapi okmánytár G5. lap. (XXXIII. okmány.) 
" ) Vallás-alapi okmánytár 52. lap. (XXIV. okmány.) 
u ) Vallás-alapi okmánytár 59. lap. (XXIX. okmány.) 
>3) Vallás-alapi okmánytár 60. lap. (XXX okmány.) 

somtól függő egyházi javaknak ezentúl a kincstárba bevo-
nandó időközi jövedelmeit oly szükségletekre forditani, me-
lyeket én az idő s körülményekhez képest a legsürgősebbek-
nek s a legáltalánosab hasznuakuak fogok találni." 

Ferencz király nem késett a régi rendszerre való visz-
szatérés folytán a helytartótanács kebelében az egyházi bi-
zottságot is az 1794. évi január 30 án 975. szám alatt kia-
dott udvari rendelet14) szerint visszaállítani és elrendelni, 
hogy az többé nem ugyan a „vallási", hanem „egyházi" bi-
zottság neve alatt az 1782. év előtt már elfogadott rendszer 
szerint a helytartótanács mellett előbbi működésébe vissza-
helyeztessék olykép, hogy abban a bibornok ur, az ország 
primása, vigye az elnökséget ; az emiitett bizottságban tár-
gyalandó ügyek pedig a helytartótanácsnál alkalmazott két 
püspök és a helytartótanácsi elnök által kinevezendő két 
világi tanácsos által . . . adassanak elő", s mint az ugyan-
azon napról 1188. szám alatt kiadott udvari rendelet15) mu-
tatja, kimondatott, „hogy valamint a tanulmányi bizottság-
hoz . . . minden gazdasági dolog és a tanulmányi alap összes 
javainak igazgatása tartozik, ugy az egész vallásalap, nem-
különben a világi alapítványok, társaságok (confraternita-
tes) és a vallásalapot illető különböző épületek és feltvősé-
gek igazgatása is az emiitett egyházi bizottságot... illesse." 
o ö ~ O J O 

II. József azon szándékának foganatosítását, hogy a 
főpapok jövedelmeik fölösségét a vallás javának előmozdítá-
sára fordítsák, Ferencz király rendelte el, midőn az udvari 
cancellária által 1803. april 15-én 1593. szám alatt a pap-
növeldéknek és agg papok házainak rendezésére vonatkozó-
lag tett előterjesztésre16) hozott legfelsőbb elhatározásában 
a primás évi jövedelmi jutalékát 150,000 forintban, az ér-
sekekét 60,000 forintban s a püspökökét 40,000 forintban 
állapítván meg, elhatározta, hogy az ezen congruát megha-
ladó jövedelmeik a vallásalapba szolgáltatandók be uj pap-
növeldék felállítására, a növendékpapság ellátására. 

Az e czélokra szolgáló alap, a mennyiben a létező kü-
lön alapítványok nem elégségesek, 1. a püspökök jövedel-
meiből lesz veendő, kik „a mit ezen összegen (a kiszabott 
congruán) tul a kamarai átadás alkalmával megállapítandó 
számítás szerint bevesznek, azt mind a vallásalapba tartoz-
nak beszolgáltatni . . . 3. Az egyszerű javadalmakból, me-
lyeknek időközi jövedelmeit, a mint tényleg üresedésben 
vannak vagy lesznek, már most a vallásalap javára rende-
lem, adományozásukat azonban magunknak fenntartván,"... 

Ily módon „a vallásalap nevezetes jövedelemmel gyara-
podván, a cancellaria a megállapított elvek szerint a pap-
növelde állapotát dolgozza ki, s azt nekem terjessze elő, 
egyúttal véleményét mutassa be, hogy mennyivel lehetne a 
lelkészek congruáját már most gyarapitanom ?" 

Ugyanezen elhatározásában Ferencz király a papnö-
veldékre szükséges javadalom számára a püspöki és egy-
szerű javadalmakból befolyó bevételeken kivül, második he-
lven a káptalanok jövedelmeit is igénybe veendőknek mon-
dotta ki, de a módozat s mérték iránt előbb a cancelláriát 
véleményadásra utasította. 

A püspöki javadalom kiszabására vonatkozó ezen leg-
u ) Vallás-alapi okmánytár Gl. lap. (XXXI. okmány.) 
>5) Vallás-alapi okmánytar G3. lap. (XXXII okmány.) 
löy Vallás-alapi okmánytár G8. lap. (XXXIV, okmány.) Legfelsőbb 

elhatározás a 73-ik lapon. 
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felsőbb intézkedésnek kihirdetésére nézve azonban nézetkü-
lönbség merülvén fel a helytartótanács kebelében, s az egy-
házi bizottság azon véleményben levén, hogy ő felségének a 
vallás öregbítésére s hű alattvalói örök üdvösségére irány-
zott eme szándéka félremagyaráztathatnék, s a püspöki ja-
vadalomnak magára a katholikus vallásra nézve kárthozó 
leszállítására vezethetne, a helytartótanács kérdést tett, 
hogy a szóban levő tárgyra vonatkozó udvari rendelet már 
most kihirdettessék-e, mint azt az egyházi bizottság kisebb-
sége véleményezte, vagy sem. (Folyt. köv). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 19. Parlamentaria. — Mintegy három 

hete már, hogy az országgyűlés ünnepélyesen megnyittatott 
és a honatyák legalább egyrésze összegyűlve a nemzet pénzén 
tanácskozik; és nem mondhatjuk, hogy az a rövid idő nem 
nyújtana elég anyagot, — talán arra, hogy a nemzet örvend-
jen azok felett amik az országházban már eddig is történtek? 
— dehogy, hiszen évek lefolyása is alig nyújt valami megör-
vendeztetőt, miképen lehetne tehát várni, hogy egy pár hét 
meghozza azt, amit évek is alig nyújtanak ? Amit eddig 
országgyűlésünk nyújtott együttléte alatt, az inkább aggo-
dalomra ád alkalmat ; mert az eddig történtek nemcsak nem 
képesek semmi jelt felmutatni arra nézve, hogy a képviselő-
ház iránya jobbra fordult volna, hanem igenis felmutatnak 
számtalan jelt, melyek arról tanúskodnak, hogy a múltból 
semmi oktatás nem vonatott le, hogy képviselőházunk inkább 
mindazt, mit a múltban kezdeményezett, volt légyen azok-
nak helytelensége, a nemzetre káros volta, vagy jog- és igaz-
ságtalansága bármennyire is kimutatva, kész a jelenben 
véghezvinni és azon szellemben működni, melyben a múlt-
ban működött. 

Hogy országgyűlésünk kezdetére vissza menjünk, ott 
találkozunk azonnal egy botrányos esettel, melyhez hasonlót 
még a mi országházunk sem látott, pedig ott már elég bot-
rányos jelenetnek voltunk tenni. Már önmagában véve bot-
rány, lia képviselők, kik a törvényt alkotják, ugyanazon 
törvényt megszegik. Mit mondjuk hozzá, milcép jellemezzük, 
ha képviselő, miután a törvényt megszegte, e törvényszegést 
nyilt ülésen elmondja és avval még dicsekedni látszik. Pedig 
ez megtörtént az országházban a Rohonczy és Várady-féle 
párbajjal. Ámde ily eclatans törvénysértés képviselő részéről, 
annak előadása a törvényhozó teremben, azon teremben, 
melyben az a törvény alkottatott, melyben annak szentesí-
tése és igy minden esetben mindenkire kötelező volta 
kihirdettetett, nem egyenes kinyilatkoztatása-e, annak, 
hogy az ott alkotott bárminemű törvénynek kötelező 
ereje nincsen? Nem mintegy indirect felszólítás-e hogy 
mások is ezt és a többi törvényeket megszeghetik ? É j ez 
nem veszélyes symptomája-e a t . náznak? Nem nyujt-eaggo-
dalomra kellő és alapos okot a képviselőház ily szellemű 
e l j á r á sa? . . . Nem kell azt hinni, hogy a köznép a meg-
történt esetből, az általunk emiitett következtetésre nem 
jön rá. A magyar nép józan itélő tehetségét kétségbe vonni 
nem lehet ; és lia a következtetést majd levouja, ha tetteit a 
szerint rendezi majd be : ugy mind azért, amit a nép a tör-
vények ellen elkövetni fog, senki más nem lesz felelős, mint 
törvényhozó testület, mely megengedi, hogy kebelében oly 

események történjenek, mint a minők történtek. Csak foly-
tassa ugy képviselőházunk, amint kezdte és akkor mahol-
nap minden törvény tekintélye és az iránta tartozó tisztelet 
le lesz rontva. 

De váljunk el e themától. Máshol talán örvendetesebb 
parlamenti ténynyel találkozunk. Nézzük a feliratokat, talán 
azokban találunk valamint, a minek a nemzet érdekében 
örvendhetünk, — hiszen oly csekélység ami bennünket megör-
vendeztethetne. De nem, hiszen ami törvényhozó testületünk 
pártárnyalatai nem oly természetűek, hogy még örömet is 
okozzanak azoknak, a kik keresztény módon gondolkozva, 
minden ügyekezetüket arra fordítják, hogy a nemzet keresz-
tény irányban kormányoztassák, hogy keresztény érzelmei 
megtartassanak és erősitessenek. A sémiták iránti előszere-
tet, vagy a keresztény érzülettel való nemtörődés, vagy 
bármi más okozta-e, nem tudjuk, elég az hozzá, hogy átol-
vasva az alsóház összes feliratait, azokban mégcsak távoli 
emlitést, vagy vonatkozást sem találtunk arra nézve, hogy 
a pártok bármelyike is az országgyűlés teendőinek sorozatába 
felvett volna egyetlen egy kis pontot is, mely hangsúlyozná 
a nemzet vallásosságának emelését. E kívánságunk eile« o o 

nem lehet felhozni, hogy e pontról a trónbeszéd sem tett 
emlitést és igy a válaszfeliratban sem foglalhat helyet; hi-
szen a trónbeszéd a katonság és a polgári elem közti viszony-
ról sem emlékezett meg, a válaszfeliratok e pontot mégis 
felemlítik. Mily könnyen és mily egyszerűen lehetett volna 
pedig ez ügyben nyilatkozni ! íme a trónbeszéd a kulturális 
feladatokról szól ; ugyanezt megemlítik a válaszok is : nem 
lehetett volna épen e pontnál csak egy kis rövid mondatot 
a mondott irányban beékelni ? Hiszen a kulturális feladatok 
megoldása, ugy, hogy azok a nemzet hasznára váljanak, a 
vallásos irány mellőzése mellett lehetetlen. A válaszfelira-
tok e hiánya nagyon is elárulja a szellemet, mely képviselő-
házunkban uralkodik, és méltó aggodalomra nyújt alkalmat 
a jövő tekintetében mindazoknak, kik keresztény álláspontot 
foglalva el fájdalommal szemlélik a nemzet erkölcsi ha-
nyatlását. 

A fennebbiek után csak szomorúan következetes eljá-
rást kell constatálnunk ama törvényjavaslatokban, melyek 
a t. háznak tárgyalás végett benyujtattak. Ott látjuk min-
denekelőtt is legelső sorban díszelegni a zsidó és kereszté-o O 

nyek közt kötendő házasságról szóló törvényjavaslatot : 
mintha csak jelezni akarták volna vele, hogy ilyen iránvu 
és szellemű törvényjavaslatok fogják az országgyűlés jelen 
időszakát betölteni. Utána következett egy másik, t. i. a 
gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló javaslat, mely 
habár némileg javitott is a múlthoz képest, még sem 
olyan, hogy abban a katholikusok megnyugodhatnának. Leg-
közelebb pedig kilátásba helyeztetett egy 15 tagból álló bi-
zottság megválasztása, melynek feladata lesz a kath. alapok 
és alapítványok jogi természetének egymilliószor történt 
megvizsgálását egymillióegyedikszer megvizsgálni. Hogy 
ezek után mi fog még következni, azt tudni nem lehet. 

o o 

De a mennyit tudunk, már ez is elegendő arra, nem 
hogy örvendjünk, hanem hogy lehangolva érezzük magun-
kat az országgyűlés jövő működése iránt; mert az eddig 
benyújtott törvényjavaslatok és intézkedések mind olv ter-
mészetűek, miszerint arról tanúskodnak, hogy a liberalismus 
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szelleme ma is uralkodó. Pedig a mig ez uralkodó marad, ad-
dig üdvös eredmény keresztény irányban nem várható. Mond-
hatjuk, hogy mi kétszeres megdöbbenéssel veszünk tudo-
mást az országgyűlés jelzett iránya felől, mert kezdtük 
hinni, hogy a liberalismus eddigi eredményei üdvös befo-
lyással voltak arra nézve, hogy felismertessék, miszerint az 
ut, melyen a nemzet vezettetik, magára a nemzetre veszé-
lyes. Be kell azonban ismernünk, hogy mi csalatkoztunk; 
mert az előjelekből Ítélve azt kell következtetnünk, hogy a 
jövő nem lesz jobb a múltnál. Ámde akkor ki tudja megmon-
dani mi lesz e szegény nemzetből ? ! . . 

Abauj-Enyiczke. A hitélet kóréhül. — Az őszi nap hal-
vány sugarai tetszettek fel a tiszta égiven ; csipős őszi szél 
bólintgatá a nyári ékességből kivetkezett fákat, melyekről 
el-elszáltak a sárga levelek, hogy élénkebben emlékeztessék 
a szorgos figyelőt a természet vonaglására. E jelenetek kö-
zepett, szept. 25-én elmélkedése körébe vonhatta, kit a ha-
rangok összhangzatos szózata az enyiczkei plébániai tem-
plomba vezetett, az élet harmadik felvonásának szépen pél-
dázott képét ; szept. 2ö-én, ama kedves vasárnapon, azonban 
messzeüzte a nap ünnepélyessége a komor képek felidézését, 
midőn az Isten házának kiiszübét átlépők. Hiszen az anya-
szentegyház hitéletében, az Urnák felszentelt hajlékában, hol 
a legszeretőbb sziv oly közel van hozzánk s szeretetének 
lánghevével örök tavaszt fejleszt az életpályának mind a 
négy szakában, — különben is találhatnánk-e egyebet örök 
virulásnál ; találhatnók-e azt, hogy a szentegyházunkat két-
ezred év óta éltető isteni szellem nem a megújulás lelki édes-
ségével, a virágos tavasz üdeségének bájával hat sóvárgó 
lelkünkre a hitczikkelyekkel szoros összefüggésben álló szer-
tartások által, évről évre az ünnepek sorján?! . . . Hátha 
még egy vasárnap sz. ünnepét egy, az Isten előtt kedves, a 
hivek leikeire nézve örvendetes esemény az ünnepélyesség 
kimagasló nyilvánulásával teszi figyelemre méltóvá, értem 
egy ifjú papnak bemutatott első vér nélkül való áldozatát, — 
nem tavaszi napként ékiti-e a legkomorabb őszi napon is, a 
szivek fellángoló szivtüzének fénye a templom bolt ivét, 
melyen az örömsugár megtörik s az ajtatos lelkek könyeit 
gyöngyharmattá teszi a hálának szivből sarjadzó virágán?— 
íme, őszi nap künn, s benn a tavasz ragyogó pompája ; sárga 
levélhalmaz a templom falain kivül, s belül az oltárt, a szó-
széket környező friss virágkoszorúk oly ékesszólóan magya-
rázzák, hogy Isten anyaszentegyházának öröme van; mert 
egy áldozó papot nyert hű munkásul az Ur szőllejében '. 

A zsenge sz. miseáldozatot bemutató, nt. Szemán Endre 
ujmisés volt, kit a rozsnyói egyházmegye lelkes, az isteni 
tisztelet minél fényesebbé való tételeért szivbeli buzgóság-
gal küzdő, tudós föpásztora áldozópappá szentelt, miután az 
ünnepelt éveken át készült a bécsi jeles Pazmaneumban ma-
gasztos hivatására. Az ujmisést első szent ténykedésénél a 
helybeli plébános, ft. Tomeskó Alajos, vezette, minthogy a 
szép reményekre jogositó neopresbyter Enyiczke egyik fiók-
egyházából, Szakajból való ; s igy a kedves, mert egy-egy 
községben vajmi ritka napon nemcsak az auyaegyház, 
hanem az emiitett fiókegyház-apraja és nagyja hiv részese 
lett az ünnep ritka örömének. — Tagadhatatlan, hogy egy uj-
misés zsenge áldozata a mily öröm s isteni kegyelem ama 
községre, melyből Isten a sok közöl kiszemel egyet-egyet az 

ő sz. szolgálatára : épen oly örvendetes körülmény az min-
denha minden ker. katholikus előtt ; mert azon dicsőségre, 
azon méltóságra sarkal gondolnunk, melynek a pap felszen-
telése napjától részese lett. A világnak minden jutalmazása, 
minden kétesfényü dicsősége saját semmiségében enyészik el 
szemben Isten szolgáinak méltóságával. Tagadhatja, nem 
értheti bár a világ nem egyszer ; hajh de mindenkor leg-
megbízhatóbb tolmácsa marad Üdvözítőnk e kitüntetésének 
az egyház lángelméinek hite, önkeblünk szózata, az emberi 
lelkek zajongó hullámainak lecsendesítése, ezernyi köny-
csepp felszikkasztása ! . . . „Quid gloria, quid laus ? Quid 
fama est ? Quid honor ? Voces et opinio vulgi.11 (Mant. Ecl. 
6.) Aranysz. sz. Jánosként pedig : „Lásd a papok méltóságát', 
a földön működnek, de tisztjök mennyei ; mert nem ember, 
sem nem angyal-, vagy arkangyaltól, vagy más teremtmény-
től, hanem a Sz. Lélektől nyerték hivatalukat s azt, hogy, — 
noha még testben járván, — az angyalok titkával foglal-
kozzanak!" (S. J . Chrys. L. 3. de sacerd. c. 4) 

Ha az áldozó pap első sz. miséje, melynek megkezdér 
séhez sz. félelemmel, de boldogitó érzülettel fog, — a pap 
méltóságát juttatja eszünkbe; egyszersmind ugyanakkor 
tovább fiizeti velünk a gondolat fonalát s azon kötelessé-
gekre és önfeláldozásra utal, melyek teljesítése mindinkább 
növekedő, égi dicskörben tünteti elő állásának méltóságát. 
Ha egy ifjú, erejének teljében, a papi állással járó oly fontos 
kötelésség teljesítésére, sz. hévvel, s a teljes önfeláldozás gondo-
latával szenteli életét : hogy is ne kellene szivbeli örömre 
gyuladnunk ?! A szivbeli örömnyilvánulat mellett azonban 
kérnünk, forrón kell kérnünk az áldást osztogató mennyei 
Atyát, hogy folyvást Jézus isteni szelleme s a Sz. Lélek örök 
bölcsesége legyen irányadója az ujmisés megkezdett pálya-
futásának ; mert éjien e fontos hivatal, —• az egyház jól fel-
fogott érdekében, a nagy felelősségben leledző fontosság 
miatt, e hivatal az, melynek viselésében, ha nem sikerül 
izről-izre foganatba venni az egyház hő óhaját, könnyenzür-
-zaj támadhat a működés oly fontos körében. — A sz. hiva-
tallal járó kötelmeket és jogokat oly szépen összpontosító e 
püspökiszavak: „Sacerdctem oportet off erre, benedicere,praees-
se, praedicare, et baptisare", — hullámozva is jutottak a 
szivek örömtől tárt ajtajához, és szivünk ós elménk Istenhez 
emelkedék, hogy adjon az annyi oldalról megtámadt egy-
háznak hű szolgákat, tudományos és különösen erényben dús, 
buzgó, istenfélő pásztorokat, (V. ö. S. Hormisd. ep. 25. ad 
Epp. Hisp.) kiknek minden lépésök, minden szavok, minden 
tettök hatalmas emeltyűjévé válhatik a józan és legáldásosb 
műveltségnek, továbbá az oly sokszor hangoztatott tömö-
rülésnek s Isten akaratja valósításának e földön, miként 
megvan az a mennyekben ! Ugyancsak ily gondolatokat 
ébresztett bennünk azon rövid, de mégis annyi szépet, annyi 
sz. igazat magában foglaló alkalmi beszéd is, melyet nt. 
Fient Ferdinand, koksó-mindszenti segéd és diákon tar-
tott, e jelmondattal kezdve: „Ezt cselekedjétek az én emléke-
zetemre." (Luc. 22, 19.) Asz. beszéd hármas örömet jelezvén, 
különösen Jézus Krisztus irántunk való isteni szeretetének 
azon tanúságát tüntette ki, hogy az imádandó oltáriszentsé-
get szerzette, hogy a sz. miseáldozatot rendelte halálának 
szüntelen való emlékezeteül, s a Golgota ormán teljesített 
véres áldozatának naponkint való véretlen megújítása és sz. 
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halála által kiérdemlett váltságunknak reánk alkalmazása 
végett. Ezért rendelte Üdvözítőnk az egyházirend szentségét, 
melyben az uj misés Krisztus szolgája, az Isten titkainak sá-
fára (1. Cor. 4. 1.) lőn. Oly méltóság, mely felett alkalom-
szerű ma az örvendezés ! 

Miután az ujmisés áldásában részesültünk s minket és 
szerető rokonait a béke és szeretet csókjával bocsátott el az 
oltár zsámolyától, a helybelyi plébános szives házához tér-
tünk vissza. Osi és szép szokásaink közé tartozik, hogy ün-
nepélyes alkalom adtán, — kivánja bár a kis társaság akár-
milyen zajtalanul megülni az ünnepi napot, nem maradhat 
el egy-két felköszöntés. Vannak az életben ply forduló pon-
tok, oly fontos pillanatok, midőn egy-egy rövid beszéd zsi-
nórmértékül, hü emiéheztetőül szolgálhat a megkezdendő 
életpálya tövises utain annak, ki az életet eddig csak köny-
vekből tanulta ismerni. Ft . Tomcskó Alajos, helybeli plébá-
nos, ez alkalommal mondott szavai, örömének fokozódó ki-
fejezése mellett, üdvös irányt jelölének e napon az ujmisés 
elé. Az életbe lépő fiatal papot azon virágkedvelőhöz ha-
sonlítja vala, ki télen át szobájában növénytani tanulmá-
nyaival van elfoglalva : ösmeri a virágok alkotó részeit, el-
terjedésök helyét, ennek gyógyító hatását, amannak káros 
erejét; ez üdülést szn-ez, az mérget lehel: mégis, ha egyszer 
a szabad természetbe lép, hányszor jő zavarba a faj és név 
határozott megállapításának kérdésénél . . . Az élet körül-
ményeinek is megvannak a maga virágai a lelkipásztorko-
dás oly tágas terén ; sokszor nem sima bársonyán a rétnek, 
de szúrós tövisek közt és sziklamélyedésekben találjuk ma-
gunkat ; majd kalauzra van szükségünk stb. ; de mi se ret-
tentse vissza az ifjú papot ! Küzdjön, fáradjon Isten egyhá-
záért s önkeblében találja jutalmát a legmostohább körül-
mények közt is, ha a világ tövist szórna útjára rózsaszirmok 
helyett. A papnevelő falai közt elsajátított egyházias szel-
lemnél mi is megbízhatóbb kalauz az életben ? — A hatásos 
beszéd a jó pap képét idézte fel lelkünkben. Önkénytelenül 
emlékeztünk Marchai örök szép szavaira, melyekben lángoló 
hévvel szól az egyház papjáról. „Qu'est-ce que le prêtre ? 
Un bon prêtre ! savez vous ce que c' est ? C' est un homme 
qui vit perpétuellement d'une vie surnaturelle, c'est-à-dire 
surhumaine ; . . . un bon prêtre, en un mot, c' est un miracle 
vivant auquel on ne songe plus, à force de la voir." (L' hom-
me comme il le faut. p. 428.) 

Az ujmisés sem késett válaszolni a fennebb emiitettem 
lelkesitő szavakra. A többi közt egyik főpontja volt nemes 
szellem sugalmazta rövid beszédének a ..legnagyobb ma-
gyar" ama szavainak, hogy ,vannak az életben pillanatok, 
midőn az ember boldognak és egvszersmind boldogtalannak O DJ ~ 
is érezi magát', — kifejtése és helyes alkalmazása. Boldog-
nak érezte magát, amennyiben elérte a czélpontot s Isten ál-
dásának hangoztatása röppen feléje jóakarói-, barátainak 
ajkáról; de boldogtalannak érezi önmagát, mivel érzelmei-
nek nem tud kölcsönözni eléggé meleg szavakat, hogy kife-
jezhesse a helybeli plébánosnak háláját a szívességnek iránta 
mutatott oly hosszú soráért. Elég legyen azonban azt emlí-
tenem, hogy a szólót melegen érző szive elég ékesszólóvá 
tette ! Kellet-e nekünk több, mint viszont Isten áldásának 
részünkre való forró óhajtása ! ? Legyen ez őszi nap kedves 
emléke híven megőrizve az ujmisés lelkében, hogy földi pá-

lyájának nyarán, őszén, telén örök tavasz viruljon benső 
életében ; miként manap, bár künn az ősz sárgái levele szál-
longtak, üde virágok közt járt. Friss virág diszité az Ur 
hajlékát ; az öröm tavaszvirágai nyíltak az első sz. misén je-
lenlevő hivek áldásra váró lelkében. P. S. 

IRODALOM. 
,,*,. Emlékkönyv. Kiadta a budapesti növendékpapság 

magyar egyházirodalmi iskolája fönnállásának ötvenedik 
évében. Munkálatok. XLIV. évfolyam. Budapest, 1881. 
TTilckens és TTaidl könyvsajtója. Nagy 8-ad rétű LV. és 2601. 

A ,Religio' kezdet óta rokonszenves jóindulattal visel-
tetett egyházunk reményeinek zsenge irodalmi munkálko-
dásai, s az ezen szárnypróbálgatásokat bátorító vezérlő és 
fejlesztő egyházirodalmi iskolák iránt. Örömmel jegyezte 
fel lapjaira a lendület egyes mozzanatait, melyekkel a szen-
tély ifjú levitái a serény munkásságukat szeretetteljes ér-
deklődéssel kisérni soha meg nem szűnő olvasó közönséget 
évről-évre meglepték, tanúságot téve a kath. egyházirodalom 
küzdő és veterán munkásai előtt arról, hogy nyugodtan 
tekinthetnek ki a jövőbe, látván, mily sűrű csatalánczban 
készül nyomdokaikba lépni a toll forgatásába korán begya-
korlott ifjú nemzedék. 

Nagy hatalom a tudomány, és az irodalom virágzása 
mindenkor dicsősége volt a századnak és azon nemzetnek, 
mely azt magáénak vallhatni szerencsés vala. ,,L' épée des 
temps modernes, mondja Ozauam, c'est le savoir", (Oeuvres 
choisies, 1877. 223. 1.) és Danielik szavai szerint, — „virágzó 
irodalom az értelmi világ hymnusza Istenhez." (Religio 
1855. decz. 29.) 

Ennek az igazságnak ereje teremté meg azt a gyakorló 
irodalmi iskolát, melynek félszázados élete évfordulóján 
kelt Evkönyve fekszik előttünk. 

1845-ben jósolta meg a Religio a pesti növendékpap-
ság egyházirodalmi iskolájáról, hogy „ezen intézetből idő-
vel sűrűsödni fog az írók száma, kik a kath. ügy mellett 
buzgó erélylyel fölkelendenek." Es e jóslat nem volt csalfa 
álomkép. E remény teljesült. Tények, nevek és művek liosz-
szu sora tanúskodik megvalósulása mellett. Ugyancsak tanu-
sága ennek ez a díszes Emlékkönyv, mely számos babérkoszo-
rus irónk irodalmi dajkájának félszázados korát van hivatva, 
és fogja is, méltóan megörökíteni. Es vájjon kinek ajánlhatta 
volna fel illőbben, e magasztos alkalommal, uj és régi dol-
gozatokból elismerésre méltó műgonddal szerkesztett Em-
lékkönyvét a derék iskola másnak, mint Magyarország 
nagytudományu herczeg-primásának, főm. és főt. Simor Já -
nos bibornok ő emjának, a kinek nagynevű elődje, b. e. Rud-
nay Sándor, lehelte e termékeny annyaiskolába a lelket, mi-
dőn 1831. april 27-én a központi papuövendékeknek atyai 
buzdítással megengedé, hogy „Magyar gyakorló iskolát" ál-
lítsanak fel. 

Alakja és tartalma e műnek egyaránt a közreműkö-
dők mélyreható törekvéséről és szép ízléséről tesz tanúságot. 
Külünös örömmel látjuk, mily helyes érzékkel tér vissza a 
derék iskola működése eredeti irányához, abban, hogy a 
szent atyák korának classicus és szent ihletű termékeit ta-
nulmányozás tárgyául újból felveszi, a miről az Emlék-
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könyvben a Diognéthez irt ősrégi levél és sz. Jeromos le-
vele Heliodórhoz tanúskodik. 1879. elején közölte e lap sz. 
Jeromos egy másik levelét Heliodórhoz a győri n. papne-
velde irodalmi egylete által pályadijazott műfordításban. 
Akkor hasonló patristikai munkálatokra buzdítottuk egy-
házirodalmunk kezdő munkásait. A mit mondtunk, nem 
hangzott el a pusztában. íme az eredmény. Terjedjen ez 
irány még szélesebb körben; mert hiszen a szent atyák mű-
vei az alak és tartalom egyiránti tisztasága miatt kiválóan 
alkalmasak a keresztény, egyházi iró műizlésének fejleszté-
sére. Ismételve mondjuk: „Növendékeink hármas haszonnal 
forgathatják a szent atyák műveit. Tanulnak tősgyökeres 
latint, — (és görögöt) — izlést és utánozhatatlan egyszerű-
séggel előadott fenséges hitet és szent erkölcsöket." 

O ö O 

Hasonló dicséretben kell részesítenünk az iskolában 
lengedező költői szellem azon irányát, mely a legfensége-
sebb, hogy ugy mondjam legistenibb és igy jjapokhoz leg-
méltóbb költészeti mintákban, a zsoltárokban keresi táplá-
lékát és ihletét. Ez a költészeti irány szerencsésen csatlako-
zik a magyar egyházirodalmi műpróza fejlesztésének azon 
irányához, melyről imént szóltunk, mely a szent atyák mű-
veiben keresi az egyházi iró eszményét. Dávid zsoltárainak 
fordításával megbirkózni nehéz, de a kiben erő van, arra 
nézve mindig hálás és üdvös munka. A zsoltárok tanulmá-
nyozása megmenti a keresztény költőt a modern költészet 
naturalismusától és lapos érzelgésétől s megtanítja a szen-
tély szolgáját, hogy csak arról szóljon hymnusa, dala, éneke, 
ami a szentélyhez méltó, és ugy, a hogy Isten igéjének hir-
detésére fölkent ajkaihoz illő. Érdemesnek tartom ide ik-
tatni, a mit egy világi férfiúi, az olasz lyrikusok egyik kiváló 
alakja, Vincenzo Monti, Dávid költészetének fenségéről irt, 
összehasonlítva azt a profán költészet legszebb termé-
keinek, Homér műveinek költészeti becsével. „Neil' Iliade, 
úgymond, è l'uomo che serive ed inventa ; l'immaginazione 
e profana, i suoi sforzi non possono occultarsi, e questi ne 
tradiscono la debolezza. In David soffia immediamente lo 
spirito di Dio : la sua poesia è degna del cielo medesimo, e 
impressa tutta del conio di colui che scherzava formando 
l'universo. Omero copia la natura. David serive ciô che gli 
detta lo stesso autor della natura ; ed esso è quello che di-
pinge per lui. David in somma è tanto superiore ad Omero, 
quanto la cristiana idea del supremo Essere è più ragione-
vole e più sublime in noi che nei pagani." (Al nions. E. Qui-
rino Visconti.) 

Az eredeti költészeti kísérletekről, valamint a prózai 
dolgozatokról, melyek közt találunk két magyar egyháztör-
ténelmi tanulmányt, a János lovagokról s az aradi prépost-
ságról, továbbá Jákob unokái Egyptomban czim alatt érte-
kezést a szentírási tanulmányok köréből, kiváló tekintettel 
az egyiptológiára, — szintén csak azt mondhatjuk, hogy si-
kerültek és szerzőik jövő munkásságára legszebb remények-
kel kecsegtető fényt derítenek. Adatokban gazdag, becses 
részét képezi az Emlékkönyvnek végre az iskola összes ki-
adványainak lajstroma és a magyar növendékpapság iro-

dalmi egyleteinek rövid történeti vázlata, mely a jövő évi 
munkálatokban lesz kiegészítve. 

Ezzel befejeztük a budapesti növendékpapság egyház-
irodalmi iskolája Emlékkönyvének ismertetését. Azzal a 
forró óhajjal tesszük le a tollat, hogy az iskola százéves fenn-
állását is ily jeles Emlékkönyvvel ünnepelhesse meg. Re-
méljük, hogy e nemestörekvésii egyházirodalmi palaestra, a 
jövő felszázad alatt, hathatósan fog szerény körében arra is 
közreműködni, hogy a magyar kath. papság ép oly mestere 
legyen az élö mint az irott szónak. Mert szónoklat és irómű-
vészet kiegészítik egymást. Ámde csak akkor emelkednek 
mindketten a virágzás fokára, ha mélyreható és széles lát-
körü theologiai és bölcsészeti tudomány, — a milyen szent-
séges atyánk, a bölcs XII I . Leó pápa lelki szemei előtt le-
beg, — tölti be mind a kettőt kiapadhatatlan, eszmebőséggel, 
ragyogó fénynyel, és ellenállhatlan logikai erővel. 

VEGYESEK. 
® .4 szent atya f. hó 16-án fogadta sz. Péter templo-

mában, egyházi és világi souverainitásának összes formái 
közt, a bibornoki és diplomacziai testülettől környeztetve, 
azonban a helyzetnek megfelelően zárt ajtóknál, az olasz ka-
tholikus minden rendű és rangú zarándokok ezreit. Felira-
tot rnsgr Agostoni, velenczei patriarcha olvasott fel. O 
szentsége hosszabb beszédben felelt, melyet a zarándokok 
nagy lelkesedéssel fogadtak. 

X Nm. püspöki karunk főt. tagjai, kik tehették, élü-
kön az ország főm. biboros herczeg-primásával, feljöttek a 
fővárosba, hogy részt vegyenek e felsőház felirati vitáiban, 
melyek törvényhozásunk legközelebbi szakára vaunak hi-
vatva jelleget ölteni. 

íf"í. Kitüntetés. Dr. Somogyi Károly, zebegényi czim-
zetes apát és esztergomi kanonok, e lapok elévülhetetlen ér-
demű volt szerkesztője, az egyház terén és a közügyek elő-
mozdítása körül szerzett érdemei elismeréseül a Lipót-rend 
lovagkeresztjét kapta dijmentesen. 

— Csodálatos az isteni Gondviselés az ő utain! Kalan-
dor politika, mely a közvagyonból számit zsiros konezra, 
háborúba keverte Francziaországot Afrikában. Politikailag 
véve e harcz dicstelen, sőt határozott vereség, a mennyiben 
a franczia hadsereg hiányai- és hibáiról tesz kiáltó tanúsá-
got. Szellemi eredménye azonban, melyre az entrepreueurök 
nem is gondolnak, egyelőre kiszámithatlan. Isten franczia 
fegyverekkel tör utat a keresztény czivilizácziónak még 
Gambetta conlissákmögötti diktátorsága alatt is. XIII . 
Leó pápa kinevezte Lavigerie algiri érseket a tunisi apos-
toli helynökség kormányzójává. Es a nagyszellemű missió-
narius érsek egyelőre ott hagyta érseki székhelyét és elment 
feltámasztani Afrika hajdani dicső egyházainak büszkesé-
gét, — a karthágói egyházat, melynek romjai Tunis terü-
letén fekszenek. Legközelebb többet. 

Kegyeletes adakozás. 

Kóbor Jakab plébános ur a német-üröghi plébánia részéről a ju-
bileumi alamizsna liármas czéljára 5 f r t . 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. XIII. Leo pápa beszéde sz. Péter bazilikájában az olasz katholikusokhoz. — Furcsa dolgok. — Gróf Appo-
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katholikusok XIII. Leó pápa trónja előtt. — Spanyolország. Szent Terézia centenáriuma. — Vegyesek. 

XIII. Leo pápa beszéde 
sz. Péter bazilikájában az olasz katholikusokhoz. 

(Mondotta az olasz zarándokoknak oki. 16-án adott audientián.) 

Ha valami képes nekünk atyai szivünk gond-
ja i és keserűségei közepett néhány pil lanatra édes 
és kellemes vigaszt nyúj tani : ugy ti ma azt, szere-
te t t fiaink, rendkivtili összejöveteletek és azon hó-
dolat és szeretetet által, melyről szóval és tet tel 
tanúságot tesztek, szerzitek meg nekünk. — Mialatt 
minden módon gyengiteni akar ják az olasz népben, 
vagy egészen kiölni belőle Jézus Krisztus egyháza 
i ránt az engedelmességet s a szeretetet ennek lát-
ható feje iránt, aki kormányozza, — ti, Olaszország 
minden vidékéről ide körülünk összeseregelve, kép-
viselitek Olaszországot előttünk, mely igazán mé-
lyen katholikus és hiven ragaszkodó a római pápá-
hoz. — Sőt, mialat t most hangosaban kiabálják a 
rágalmazó vádat, hogy a pápa ellensége Olaszország 
jóllétének, ti szabad elhatározástokból és nemes 
őszinteséggel kijelentitek, hogy ellenkezőleg, a pá-
paság a legfőbb és legtisztább dicsősége hazátok-
nak, mely valódi és tartós jóllétet nem remélhet, 
csak ugy, ha állandóan hü marad a katholikus val-
láshoz, őszintén hódol Jézus Krisztus helytartójá-
nak és tiszteletben t a r t j a annak sérthetetlen jogait. 
— Ez a magatar tástok nékünk hatalmas erőt. és 
vigaszt nyú j t ; mert l á t juk belőle, hogy az olasz 
katholikusok megért ik , hol van a legborzasztóbb 
veszély hazájokra nézve, és melyek az ellenséges 
secták valódi czélzatai. 

Es valóban, mainap már teljes világosságban 
nyilvánulnak mindenki előtt ama czélzatok. Azon 
secták, melyek mindig készek Jézus Krisztus egy-

háza ellen harczolni, melyek, ha lehetséges volna, a 
katholicismust a földszínéről végkép kiirtanák, 
számra, hatalomra és vakmerőségre nézve minde-
nüt t gyarapodván, kiválóan szemügyre vették Olasz-
országot, ahol a kath. hit oly mély gyökereket vert, 
ahol hosszú századok óta bir ja székhelyét a leg 
főbb pásztor, ahonnét mindenfelé szétárad Jézus 
Krisztus szelleme és a megváltás áldása. — Jól 
tudjuk, hogy a secták pártfelei által Európa külön-
féle városaiban tar to t t congressusokon a katholikus 
Olaszország volt tárgya a kancsalszemü czélzatok-
nak. Legutóbb elhatározták, hogy a közelebbi év-
ben ünnepélyes congressus gyűj tse össze az egész 
világ sectáinak képviselőit ; — s hogy ennek jelen-
tősége felöl ne legyen kétség, azt mondták, hogy 
Rómában, a katholicismus központján, akarnak ösz-
szegyiilni azzal a szándékkal, hogy a keresztény 
épületnek alapszikláját magát támadják meg. — 
Ezalatt , hogy a gyűlöletet ébren tartsák a szivek7 

ben, s hogy u j erőt gyűjtsenek az elvetemedett 
harczhoz, a Rómában és Olaszország különféle vá-
rosaiban tar to t t gyűléseken nyil tan és tartózkodás 
nélkül kimondták, hogy végleg elnyomni s eltörölni 
akar ják a pápaságot, — mely ellen, mint vallásos 
intézmény ellen is, a legkegyetlenebb rágalma-
kat, a legméltatlanabb ócsárlásokat és gyalázatokat 
szórták. Ugyanekkor u j egyletek kezdtek szervez-
kedni , melyeknek czélja a legvégsőkig küzdeni 
minden ellen, ami Rómában katholikus és pápai. 
— Igy, ama szépszavu Ígéreteket és biztosításokat, 
melyek elejétől fogva hangoztattak és terjesztettek 
az egyszerűek ámítására, hogy ime mennyire akar-
ják ők, hogy Olaszországban a katholika vallás 
szent és sérthetetlen, hogy a római pápa személye 
biztonsággal és tisztelettel környezett, lelki hatal-
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mának gyakorlásában szabad és független legyen, 
— rövid idő alatt a tények legvilágosabban meg-
czáfolták, ugy, bogy azok az egyház és annak feje 
iránti legélesebb ellenségeskedéssel végződtek. 

Ismervén a secták vakmerő terveit és szándo-
kair. mi, szeretett fiaink, szükségesnek és köteles-
ségszerűnek t a r t juk titeket és Olaszország katholi 
kusai t a közeledő veszélyre figyelmeztetni. Ne 
ámitsa magát senki; ellenkezőleg legyetek meggyő-
ződve arról, hogy a legszeretőbb anya, az egyház 
kebléről akarnak elszakítani benneteket és ki akar-
nak vonni Jézus Krisztus édes igája alól, hogy ki-
szolgáltassanak azok önkényének, akik hazátoknak 
romlást és nyomort készítenek. — Ilyen ellenségek 
kel szemben mindig ébren kell lenni, hogy elke-
rülhessük cselszövényeiket, és bizton, minden áron 
megóvhassuk a hit drága kincseit, melyekkel az is-
teni kegyelem megáldott. Epen most jelentettétek ki. 
hogy készek vagytok e végre mindent eltűrni. Mű-
ködjetek tehát egyetértöleg és sorokozzatok vallá-
sos társulatokba ; csoportosuljatok engedelmesség-
ben lelkipásztoraitok köré; — de különösen csopor-
tosuljatok teljes készséggelés engedelrnességgelaleg 
főbb pásztor, a római pápa körül. Amint az ö nem 
színleges, hanem valódi függetlensége képezi az 
egész egyház, az egész kath. világ jóllétének első 
föl tételét : ugy szükséges, hogy a hivők valameny-
nyien, de kivált az olaszok, buzgón érdeklődjenek ezen 
függetlenség iránt: szükséges, hogyezt szünet nélkül 
visszakívánják s minden megengedett eszközzel, ugy 
a mint kell, jog és igazság szerint, visszaköveteljék. 
Mi nem fogunk megszűnni e czélra küzdeni, — de 
szükséges, hogy a hü fiak is ne csak szomorkodja-
nak atyjok szomorú helyzete fölött, hanem iparkod-
janak tehetségök szerint azon segíteni is. Első 
sorban titeket illet meg, mint imént mondtátok, 
e méltó és nemes feladat. Vajha senki se maradna 
tétlen e vészteljes időben ! Ne tágítson közöletek 
senki az események és idő ereje előtt, nehogy, bűnös 
közönyösséggel, hozzászokjék a dolgok azon állapo-
tához, melyet sem mi el nem fogadhatunk, sem 
egyetlen utódunk nem fog elfogadhatni soha. — 
Jusson mindig eszetekbe, hogy lelketek legfőbb 
pásztora ellenségek közepett van, akikben hogy a 
harag és gyűlölet mire képes, azt Róma megbor-
zadva lát ta azon örökre gyászos éjjelen, midőn hőn 
tisztelt elődünk hamvait az örök nyugalom helyére 
kisérte. Jusson eszetekbe, hogy a pápa személye és 
isteni tekintélye naponkint sárba dobatik azon fék-
telen sajtó által, mely telekézzel szórja rá a leggálá-

dabb ocsmányságokat. Jusson eszetekbe, hogy van-
nak Olaszországban és Rómában, akik apostoli pa-
lotánk elfoglalását követelik, hog}' minket kénysze -
ritsenek vagy még súlyosabb fogságra, vagy hogy 
számkivetésbe menjünk. Ezen szomorú emlékek 
szolgáljanak buzdításul, szeretett fiaink, hogy ve 
lünk készségesen megosszátok a küzdelem fáradal-o o 

mait és veszélyeit, amely küzdelemben a végső 
győzelem kétségkivül az egyházé leszen. 

Egyébiránt , szivesen eleget téve óhajotoknak, s 
készségesen kérve rátok a malasztot, melyre ily vi-
szontagságok közepett szükség van, itt, az aposto-
lok fejedelmének sírjánál, ég felé emeljük kezeinket, 
hogy titeket megáldjunk. Ezen áldás legven min-
denkorra apostoli kegyelmünknek és gyöngéd sze-
retetünknek záloga. Szálljon az égi malaszt bősé-
gesen Olaszország jeles püspöki karára és cleru-
sára ; szálljon a jelenlevőkre, az ő családjaikra, s 
mind azokra, kik lélekben titeket ide követtek ; 
szálljon a katholikus congressusra, a kath. egyle-
tekre és társulatokra, —- szálljon az egész olasz 
népre ! 

F u r c s a d o l g o k . 
VI. 

Jelen levelemben inkább olv dolgokról szándékozom 
beszélgetni, melyekből könnyen furcsaságok számazhatnak. 

A házasságkötések körül szintén sokfélék az elintézés 
formalitásai, s valóban itt a magán rendelkezések különféle-
sége többnyire indokolható az egyes esetek különös körül-
ményei által. De láttam oly eljárásokat, melyek szerény 
véleményem szerént nem ajánlhatók, s melyeket én czélsze-
riitleneknek tartok. 

Sokhelyen a házassági szándékot vasárnap jelentik 
be a hirdetés azonnali elkezdése végett, mikor a pap pré-
dikatióját rekapitulálja, mikor már-már beharangoznak. Es 
eszközlik a bejelentést az előtte való éjjel az eljegyzés 
(kézfogó) alkalmával becsodálkozott násznagy urak, akik 
aztán olykor a jegyesek neveit sem tudják hiba nélkül meg-
mondani. Legtöbb helyen a kántortanító írja a hirdető-czé-
dulákat, amiért neki a pap 10 — 20 krajczár accidentiát ál-
lapitott meg. Némely helyen a pap sem a jegyeseket, sem 
pl. a násznagyokat nem látta, hanem a kántortanító egysze-
rűen megírja a hirdető czédulákat, beleteszi az evangeliumos 
könyvbe s a pap prédikatió után keresi, van-e hirdetni való. 
S hirdet mindig ab invisis. 

Azt hiszem, nem egyedül én, de igen számosan van-
nak, kik ilyenféle praxisokat, ha örökségül át is vették elő-
deiktől, iparkodnak minden lehető módon megszüntetni. A 
bejelentésnek nem a mester, hanem a pap előtt kell történ-
nie, aki ha röviden is, de a generale examen legszükségesebb 
kérdéseit tartozik azonnal, a hirdetések előtt, megtenni, s 
csak ugy kezdeni a hirdetéshez. E végből nem elég csupán a 
„násznagy urak" megjelenése, hanem szükséges a jegyeseké, 
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kiket, ha tetszik, bárki is elkísérhet. Ugyanakkor a pap 
egyúttal időt is tűzhet ki nekik a további megjelenésre és 
oktatásra. 

Ha a vasárnap reggeli bejelentések alkalmatlanok, pl. 
mivel a papot háborgatják készülődésében, akkor, mint ezt 
pl. én is tettem, értésükre lehet adni a híveknek, hogy a be-
jelentéseket előbb tegyék, ne az utolsó órában. S nálam, 
hála Istenn k, a korábbi bejelentések czélszerü voltát a hi-
vek is belátták, s ha fordul is elő megkésés, kivétel, ugy 
mégis meg van az az előnyöm, hogy hirdetés előtt már ma-
gokkal a jegyesekkel beszélhetek, kik legelső sorban vannak 
érdekelve, s velők épen ezért hamarább tisztába jövök, mint 
a násznagyokkal. 

A hirdető czédula megírására nézve véleményem az, 
hogy ez a lelkész dolga, mert a hirdető czédula csak rövid 
kivonata a jegyesek könyvének, melyet pedig vezetni a lel-
kész dolga (volna). Vagy ha szívességből a mester irja is a 
czédulát, ez koránsem tekintendő az ő hivatali körébe tar-
tozó functiónak, s ne történjék a lelkész tudta és megbízása 
nélkül. Mert az ilyen szívességből a consvetudo könnyen jo-
got is csinálhat. Voltam én egy helyen káplány, ahol a hir-
detés nem eszközöltethetett azért, mert a mester nem akarta 
kiadni a hirdetőt, mivelhogy a 20 krajczárt még a felek 
nem adták meg. Principálisom sajnálkozását és nemtetszé-
sét fejezte ki előttem ez eset fölött, de nem mert „beleavat-
kozni a mester jogkörébe". Ha ilyesvalami nem scandalum, 
akkor legalább is furcsa dolog. Censeo talem consvetudinem 
esse delendam. En e szokást plébániámban szintén találtam, 
de minden nagyobb nehézség nélkül eltöröltem, mert szerén-
tem csak a legnagyobb indolentia képes tűrni azt, hogy a 
mester egy pár illetéktelen krajezárja miatt a házasságkö-
tés menete megakasztassék. 

A hirdető czédulán előforduló kifejezésekre nézve pe-
dig következő megjegyzésem van. A czél csupán az, hogy 
az illető jegyesek ugy legyenek kihirdetve, miszeréut a pu-
blikum megértse, kikről van szó. A többi mellékes. Pl. mel-
lékes körülmény az, amit még legtöbb helyen folyton hang-
súlyoznak, hogy „becsületes ifjulegény", „tisztességes hajadon 
v. özvegy". Azért mondom a becsületességet és tisztességet 
a házassághirdetéseknél a jegyesek mellékes ismervének, 
mivel nem becsületes és nem tisztességes egyéneket is sok-
szor a házassághoz kell bocsátani. Ezen körülmény kitétele 
a hirdető czédulán abból az időből való, mikor még a pap 
véleménye valakiről a legnagyobb horderővél birt, amikor 
még e befolyást a közerkölcsiség érdekében morális pressió 
gyanánt nagy mérvben alkalmazni lehetett. Fájdalom, ez 
idők elmultak, s szerencsés az a község, ahol a nép házasu-
landó ifjúságát a jövendő házasság hirdetés ilyen vagy olyan 
kifejezése befolyásolni képes. Ilyen helyen ám folytassa a 
lelkész, ha jónak látja, a jegyesek különös kitüntetését vagy 
meggyalázását egybekötni a házasság hirdetéssel. En azon-
ban átalán véve a „becsületes" és „tisztességes" vagy hasonló 
jelzők alkalmazását nem helyeslem. Mert minek akkor vala-
kinek a múltját bírálgatni s talán a „becsületes" vagy „tisz-
tességes" jelző elhagyása által indirecte nyilvános helyen, 
az irgalmas Isten házában, meggyalázni, mikor talán épen 
a házasságkötés szolgál neki alkalmul arra, hogy pl. er-
kölcstelen életével felhagyjon ? Minek akkor őt pelengérre 

állítani, megkeseríteni, mikor talán épen most teszi meg a 
javulásra az első lépést ? Aztán mit értenek legtöbbnyire a 
„becsületes" és „tisztességes" szavak alatt? A szerencsétle-
nül megesett leány, ki egyszeri botlásáért eleget bűnhődik, 
indirecte gyalázatosnak bélyegeztetik ; az pedig, aki a pap 
tudtán kivül talán százszorta könnyelműbb életet élt, tisz-
tességesnek, becsületesnek declaráltatik. Vagy talán csak az 
a gyalázatos, aki valakit megejtett vagy a ki megesett? Ez 
egy kissé hiányos és furcsa magyarázata az erkölcsiségnek. 
Legjobb azokat a jelzőket szépen elhagyni, s a becsület vagy 
erkölcsbirói tisztet alkalmasabb módon gyakorolni. 

A hirdetésekről eszmetársulásnál fogva eszembejut 
ama több helyen fenálló szokás, hogy predikatió után kihir-
detik szószékről az elveszett „steszlit", pinczekulcsot, zseb-
kendőt, vastag pipaszárt stb. ingyen vagy egy hatosért. Ez 
igen disztelen dolog, s nem méltó arra, hogy a szent beszéd 
után emiatt a hivek figyelme megzavartassék. Ha a pap a 
vesztes felek iránt előzékeny akar lenni, egyszer minden-
korra elvállalhatja a talált jószágok átvételét, megőrzését 
és igazolás esetén kiadását. Mint a tapasztalás mutatja, 
többet a hirdetgetéssel sem használ. 

A házasságkötéseknél végre tapasztaltam, hogy isme-
retlen okból nem a rendes oltárgyertyatartókban gyújtat-
nak meg a gyertyák, hanem az epistola-oldal sarkára oldal-
vást fordított feszület mellé tétetnek külön gyertyatartók s 
a jegyesek is oldalvást állittatnak fel. Persze, hogy ha a 
biró eskettet meg vádlottakat vagy tanukat a tárgyalási te-
remben igy készítenek oltárt, de a templomban ott az oltár, 
ott a gyertyatartók rendes helyükön, ott nem szükséges az 
oltáron külön oltárt rögtönözni, mintha csak az volna a 
czél, hogy az oltáron levő tabernaculum és az ebben rejlő 
szentség háttérbe szorittassék. De meg nem is szép, nem is 
ünnepélyes, ha az oltár, melynél a házasságkötés végbe-
megy, oly hidegen néz ki s egy gyertya sem ég rajta. Es 
sokkal helyesebben és hatásosabban történik a szertartás, ha 
a házasulandók és a jelenlevők az oltárral szemben, nem pe-
dig oldalvást állanak, a pacificale az oltár közepén van, a 
pap az epistola oldalon kifordul a templom hajója felé, s a 
rendes oltárgyertyatartókban gyertyák égnek. Tessék meg-
próbálni. Egy plébános. 

Gróf Apponyi Albert jelentése 
a vallás-alapról. 

A cancellária ez ügyben 1803. november 25-én 4,321. 
szám alatt tett előterjesztésében határozott véleményt 
nem mondott ugyan, s csakis azt jegyezte meg, hogy utasi-
tás ez ügyben felesleges, mert a legfelsőbb elhatározás a 
helytartótanácsnak is irányadásul szolgál, mert a kivitel a 
kamarát s cancelláriát illeti. Ferencz király azonban ennek 
daczára következőleg határozott : „Helyeslem a helytartó-
tanácsi kisebbség véleményét. A püspöki jövedelmek szabá-
lyozását mind a papnöveldék, s mindkét szertartású lelké 
szele jobb ellátása, az árvákról való gondoskodás és más 
hasonló czélok tették szükségessé. Ez által az egyházak jo-
gaiból, a püspökök illő javadalmazásaiból mi sem vétetik 
el, hanem legfőbb királyi jogomnál fogva elhatároztam, 

') Vallás-alapi okmánytár. 75. lap. (XXXVi. okmány.) 
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hogy csakis az, mi fölösleges, mily módon fordittassék az 
alapítók szándékának betöltésére." 

Ennek folytán el is rendelte, hogy elhatározása a püs-
pökökkel, s hol széküresség van, a káptalanokkal bizonyos-
sággal közöltessék, „nehogy időközben akaratától eltér-
jenek." 

A király ezen intézkedése foganattosittatott is, amint 
erről egyebek közt a helytartótanács s a kamara vegyes bi-
zottságának 1806. november 14-én tartott üléséről felvett 
jegyzőkönyv 2) tanúskodik, mely szerint az esztergomi érsek-
ség, a váczi, győri, veszprémi püspökség szabályoztatván, az 
esztergomi érsekségnek 250,000 forinttal, a váczi s győri 
püspökségnek 60—60,000 forinttal és a veszpréminek 100,000 
forinttal megállapított bevételeiből, levonván a levonandó-
kat, s jelesen az érsek s püspök személyére kiszabott java-
vadaimat, az esztergomi érsekség 75,000 forintot, a váczi s 
győri püspökség 14—-14,000 forintot és a veszprémi 50,000 
frtot tartozott a vallás-alapba beszolgáltatni. 

A m. kir. helytartótanács 1810. május 22-én 9059. 
szám alatt tett felterjesztésében 3) figyelemmel arra, hogy a 
szabályozott püspökségek fölös jövedelmeiből a vallásalapba 
beszolgáltatott, s külön alap gyanánt kezelt összegek a val-
lásalappal egyenlő rendeltetéssel birnak, javaslatba hozta, 
hogy ezen összegek a vallásalappal egyesittessenek. 

Ezen javaslat az 1810. junius 22-én 6525. szám alatt 
kelt udvari rendelet4) szerint mellőztetett ugyan, de a je-
lenleg uralkodó király ő felsége alatt a cs. kir. cultusminis-O V O 

ternek 1853. február 6-án 66t/55C( szám alatt kelt rendelete5) 
szerint az foganatosíttatott, midőn a vallásalnpnak legfel-
sőbbileg jóváhagyott 1853. évi költségvetésében az egyházi 
intézetek és agg papok intézeteinek szükségleteire szolgáló 
külön alap : a szabályozott püspökségek alapja a vallás-
alapba bevonatott, és a vallásalap költségvetése eliez képest 
1854. évtől kezdve megfelelőleg átalakíttatott. 

Mint az 1808. augusztus 5-én 8148. szám alatt kibo-
csátott udvari rendelet6) mutatja, a görög kath. püspöksé-
gek és kanonokságok időközi jövedelmei a gor. kath. lelké-
szek özvegyeinek s árváinak egyidejűleg felállítandó alap-
jába rendeltettek szolgáltattatni. Ezen javadalmak bevételei 
tehát, bár önkényt érthetőleg a püspökségek üresedés esetén 
a kormány által átvétetnek, a vallásalap vagyon-állományát 
egyáltalán nem érintik. 

Visszatérve a papi javadalmasoknak részint a vallás 
alapba a lelkészek s papnöveldék javára beszolgáltatandó, 
részint a várerőditési segély czimén kivetett megadóztatá-
sára, fel kell említeni, hogy ezen megadóztatás, mely már 
Mária Terézia alat* 10%, illetőleg 20% százalékra emeltetett, 
nem csak a clerus, hanem az országgyűlés részéről is számos 
felszólalásra adott alkalmat, mígnem II. Lipót 1790. április 
7-én kibocsátott legfelsőbb elhatározásával kimondotta, 
hogy : „Magyarország papsága mint az ország első rendje a 
köztörvények szerint minden járuléktól vagy adózástól men-
tes levén, a reá rótt, s az utolsó kormány alatt tényleg 10, 
illetőleg 20 százalékkal a várerőditési pénztár, illetőleg a 

*) Vallás-alapi okmánytár 77. lap. (XXXVII. okmány.) 
3) Vallás-alapi okmánytár 81. lap. (XXXIX. okmány.) 
*) Vallás-alapi okmánytár 82. lap. (XL. okmány.) 
5) Vallás-alapi okmánytár 86. lap. (XLIV. okmány.) 
6) Vallás-alapi okmánytár 80. lap. (XXXVIII. okmány.) 

vallásalap javára beszedett hányadnak a folyó évi január 
28 án kibocsátott kir. leirat szerint is önkényt meg kell 
szűnnie ; mivel azonban ezen leirat az 1780. évi állapotot 
veszi alapul ; azonkivül többekre ezen kötelezettség maguk 
az alapító- vogv adomány levelek értelmében rovatott, s a 
javadalmak általuk ezen terhekkel fogadtattak el, az ily 
javadalmasok által ezen terhek ezentúl is viselendők, hacsak 
a legközelebbi országgyűlésen ezekről más intézkedés nem O Oö̂  
történendett." 

Ennek daczára azonban e sérelmi ügy nem rendeztet-
vén, a mondott adók beszedése továbbra is folvtattatott, s 
mint az 1813. február 18. (43l7/,7!, sz.) kelt királyi leirat7) 
tanúsítja, a várerőditési járulék alul is csak a nem birtokos 
szerzetesek s káptalanok vétettek ki, ellenben az érsekek, 
püspökök, prépostok, apátok, káptalanok a 10% várerődi-
tési járulékkal továbbra is megrovattak s csak is azon káp-
talanbeliek tartoznak 5%-ot fizetni, kiknek nem volt 1500 
frtot meghaladó jövedelmük. 

Az ország rendel ennek következtében 1826. évi ápri-
lis 17-én tartott ülésükből praeferentialis felterjesztés8) ut-
ján kérték ő felségét, hogy „az 1825. évi november 26-án 
kelt leiratában a mindennemű segélyekre vonatkozólag fog-
lalt kegyes nyilatkozatának megfelőleg a püspökségek, káp-
talanok s javadalmas szerzetesrendeknek bármily czim alatt 
ezentúl folytatandó megterhelését, mely sem jogon, sem tör-
vényes szokáson nem alapszik, mellőzni és az adományleve-
lekbe az 1647. 122. törvényczikkel ellenkezőleg beiktatott 
záradékokat, feltételeket semmiseknek, be nem iktatottak -
nak kegyesen nyilvánítani méltóztassék." 

Ezen sérelmi ügy megoldása azonban csak a jeleideg 
uralkodó király ő felsége alatt következett be, midőn 1857. 
november 6-án a következő határozatot hozta ; 

„Magyarország, Horvátország és Szlavónia püspökei 
által a papnöveldék segélyezésére, 3.000,000 forintnyi úr-
béri kárpótlási tőkének szándékolt alapítását jóváhagyom, s 
megengedem annak befizetését a vallásalapba. Tekintettel 
ezen tőke felajánlására, megengedem, hogy a várerőditési 
segély (subsidium ecclesiasticum pro fortalitio), továbbá a 
szabályzóit püspökségek alapjába és a vallásalapba a lelké-
szi pénztár (cassa parochorum) javára történő fizetések kö-
telezettsége 1848. május 1-étől kezdve megszűntnek tekin-
tessék." (Cs. kir. főkormányz. leirat 1858. február 3-ról 
507. sz. alatt.9) 

Ezen, az érsekek, püspökök, apátok, prépostok által 
földtehermentesitési kötelezvényekben tett alapítvány 1858. 
deczember 3-áu kelt pápai breve által is jóváhagyatván, az 
a befizetés által tényleg életbeléptettetett. (Cs. k. főkor-
mányzóság 430. sz. 1859. január 31.10) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 22. A pápa... ellenségei lcözt. — A pápa 

részére Rómában ismét nagy manifestatio történt. Zarándo-
kok jöttek a sz. városba Olaszország különféle vidékeiről, 
kiknek ezreihez a főváros ezrei csatlakoztak, minden rang-7 O 
különbség nélhül, hogy hódolatukat a pápa-király iránt ki-

7) Vallás-alapi okmánytár 83. lap. 'XLI. okmány.) 
8) Vallás-alapi okmánytár 85 lap. (XLIII. okmány.) 
") Vallás-alapi okmánytár 88 lap. (XLVI. okmány.) 

lü; Vallás-alapi okmánytár 89. lap. (XLVII. okmány.) 



•269 

fejezzék és bebizonyítsák a világ előtt, liogy az olasz katho-
likusok szivében ma is él a pápa iránti szeretet és ragaszko-
dás, hogy bebizonyítsák, miszerint nyilt hazugság az, mintha 
az olasz katholikusok nem törődnének a pápa sorsával és 
helyeselnék mindazt a mit az úgynevezett olasz kormány a 
pápasággal elkövetett. Ott hol a keblek kihűlnek, hol kö-
zöny és nemtörődés foglalja el a szeretet és ragaszkodás he-
lyét, ott nem lehet várni, hogy nem félve semmi fenyegetés-
től, nem kímélve semmi költséget és fáradságot, ezernyi 
ezer nép gyűljön össze az ország minden vidékéről, hogy 
hódolatát fejezze ki az iránt, ki egyebet nem nyújthat áldá-
sánál, a ki nem csak hogy semmi anyagi előnyben nem ré-
szesítheti azokat, kik hozzájárulnak, hanem inkább azoknak 
alamizsnájából él. 

A legbensőbb szeretet és ragaszkodás nyilvánításának 
kell szükségkép tekintenünk az olaszok ilyetén megjelenését 
a pápa előtt, és meggyőződnünk, hogy e inanifestatio oly ön-
kénytes volt, minővel najDjainkban a leghatalmasabb feje-
delmek sem dicsekedhetnek. A gyermekek ily kétségbevon-
liatlan ragaszkodása atyjok iránt megérdemelte, hogyr azon 

jutalomban részesüljön, mely a legnagyobb a gyermek és 
atya közt, midőn ez egész benső bizalommal és nyiltan fel-
tárja előtte egész helyzetét, örömeit, fájdalmait, aggodal-
mait és reményeit, hogy lássa miszerint helyrzetében nem te-
het mást, mint amit tesz, és csak tőle, az ő közreműködése 
és buzgóságatól várhatja, hogy tarthatatlan helyzetéből 
meneküljön. Ily jutalomban valóban részesültek az olasz 
zarándokok is a pápa részéről, a ki feltárta a hazug hirek-
kel szemben egészen nyiltan helyzetét, tudtára adta gyer-
mekeinek, hogy ő ellenségei közt él és azért őket felszó-
lítja, hogy tömörülve atyjokat e helyzetből kimenteni 
siessenek. 

Nem is kételkedünk, hogy a szerető gyermekek szive 
megértette az atya bizalomból szármázott szavait. De annál 
jobban bántják a pápa szavai azokat, kik ugy hitték, hogy 
Rómában és egyáltalában az egyházi államban örök időkre 
be van táblázva a szabadkőművesek uralma. A ,Pester 
Lloyd', mint egyike ezen könnyenhivőknek és főpatronusa 
az olasz kormánynak, úgyannyira megboszankodott a pápa 
nyilatkozatán, hogy haragjában azt sem tudja mit beszél, 
és azt a pápát, a kit annyiszor eldicsért békeszeretetéről, 
kinek annyiszor magasztalta türelmét, ma már ugy állitja 
oda, mint aki még IX. Piusnál is türelmetlenebb, annál a 
IX. Piusnál, a kinek rovására XII I . Leót nem egyszer ki-
emelte, — és tovább menve megczáfolni akarja a pápa ama 
nyilatkozatát, hogy ő ellenségei közt él. íme ezekért mond-
tuk, hogy a ,Lloyd' haragjában azt sem tudja, hogy mit 
beszél. 

Tehát csakugyan nem volna igaz a pápa állitása ? 
Csakugyan több hitelt érdemel az amit ,Lloyd,' mint a mit 
a pápa beszél ? A ,Lloyd' állítását. illetőleg tagadását av-
val támogatja, hogy kétségbe vonja a pápa azon nyilatkoza-
tát, mely szerint a vallás és a pápa javára tett Ígéretek 
tényekkel megliazudtoltatnak, és azt mondja, hogy hiszen 
Kómában a nyugalom nem zavartatott meg, semmi közbejött 
esemény nem akadályozza meg a 3000 olasz zarándok fel-
vonulását, mely által a pápa iránti hódolatot akarták tanú-

sítani, semmi kihágást sem lehet az ünnepélyes szertartás 
epilogjaként feljegyezni. Ami szerinte azt bizonyítja, hogy 
az olasz kormány kötelességét komolyan veszi, hogy törek-
szik a garantiatörvény ígéreteit beváltani, és igy azok az el-
lenségek, melyek közt a pápa állítólag él, csak képzelt ellen-
ségek. Még csak azt kellett volna hozzá tenni, hogy ezek az 
olasz zarándokok tulajdonképen nem is maguktól jöttek, 
hanem az olasz kormány hívta őket, szabad jegyet adott a 
vasútra, Kómában fényesen fogadta őket, megvendégelte és 
ugyan ily tiszteleti jelek közt bocsátotta el, — és akkor ? •—-a 
hazugság tetézett lett volna. Már ha nekünk épen semmi 
más bizonyítékunk nem volna is, mint csak a pápa szava, 
már az is elegendő lenne, hogy higyjük, hogy a pápa ellen-
ségei közt él; de feleslegül még bizonyítékkal is bírunk, és 
hogy messze ne menjünk, csak azon gyalázatos eseményekre 
hivatkozunk, melyek IX. Pius holttestének eltakarításakor 
történtek. IIa ezeket a ,L1.' elfelejtette is, a katholikusok 
soha sem fogják elfelejteni. Ez az egyetlen tény önmaga 
eléggé bizonyítja, hogy a pápa ellenségei közt él, hiszen ha 
az olasz kormány a pápának barátja volna, ily nemtelen 
dolgot csak nem türt volna meg ? Yagy melyik kormány a 
világon az, a mely megengedné hogy fejedelme elődjének 
temetése alkalmával ily gyalázatos tények menjenek végbe ? 
Yagy ismét elfelejtkezett már a ,Lloyd' a garantiaellenes 
gyűlésekről, melyeken az olasz kormány barátjainak jelszava 
volt ,le a pápával' ? Ez is azt jelenti, hogy a pápa képzelt 
ellenségei közt él ? Avval is hiába dicsekszik a ,L1.', hogy 
ennek a mauifestatiónak semmi epilogja nincsen. A dicsé-
retet az olasz kormány loyalitása iránt nagyon hamar elő-
legezte; mert íme jönnek már a tudósítások, melyek igazol-
ják a pápa szavait és bebizonyítják, hogy a pápa ellenségei 
közt él; már közlik, hogy a zarándoklat tagjai támadásnak 
voltak kitéve és többen közülök megsebesíttettek. Hol voltak 
a loyalis olasz kormány csend- és rendőrei, hogy érvényt sze-
rezzenek a garantia-törvénvnek? Yagy a ,L1.' szerint az is az 
olasz kormány barátságát bizonyítja a sz. szék iránt, ha vé-
resre veretni, meggyilkoltatni engedi azokat, kik a sz. szék-
hez járulnak, hogy hódolatukat az egyház feje iránt kifejez-
zék ? Ez is annyit jelent-e, hogy az olasz kormány kötele-
zettségeit komolyan veszi ós törekszik beváltani a garantia-
törvény Ígéreteit ? 

Nem. Ezeket a tényeket sem mentegetni, sem szépít-
getni nem lehet. Ilyen kézzelfogható tényekre a pápa nagyon 
igazán mondhatta, hogy ő ellenségei közt él, hogy a vallás 
és a pápa javára tett ígéretek a tényekkel meghazudtoltat-
nak. Különben is a pápának bizonyára még több adat áll 
rendelkezésére, melyek alapján alaposan elmondhatta, hogy 
ő ellenségei közt él, még ha igaz volna is, amint nem igaz, 
hogy az olasz zarándokok nem bántalmaztattak. Egyébiránt 
a ,Pester Lloyd'-nak nem mulaszthatjuk el figyelmébe aján-
lani, hogy olvassa el a ,Correspodance de Pesth'-nak a ró-
mai eseményekre vonatkozó czikkét. Azt nem ultramontáu 
ember irta; de ha van még némi érzéke az igazság iránt, ab-
ból a leczkéből, melyet nevezett czikk az olasz kormánynak 
adott, megtanulhatja, hogy mennyire kell a pápának igazá-
nak lenni, midőn állitja, hogy ő ellenségek közt él, ha már 
ilyen lap is ilyen hangon beszél. Csak igazság mindenben és 
igazság, mert csak veritas liberabit vo3. 
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Kóma. okt. 16. Az olasz katholiJcusolc X1U. L*á pápa 
trónja előtt. —- A fönséges vaticani basilica — irja az ,0ss. 
Rom.' — október 16-ikán nagyszerű látványt nyújtott, mely 
emlékeztet azon boldog időkre, midőn bit és vallásos 
buzgalom szabadon nyilvánulhatott, s nem kellett félnie, 
hogy lelkiismeret és becsületesség jellemezhetetleu meg-
sértésével provocatióról fogja valaki vádolni. 

Az olasz zarándokok voltak itt, kik a világnak ün-
nepélyesen megmutatták, hogy Olaszországban, Isten e ked-
ves nemzete körében, mily hiven megőrzik a katholikus hit 
drága kincsét. 

O l a s z o r s z á g tántoríthatatlanul hű katholikusai a szent 
atyának szentségtörő kifosztogattatása óta immár nyolczad-
szor jelentek meg mint zarándokok Rómában, hogy jubile-
umi bucsut nyerjenek, s hogy az uralkodó pápa fölséges 
trónja előtt ismételve tiltakozzanak ama hallatlan gonosz-
ságu merénylet ellen, melylyel IX. Pius hamvai profanái-
tattak, •— továbbá, hogy tiltakozzanak a hitetlenség azon 
erőlködései ellen, melyeknek czéljok megfosztani Olaszor-
szágot és Rómát azon gondviseléses kiváltságától, melynél 
fogva a katholikus vallásnak központja, és székhelye Jézus 
Krisztus helytartójának. 

Olaszország száz városának fiai összesereglettek Rómá-
ban, a közös hazában, hogy fiúi szeretetök adományát hódo-
latteljesen átnyújtsák a szent atyának, hogy lábai elé tegyék 
az ezrek és ezrek aláírásával ellátott fölíratok és tiltakozá-
sok egész sorát, — végül, hogy megvigasztalják a keresz-
ténység közös atyjának és az olasz nemzet legfölségesebb 
fejedelmének mélyen megkeserített szivét. 

Olaszország hű katholikusai, szivök szerinti zarándok-
utjokban polgártársaik jókivánatai és imái által kisérve, s 
azoknak nagylelkű adományait hozva, Róma katholikus egy-
leteinek tagjaival kezet fogva számszerint liuszezeren jelentek 
meg az apostolok fejedelmének sirjánál s borultak le XI I I . 
Leó pápa dicső trónja előtt. 

E zarándoklat élén Salviati Scipio berezeg állt, a ka-
tholikus congressusok központi bizottságának elnöke, Isten 
dicsőségének és az egyház szent érdekeinek fáradhatatlan 
buzgalmu harczosa. Hozzá csatlakoztak, s a szervezés nehéz 
munkálataiban neki legközvetlenebbül segédkeztek : Jaco-
bini Domonkos, tyrusi érsek, Acquaderni commendator, ki 
a katholikus congressusok ügye körül magának hervadha-
tatlan érdemeket biztositott, és végül Paganuzzi ügyvéd. 
Együttesen mindent elkövettek, hogy olasz testvéreik a ka-
tholikus világ fővárosában mennél méltóbb fogadtatásban 
részesüljenek. 

A fényes tüntetésben képviselve volt Olaszország min-
den vidéke és tartománya : Róma, Emilia, Umbria, Ro-
magna, Toskána, Yelencze, Xápoly, Sicilia, Piémont, Lom-
bardia, Sardinia, Liguria. 

Jelen volt az ünnepélyes fogadtatásnál huszonhárom 
olaszországi megyés püspök, azok pedig, kik akadályozva 
voltak a megjelenésben, helynökeik által képviseltették ma-
gokat. A szentszék mellett hitelesített diplomatiai testület 
számos tagja szintén részt vett e fényes ünnepélyben, mely a 
valódi, a vallásos Olaszország ünnepélye volt. A jelenlevők 
által képviselve volt a legmagasabb aristocratiától kezdve 
a munkásig és földmivesig mindaz a mi Olaszországban 

méltóság, nemesség, tudomány, pénz, művészet által kitű-
nik, szóvál az egész társadalom minden osztálya. 

Déltájban hagyta el a szent atya lakosztályát. Az ol-
táriszentség kápolnájában helyet foglalt a pápai sediariusok 
által vitt sedia gestatorián, jobbra és balra a szokásos nagy 
legyezőket hordták diszbe öltözött pápai szolgák. A menetet 
a kereszt nyitotta meg, utána diszöltözetben a pápai nemesi 
udvar, a praelatusok collegiuma, idegen praelatusok, s titá-
nok a bibornoki szent collegiumnak a curiában jelenlevő 
összes tagjai. A menetet bezárta a nemesi testőrség és svájczi 
őrség. 0 szentsége a basilica főhajóján keresztül sz. Simon és 
Júdás apostolok kápolnája félé tartott, hol ez alkalomra a pá-
paitrón fölállittatott. A palotaőrség nagy diszben az Oltári-
szentség kápolnájától sz. Simon és Júdás apostolok kápol-
nájáig a szent atya egész utja mentén sorfalat képezett, s 
katonai tisztelgéssel üdvözölte az elhaladó pápa-királyt. 

A szent atya alig lépett be a vaticani basilicába, a 
nagy sokaság lelkes örömben tört ki és az örömkiáltások 
belevegyülve az énekkar dallamaiba, egész a trónig kisérték 
a látszólag megindult legfőbb pásztor. A trón körül, melyet 
a katholikus egyletek zászlói díszítettek, félkörben foglaltak 
helyet a nemesi udvar tagjai és a bibornokok ; a trónnal 
szemben a többi egyházi méltóság, Salviati herczeg, vele a 
katholikus congressusok egész központi bizottsága, a római 
aristocratia legnagyobb része. A szent atya e diszes környe-
zetben foglalt a trónon helyet. Ekkor előlépett Agostini 
Domonkos velenczei patriarcha és lelkesült föliratot olva-
sott fel, melyet a szent atya ülve hallgatott végig. E felirat 
ekkép következik: 

„Szentséges Atya ! 
Minden más fölött szerencsés és örvendetes ránk nézve 

e mai nap, melyen a hő vágy, kifejezhetni szentséged felséges 
személye iránt Olaszország fiai szivének érzelmeit vezette e 
számos képviseletet ide rendíthetetlen trónodnak zsámolyá-
hoz. És én el vagyok ragadtatva a nem remélt tisztelettől, 
melyben részesültem azáltal, hogy mindnyájunk nevében 
emelhetem fél szavamat; mert azok, kik az olasz világiak élén 
állanak (coloro che presiedono al Laicato italiano) szent 
büszkeséggel óhajtanak vezéreltetni és tolmácsoltatni te 
előtted azok által, kiket a Szent Lélek állított Isten egyhá-
zának kormányzására.*) 

Szetséges Atya ! A becsület és igazságosság ezen szep-
lőtelen menedékhelyén, ily nagy és bölcs pápa szine előtt, 
sokkal élénkebben látjuk az isteni gondviselés szeretetteljes 
utait, mely őrködik a katholika egyház és a társadalom 
sorsa fölött. Szentséged, — aki az Ur házának éber őreként 
magas szirten ül, onnét egész terjedelmökben látja a fölhal-
mozott romokat és észreveszi az egész társadalmat fenye-
gető súlyos veszélyeket, — fölajánlotta a fejedelmeknek és 
népeknek szeretetteljes kezét, — azt a kezet, mely egyedül 
képes fölemelni az annyi bajnak súlyja által elnyomott vilá-
got. Szentséged, ismételve az első pápa tekintélyes szavait, 
igy szólt a kimerült és gyászba borult emberiséghez : Egye-
dül én bírom az életadó isteni erőt : ha bizol bennem, kelj 
föl és járj! 

Szentséged rövid idő alatt visszaállította a család szen-

*) Egyik t. laptársunk a laicus vezérekről szóló e passust kifeledte. 
Szerk. 
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télyének tiszteletét ; megerősítette a megrendült tekintély 
elvét ; a tudományt visszavezette az angyali tudor tiszta 
forrásaihoz, hogy igy az elmék jól fegyelmezve legyenek-
E jótéteményekért, melyek mind nagyok, hathatósak és olya ~ 
nok, hogy egyedül tőlük lehet üdvöt várni, mind e jótétemé-
nyekért jogod van az egész világ tiszteletére és hálájára, — 
mert mindezek szentségedtől származnak. Azért mindazok, 
kiknek szivök és értelmök van, tartoznának e dicsőséges trón 
körül csoportosulni és igy szólni : Szent atyánk, beszélj és 
mi engedelmesen meghallgatunk. 

Azonban nagyon sokan vannak, akikben eltévedt az 
elme, megromlott a szív, és a világ azt hiszi, hogy szentséged 
neki ellensége. Összeszorul szivünk, látva, hogy szentséged 
saját házában fogoly, — s nem mutathatja magát a népnek . 
Elborzadunk azon hallatlan merény emlékétől, mely elkö-
vettetett annak hamvai ellen, akit szentséged Olaszorszá«-
legnagyobb jótevőjének jelentett ki. Minden pillanatban re-
megünk, hogy azon törvények daczára, melyek Rómában a 
rend biztosítására hozattak, szentséged trónja is vakmerő 
merényleteknek lehet kitéve, — s hogy fölséges személyét 
megfosztják még azon biztonságtól is, melylvel a polgárok 
legutolsója is bir. Mindazonáltal, oh szent atyánk, ragasz-
kodunk a reményhez még a remény ellen is, — s mig a vi-
har zúgva tornyosodik fejünk fölött, visszhangzik lelkünk-
ben Tóbiás örvendetes prófétai éneke, aki fogságában be-
szélvén Jeruzsálem jövendő bünliődéséről. azt buzdította, 
hogy tettekkel dicsérje és tisztelje a századok királyát s 
azután látnokilag a jövő egyházról, mélynek közponja Róma, 
mintegy hymnuszt zengve igy folytatá: „Fényes világossággal 
fogsz tündökleni, és a föld minden határai hódolnak neked. 
A nemzetek messziről jönnek hozzád, és ajándékokat hozván, 
imádni fogják benned az Urat, és földedet szentnek tartják. 
Te pedig örvendeni fogsz fiaidban ; mert mindnyájan megál-
datnak, és az Úrhoz gyülekeznek." (Tóbiás k. XIII .) 

Szentséges Atya ! Nem csalódunk, hitünk biztosit róla, 
hogy ama jövendőlés a mi történetünk. — A hivők bámu-
latosan egyesülve lelkipásztoraikkal, a világ minden részé-
ről összeseres-lenek, liogv fölkeressék szentségedet fogságá-© 7 Ok © © ö 

ban ; hogy leboruljanak azelőtt, ki Istennek képviselője itt e 
földön, s hogy nemes versenyben tanúságot tegyenek hitök-, 
tiszteletük- és szeretetőkről. — De ha mennél szorosabban 
egyesülni óhajtanak az egész világ katholikusai hódolatuk 
által szentségeddel és legalább némileg enyhiteni atyai 
szivének fájdalmait : mi, Olaszország fiai, kötelességünknek 
ismerjük a többieket megelőzni; mert, haatévely mindenütt 
merényt követ el az igazságon, és a kisértet mindenütt ve-
szélyezteti az erényt, nálunk a harcz sokkal hevesebb, sűrűbb, 
gonoszabb és arczátlanabb. Azért mi mindnyájan égtünk a 
vágytól, hogy egyesülten megcsókolhassuk a vértanuk nem-
zedékei által megszentelt ezen földet, ahol minden rög oltár, 
minden kő vallásos emlék ; mi mindnyájan türelmetlenül 
vártuk, hogy szentséged sziue előtt elmondhassuk, miszerint 
ha legfőbb és legfényesebb dicsőségünk hazánk központjá-
ban birni Péter székét, az általános biztonság igazi palládi-
umát : ugy egyszersmind a legelsők és leghűbbek akarunk 
lenni e trón körül. 

Olaszország és Róma neve vallásos és katholikus név 
ugy Európa büszke fővárosaiban, mint a legelhagyatottabb 

sivatagban, ahol ki van tűzve a kereszt, s mindenütt és min-
dig Róma és Olaszország ellenségeül fog tekintetni az, aki 
ellensége a pápaságnak és az egyháznak. Nekünk csak szel-
lemi fegyvereink vannak, a mi csatáink nem vérengzők, de 
épen azért annál biztosabb a mi győzelmünk. IIa hitünkért 
és a pápaságért utolsó csepp vérünkig kellene ellenállani, az 
Eg segélyéval utolsó csepp vérünkig ellenállanánk. Tegnap 
ezt megfogadtuk az apostolok sírjánál, ma fogadjuk itt a 
pápa trónja előtt ; mert a vértanuk fiai vagyunk, s atyáink-
tól hittel együtt bátorságot, dicsőséggel együtt példát örö-
költünk. Szentséges atyánk, mi veled tartunk, hogy Krisz-
tussal legyünk, aki annyi század óta: „vincit, imperat, tri-
umphat ;" mi készek vagyunk mindent eltűrni, — de nem 
fogjuk eltűrni soha, hogy csak meg is kisértsék szivünkből 
kiszakítani a hitet, hogy merészeljék gyalázni a pápát, a mi 
legszerettebb atyáukat, és becsmérelni anyánkat, az egyhá-
zat. Mindnyájan forrón óhajtjuk, hogy a gonoszság meg-
szűnvén, ugyanazon jóssal ismételhessük : „Áldjad lelkem, 
az Urat : mert a mi Urunk Istenünk megszabadította Jeru-
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zsálemet, az ő városát, minden szorongattatásaiból." (Tóbi-
ás k. XI I I . 19.) 

De minden szándékunk semmivé válik, lia az isteni 
malaszt, mely azt sugalta, nem lesz segítségünkre ; azért 
ezen ünnepélyes pillanatban szent és mély megilletődéssel 
kérjük e malaszt zálogául szentséged áldását. Kegyeskedjék 
abban részesiteni az ájtatos hivők e sorait, azoknak család-
jait, mindazokat, kik hozzájárultak a vallás e fényes nyilat-
kozatához, és olasz testvéreink azon millióit, kik minket lélek-
ben ide kisértek. 

Végül engedje meg szentséged, hogy szivem egy édes 
érzelmének eleget téve, kérjem áldását a félsziget valameny-
nyi katholikus társulatára sa katholikus congressusra, mely 
ezen zarándoklatot szervezte. Mi mindnyájan megerősödve 
szent atyánk áldása által, lelkünkben megőrizve a mai sze-
rencsés nap emlékét, tovább folytatjuk zarándoklatunkat 
mennyei hazánk felé, melynek biztos zálogát bírjuk szentsé-
ged tévmentes tanitásában." 

Ennek befejeztével mindenki ájtatos figyelemmel te-
kintett a pápai trón felé, melyről a szent atya fölegyenesedve 
érczes messze hallható hangon mondta el beszédet, (melyet 
lapunk élén közlénk.) 

Beszéde után a szent atya hangosan mondva az imát, 
mely a pápai áldást megelőzi, a jelenlevők lelkesedett ezreit 
apostoli áldásában részesité. 

Ismételt és harsogó örömriadásban tört ki a vallásos 
lelkesültség, s az óriási basilica boltozatai viszhangoztak 
tőle. Csak akkor állott be ismét csend, midőn a mélyen 
meghatott pápa, szeretett fiait áldva, visszavonult az oltári-
szentség kápolnájába s onnét lakosztályába. 

Igy ért véget az ünnepély, mely a Vaticánnak és a 
szorongatott pápának ismét szép napot hozott. Az isteni 
gondviselés időnkint vigaszt nyújt a kereszténység főváro-
sának, azt fölemeli megaláztatásából. Ilyen volt az olasz 
zarándoklat e megjelenése és fogadtatása a vaticáni basili-
cában. 

Spanyolország. Szent Terézia centenáriuma. (Vége.) — 
5. Sz. Terézia extasisai s lelki elragadtatásai, ugy a 

mint ő azokat leirja, nem betegségnek vagy természetes kö-
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rülményeknek eredményei, hanem egyedül isteni malaszt-
ból származtak. — Vitázó 'tanulmány a naturalisták ellen, 
kik mindezt a természet titkos erőiből vélik kimagyarázhatni. 

Jutalom. A szent szűz művei, kéziratának hasonmá-
sával. 

Szent Terézia mint reformátor. 
6. Szent Terézia, mint az igazi lelkes keresztény nő 

tökélyes példánya, midőn az Isten dicsőségére kezdett válala-
tait czélra vezeti, számtalan akadálylyal megküzdve s foly-
tonosan az emberi segély hiányával találkozva. — Böpirat, 
buzditásul a vallásosság terjesztésére és a ker. jótékonyság 
gyakorlasára. 

Jutalom. Mint az előbbi pontban. 
7. A karmelita rend reformja sz. Terézia által véghez 

vive, tekintve azt egyik részletéül az egyház által a tri-
denti zsinaton kezdeményezett reformnak, — czéljára, eszkö-
zeire és eredményeire nézve ellentétben a Luther által hir-
detett ál-reformokkal. — Történelmi értekezés. 

Jutalom : A bollandisták Acta sanctae Theresiae czimű 
monumentális munka a pályamű kinyomtatott 100 példá-
nyával vagy megfelelő pénzösszeggel. 

8. Összehasonlító tanulmány sz. Teréziáról és a szer-
zetes rendeknek Spanyolországban a XVI. század körében 
élt alapitói- és reformátorairól. 

Jutalom : Ezüst sziv. 
Szent Terézia mint irónő. 

9. Isten végtelen irgalmában adta egyházának sz. Te-
rézia tollát, hogy tudományával fényt araszon reá és áhítat-
ban gyarapitsa. Méltán megérdemli tehát a mystikai Tudor 
és lelki Anya czimét. — Egyháztörténelmi értekezés, ala-
pitva azon kellékekre, melyek szükségesek, hogy valaki az 
egyház Doctora lehessen. 

Jutalom'. Márvány emlék-tábla, rajta vésett toll és 
dárda, keresztbe fektetve, fent átdöfött sziv alakjával. 

10. Szent Terézia irályának jellemvonásai, összehason-
lítva műveit keresztről nevezett sz. János és kora klaszszikus 
íróinak műveivel. — Irodalomtörténeti s kritikai dol-
gozat. 

Jutalom : Ezüst kis keret, sz. Terézia fényképével. 
11. Az élet különféle állapotain és viszonyaiban al-

kalmazható elvek és utasitások sz. Terézia műveiből kivo-
natolva. 

Jutalom : Ezüst írószer. 
Szent Terézia dicsőségének emelésére szolgáló feladatok. 

Próza. 
12. Népies életrajz sz. Teréziáról, egyszerű, világos 

nyelven, használva, mennyire lehet, magának a szent szűz-
műveinek nyelvezetét. 

Jutalom : 6000 reál. 
Költemény. 

13. A szent alapitónő utolsó utja Burgosból Albas de 
Tormesbe. — Tizenegy-szótagos sorokban irt vers. 

Jutalom : Arany érem. 
14. Sz. Terézia halála. Nyolcz-szótagos sorokban irt 

vers, u. n. királyi nyolczas, (octavas reales.) 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

Jutalom : Sz. Terézia müvei, kéziratának hasonmá-
sával. 

15. Oda a szeráfi Tudornő sz. Terézia dicsőségére. 
Jutalom : Ezüst liliom. 

Zene. 
16. Kis versezet megzenésítve. 
Jutalom : Ezüst pergamén, az ismeretes jelmondattal : 

„Semmi sem hozzon zavarba stb." 
Festészet. 

17. Kettős szinü rajz sz. Terézia halálát ábrázolva, 
ugy mint főbb életirói előadják. A rajz legkisebb mérete: 36 
centiméter széles és 25 centiméter magas. 

Jutalom ; Arany érem. 
Ép itészet. 

18. Egy templom tervrajza, hol a szent szűz sírja lesz 
elhelyezve, a templommal és zárdával öszhangzó arányokban 
és stylben. 

Jutalom: Sz. Terézia szive fényképileg ezüst keretben. 

Ezen felül az emiitett társulat pályázatra fog bocsá-
tani oly prózai és kötöttbeszédű dolgozatokat is, melyeknek 
tárgyát az illető szerzők szabadon de katholikus szellemben 
választották. Azok, melyeket a bíráló bizottság jutalomra 
érdemeseknek fog Ítélni, díszokmányt vagy érmet fognak 
nyerni. 

Minden tételre, bezárólag a 9-ikig,pályázhatni nemcsak 
spanyol, hanem latin, franczia, olasz, német vagy angol nyel-
ven is. 

A pályaművek 1882. jul. 31-éig ő méltósága a sala-
mancai főt. püspök ur magán titkárságához küldendők be. 

A jutalmak odaítélése a salamancai papnevelő intézet 
termében lesz az Alba de Tormesben tartandó Octava után. 
A jutalmat nem nyert irottt művek szerzői dolgozatukat, a 
benyújtónak e végből kiadott vevény előmutatása mellett, 
visszavehetik. 

* " * 

Igy tiszteli a világ legkatholikusabb nemzete szentjeit, 
igy dicsőíti meg s helyezi magát az anyagiakban széditő 
magasságra emelkedett nemzetek fölé. Sz. Terézia centena-
riuma méltó párja lesz a legnagyobb keresztény színműíró 
Caderon százados ünnepélyének. 

VEGYESEK. 
Az uj terézvárosi templom harangjait f. hó 22-én 

szentelte meg kegyelmes főpásztorunk, főm. Simor János 
bibornok herczeg primás ur ő eminentiája. Ugyanő kifogy-
hatatlan bőkezűsége szerint ugyanezen templomnak négy 
tiszta ezüst kelyhet, egy ciboriumot s egy monstrantiát mél-
tóztatott adományozni. 

Y Dr Förster fí. boroszlói herczeg-püspök, Berlin 
fopásztora, f. hó 20-án elhunyt. 

-j- Hazánk egyik nagyérdemű tanitó-rendét szintén 
gyász érte. Következő jelentést kaptunk: Simon Vincze, csor-
nai prépost, saját és az egész csorna-premontrei kanonok-
rend nevében szomorodott szivvel jelenti a rend Nestorának, 
főtisztelendő Szita Sándor urnák, hites ügyvéd, kiérdeme-
sült gymnasiumi tanár és igazgatónak élete 91-ik, áldozár-
sága 59-ik évében, Keszthelyen, f. hó 19-én éjjeli 11 órakor, 
a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után végelgyen-
gülés következtében beállott elhunytát. — A boldogult hűlt 
tetemei f. hó 21-én reggeli 10 órakor a bemutatott engesz-
telő szent mise áldozat után tétettek örök nyugalomra. A 
gyászjelentés kelt Keszthelyen, 1881. évi október 20-án. 
— Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A római kérdés. — Pogány temetés Rómában. — Gróf Apponyi Albert jelentése a vallás-alapról. — Egy-
házi tudósitások : Budapest. Az európai napirend. — Kassa. Reminiscentiák. — Irodalom. — Vegyesek. 

A római kérdés. 
II. 

Mintha földalatti hatalmak lelkök szakadtából 
szítanák a római kérdésnek egyideig parázs alatt 
lappangott tüzét, csak azon néhány nap alatt is, 
mig e czikksorozat megszülethetik, majd itt, majd 
ott lá t juk a pápaság ellen támadt gyűlölet kénköves 
lángjai t szemkápráztató gyors egymásutánban fel-
tünedezni. A mit magában Rómában az utczák 
be nem nőtt. agyii hőseinek heves olasz vére, 
a rabló ,olasz királyság'-ra evvivá-kban, a pápa, Va-
tikán, és papokra pedig — „ai caccialepri, ai nemici 
della patr ia", ') hogy eredetiben is hallhassuk a 
garanczia-törvény e gyönyörűséges virágait , — 
a&asso-kban produkál, azon botütésekkel és kőzápor-
ral együtt , mely a pápához zarándoklott olasz ka-
tholikusokat, midőn ama nagy audientia napján 
este sz. Vitalis templomából kiléptek, az utczán fo-
gadta, — az mind szomorúan komoly jelenség 
ugyan, de csak gyermekjátékoknak mondhatók ah-
hoz, képest, a mi a kath. egyház ellen, századunk e 
második felében duló nagy szellemi harcz döntő 
csataterén történik. Szentséges atyánk, az egyház 
feje, őrhelyének sziklaormáról lát mindent ; l á t j a 
azokat is, a mik közvetlen közelében történnek, azo-
kat is, a mik Rómától messze, tu l az Alpeseken Is-
ten egyháza ellen terveztetnek. De csak azokról 
szól, ezekről hallgat ; mert azok nyilt sisakkal haj-
tatnak végre, ezek a machinatiók ködébe vannak 
burkolva, és az apostoli szent széknek a jellemtelenség 
és vak gyűlölet kétszinü poli t ikájával szemben 
épen az a magasztos hivatás ju to t t osztályrészül, 
hogy fenntartsa, és megmentse a becsületeség, eszély 

*) A Messaggero után az Osservatore Rom. okt. 18. 

és bölcseség tradit ióit s mennyből származott bé-
ketűréssel fegyverezze le azt, aki hozzá egyik kezé-
ben, melyet nagy ostentatióval messze előre nyúj t , 
a béke olajágával, a másikban, melyet háta mögött 
re j tve tart , méregbe már to t t gyilokkal közeledik. 

Már egyszer emlitők e helyen az angol katho-
likus hierarchia lángeszű visszaállitójának, Wise-
man bibornoknak azon látnoki mondását, mely sze-
r int a katholicismus és protestantismus közt vivott 
báromszázados harcz sorsa a brandenburgi homo-
kon fog eldőlni. Ennek az ideje i t t van. Kellő kö-
zepén élünk. A hohenzollerni dynastia lelkére nagy 
bün sulyja nehezedik. Tud ja ez az eszes és aczél-
keblü faj, hogy azon hatalom és dicsőség, melynek 
te tőpont já t immár elérte, a kath. egyház ellen el-
követett kettős árulásban gyökerezik. Albert, e ha-
talmas dynastia alapitója, katholikus szerzetes, lo-
vagrendi főnök volt. Szerzetétől apostatált, a katholi-
kus hitvallástól elszakadt, hogy államot és dynast iát 
alapithasson, hogy megalapithassa Poroszországot. 
0 protestáns maradt és a protestantismust család-
jának, mint háziistent, melytől függ mindene, örök-
ségül hagyományozta, hogy megtarthassák 

âzti] £1 

mit a kath. egyház kárára hűtlenül elfoglaltak, a 
porosz lovagrendi tar tományt , Magdeburg és Hal-
berstadt souverain püspökségeket és mind azt, a mi 
idők folytán, az apostatál t szerzetes által alapított 
dynastia ez ősi hagyományát gyarapítot ta . íme, ez 
az oka, miért nincs protestáns uralkodó ház, mely 
ugy le volna köve a protestantisinushoz, mint a ho-
henzolleni, miért nincs, melynek több oka volna ide-
genkedni, sőt félni a pápaság hatalmától; igen, ez az 
oka, miért nincs protestáns dynastia egy sem olyan, 
mint a porosz, melynek mintegy egyedüli éltető 
eleme a pápaság elleni dacz és küzdelem. Ösztön-35 
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szerüleg élnek és származnak át tagról tagra ez ér-
dekek, érzelmek és hagyományok eme vi láguralomra 
j u to t t dynastiában.2) A porosz hatalomnak önfenn-
tar tás i ösztöne ki nem állhatni a pápaságot és ka-
tholicismust. Mirabeau találó szavai szerint „la 
guerre c' est l ' indus t r ie nationale de la Prusse. " 
Ennek a nyugtalan, harczias szellemnek az iránya, 
szellemi téren, a katholicismus, a pápaság ellen 
van intézve. Ebben gyökerezik múl t ja , ezen alap-
szik jelene, ehhez fűződik jövője. Nagy Péter czár 
végrendelete sokkal szerényebb és százszorta ár-
tat lanabb igényekkél van tele. A muszka caesaro-
papismusnak csak Konstantinápoly kell. A ho-
henzollernek családi polit ikája messzehatóbb, vak-
merőbb, daemonibb. Meg akar ja élni magának a 
római pápaságnak ha lá l tusá já t ; sőt ö maga akarja 
azt letiporni. Meg van győződve, hogy ez az ö világ-
történelmi hivatása s ettől függ jövője. Az első, ki e 
dynastiából — a hagyományos ragadozó önkényt 
symbolizálva —- királyi koronát maga tett fel magá-
nak a fejére, I. Frigyes, arra inté fiát és összes utó-
dait, hogy minden erejöket és igyekezetöket minden-
kor arra fordítsák, hogy a pápaságnak ú t j á t ál l ják és 
azt előbbi hatalmára (Dominât) visszajutni ne enged-
jék. Ezt megakadályozni kell, inodja,mindenekelőtt 
Isten dicsőségére (a porosz Gottesfurcht !), azután 
pedig azért is, „mert a reformatio és az ez alkalom 
inal saecularizált fejedelemségek és tartományok által 
házunk hat,alma tetemesen növekedett, amiért is, ha 
a pápa ismét felülkerekednék, házunk ez ál tal szük-
ségképen nagy fogyatkozást lenne kénytelen nagy-
ságában szenvedni.a 3) A rossz lelkiismeretnek e rá-
gódó férge — mert mi ez egyéb? — ki nem hal. Ez 
családi betegsége a hohenzollernek lelkének. Ez az 
az „alte Knochenmann", mely Berlinben kisért. Pe 
dig csak egy kis nyugodt megfontolás kellene hozzá, 
és beláthatnák, hogy a pápaságtól nincs mit félteni 
egy talpalatnyi földet is abból mit az egyháztól 
elraboltak. A pápaság szenvedésből, tűrésből és 
nélkülözésből él, — nem bosszuállásból. A re-
formatióval karöltve j á r t saecularizatió az ősök 
személyes bűne volt. Ezt az unokákban büntetni Is-

®) Utaljuk a szives olvasót Lehmann következő czimű 
munkájára : Publicationen aus den königl. preusz. Staats-
archiven. 1. B. Preuszen und die kath. Kirche seit 1640. 1. 
Thl. Leipzig, 1878. 

3) Saját szavai : „Weil durch die Reformation und die 
dabei säcularisirten Fürstenthümer und Lande die Macht 
unseres Hauses merklich angewachsen ist, und dannenhero, 
wann der Papst wieder die Oberhand bekommen sollte, un-
ser Haus dabei nothwendig au seiner Grandeur ein groszes 
Abnehmen würde erleiden müssen." Lehmann, i. m. 302. 1. 

ten magának tar tot ta fenn. Az egyház ebben maga 
is csak közbenjáró és szószóló lehet, és csakis könyö-
röghet, hogy ne büntesse Isten szüntelen megátal-
kodottsággal az unokákat atyáik bűneiért s' messze 
fel végre nagy irgalmában az elfogultak szemén a 
tevély százados hályogát. 

Isteni büntetés Poroszország dynast iája fölött, 
hogy a kibékülést Rómával oly lehetetlennek s ön-
magára nézve oly végzetteljesnek tar t ja , holott épen 
az szolgálna indokul a nemzetek sorsát intéző gond-o o 

viselés e lő t t , hogy megkegyelmezzen e ragadozó 
nagyhatalomnak s ne haj tsa ra j ta mind végig a 
büntetések hosszú sorát, melyekkel a vallás és népek 
jogai ellen elkövetett erőszakosságaiért bűnhődni tar-
tozik. Valóban csodálatos az az erő, az a rendszer, az 
a dresszura, melylyel az aportata szerzetés lovagrend-
főnöktől származó hohenzollerni dynastia a Róma el-
leni daczot és gyűlöletet összes alattvalóiba o lymé 
lyen beoltani tudta. Midőn az első római követek 
egyike, Bunsen lovag, a követséget berendezte, Ber-
linbe ezt jelenté : „Ma vertem be az első szöget a 
pápaság koporsójába." Tudta, hogy Berlinnek ezzel 
kedves dolgot mond ; mert Berlinben a gyűlölet 
Róma ellen mindig halálos volt. Követséget állitott. 
fel Poroszország sz. Péter széke mellett, nem azért, 
hogy az egyetértés és kibékülés ú t j á t egyengesse, 
hanem, hogy e közeledéssel fokozódott halálszomját 
palástolja, és alkalomadtán könnyebbenkielégitse. Az 
első porosz követség a Vatikán mellett, porosz felfogás 
szerint, első szeg volt a pápaság koporsójában. Ar-
nim, az utolsó porosz követ, bizonyára szentül meg-
volt győződve, hogy midőn Cadorna seregeit a Porta 
Pián bevezette, az utolsó szöget ütötte be abba a 
koporsóba. Most ismét követségről beszél Ber l in: 
jele, hogy az utolsó szög még szerinte1 nincs be 
verve a pápaság koporsójába ; de jele annak is, hogy 
Poroszország u j ádáz tervet forral. A culturharcz 
első rohama nem sikerült, pedig ugyancsak heves 
volt. 1871. jun . 19 én kelt a ,Kreuzzeutung' azon 
czikke, melyet Bismarck sajátkezüleg irt. vagy leg-
alább igazitott ki, s melylyel Poroszország azon ké-
tes becsű nyíltsággal, mely neki saját ja, megüzente 
Rómának azt a harczot, melyet 1873 ban Virchow 
nevezett először culturharcznak. Ez a hadüzenet 
következő szavakkal végződik : „A kormány már 
legközelebb kénytelen lesz magát eltökélni, hogy a 
további támadást (Berlinben a Vatikánnak léte is tá 
madás) a maga részéről szintén támadással, és pedig 
épen ugy kifelé mint befelé, viszonozza." Azóta Berlin 
mind külügyi mind belügyi poli t ikáját a pápaság 
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ellen forralt gyilkos terv inspirálja. A mit ujabban 
kibékülésről, concessiókról, követségről stb. hallot-
tunk, az mind csak szinlelés, fogás, melyek mind 
tökéletesen beillenek, mint alárendelt eszközök, Ber-
lin hagyományos polit ikájába, mely a pápaság le-
t iprásának vágyától szinte lángol. Ez a vágy néha 
csendes és sima, de mindig mély, mint e lassú víz, 
máskor rohamosan tör ki és tajtékzik, mint a Nia-
gara vizesése. Azok a napok, midőn jelszó ez v o l t :  

„Gegen Rom kämpf t es sich nur mit weggeworfe-
ner Scheide",— elmultak. Következett más taktika. 
Eddig a csatatér felszínén mármár unalmassá válni 
kezdett lassú alkudozások, csigamódra haladó conces-
siók végezték a diplomacziai simaság mindennapi 
munká já t . Most az actio harmadik stadiumának 
elején vagyunk. Földala!t lázas tevékenységet fej t 
ki Bismarck. Óriási erőfeszítéseket tesz, mozgásba 
hozva mindent, a mit megragadhat, a „német nép-
erő Sámsona", mint a ,N. Evang. Kirchenzeitung' 
bibliai kenetességgel mondá, — hogy a pápaságra 
a katholicismus nagy épületét rároskassza. 

Pá r j á t r i tk i t j 3J az £1 durva és a benne rejlő 
nagy erő miat t csaknem ellenállhatatlan önkény, 
melylyel Bismarck, kiben a borussismus minden 
genialitása épen a kellő pil lanatban testesült meg, 
Európa nagy és kis hatalmasságait, nagy és apró de 
befolyásos embereit, mint fabábokat, idestova tán-
czoitatja, kénye kedve, terve szerint látogatásokat 
arrangirozva, találkozásokat inscenirozva, pour le roi 
de Prusse. Nincs Európában hatalmasság, mely 
Poroszországnak a pápaság elleni gyűlöletében és 
üarczában oly méltó érdektársa volna mint az az 
újdonsül t Királyság melyet Olaszországnak nevez-
nek. Mind a kettő az egyház ellen elkövetett rablás-
ból él. Poroszország egyházi fejedelemségek saecu 
lárizáczióján alapszik ; Olaszországot a pápai feje-
delemség elrablása tetőzte be. Az egyház ellen el-
követett bün azonossága azonossá tevé a két állam 
pol i t ikáját a pápaság ellen kezdet óta, és Olaszor-
szág méltán a porosz politika creaturájának nevez-
hető. Porosz fegyverek győzelmének árnyékában, 
vonult be Viktor iManónak akárhányszor elvert se-
rege 1866-ban Velenczébe4) és 1870-ben Sedan 
napjáról kelt Cadorna csapataihoz a parancs, hogy 
Kóma ellen vonuljanak.5) 

4) „Der Schlachttag von Königgrätz ist der Geburtstag 
des Culturkampfes." Windhorst. 

') G. tíauclierts, Le pouvoir temporel des Papes et le 
roi de Prusse. Ez a Bécsben Zamarskynál megjelent röpirat 
egészen azzal foglalkozik, mennyit köszönhet az olasz ki-
rályság a porosz királynak azért, hogy most Rómában van. 

Porosz- és Olaszországra nézve tehát, — ösz-
tönszerűleg érzi mindakettő, — az egyház elleni 
harcz, a pápaság megalázása és letiprása, életkérdés. 
Miután Bismarcknak egyenes uton nem sikerült 
megnyerni a kulturharczot, most kerülő utakon tá-
madja meg a pápaságot. Czélja: megtörni a kath. 
egyház világ egyetemes erejét, szétbontani egyete-
mességének szervezetét, és mindenüt t tisztán álla-
mi belligygyé tenni a vallásügyet, a fejedelmi ko-
ronára rátenni a püspöksüveget. Ezt, mint tud juk , 
Bismarck othon nein volt képe§ keresztül vinni. A le 
góriasibb nyomás daczára a német katholikusok nem 
engedtek, sőt inainap erőSebben ragaszkodnak a pápá-
hoz mint bármikor ezelőtt. Tehát másut t alkalmazza 
a német czászárság befolyásának roppant emeltyű-
jét . Először is lekenyerezi az élv- és hatalomsovár 
coulissákinögötti diktátort Pár i sban , megértetve 
vele, hogy nem szükséges neki, hogy oda jusson, a 
hová akar, az, amit I. és III. Napóleon eczélra szük-
ségesnek tartot tak, t. i. a katholikus érdekeknek 
való hizelgés, — mert Bismarck e nélkül is, sőt 
épen csakis e nélkül lenne öt hajlandó elismerni 
annak a mire törekszik. Es a politika két augúr ja 
megérté egymást. A pápaság Francziaország részé-
ről, akár köztársaság marad, akár császárság lesz 
belőle, egyelőre csak keserűséget várhat, de vigaszt 
nein. S ezzel a já ték fele meg volna nyerve. Igen 
ám, de i t t van az osztrák magyar monarchia, e ka-
tholikus nagyhatalmasság, a conservativ politika e 
végső menhelye. Alles steht gu t — mondá Bennig-
sen, a Reichsturm zászlóvivője, a nemzeti liberalis-
mus szervezője, már 1859-ben, — nur eine Burg 
haben wir noch zu erobern, die des Ultramontanis-
inus." 6) S értet te alatta az akkori Ausztriát. Bis-
marcknak legújabban előtérbe nyomult terve: ér-
vényre emelni azt, hogy a pápa nemcsak országától, 
de még attól a czimzetes souverainitásától is meg 
legyen fosztva, mely számára eddig ,garantirozva' 
volt, —• szóval, hogy a pápa épen olyan legyen mint 
más olasz püspök, Olaszország alattvalója : akkor, 
— azt hiszi, — hogy el fogja majd érni czéljár Né-
metországban ö is, t. i. hogy a német katholikusok 
testestől lelkestől a porosz államistenéi lesznek s 
leszen egész Németországban egy akol és . . . 
egy pásztor, a német evangyelmi császár! Ez lenne 
az a modus vivendi, melyet ő a pápaságnak szánt. Es 
csakugyan, ha figyelemmel kisérjük az olasz kor 
mány legújabb fészkelődéseit, ha fenekére nézünk 

6) „Die kath. Bewegung in unseren Tagen, 1881. XVI. 
fűz. 148. 1. 
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Mancini vakmerő állításainak, p. hogy a római kér-
olasz belügy, hogy ezt Európa is elismerte, midőn 
Olaszországot megbizta garanczia törvényt alkotni 
stb. — lehetetlen észre nem venni, hogy e legújabb 
olasz politika Berlinből van inspirálva és Mancini 
csak szócső, melyen át Bismarck oktat ja az európai 
diplomacziát. Legkevesebb tanulékonyságot muta t 
e politika i ránt természetesen Ausztria-Magyaror-
szág, mint katholikus nagyhatalmasság, és mert 
semmi oka sincs rokonszenvezni a rabló szomszéd-
dal. Hogy tehát mégis megtör ténjék az, a mit Bis-
marck akar, mert ennek mindig meg kell történni, 
s az Ausztria-Magyarország és Olaszország közti 
ünnepélyes közeledés a világ szemében hozzájáru-
lást jelentsen a legújabb porosz olasz politikához : ő 
csász. és apostoli kir. felségének ünnepélyesen fo-
gadni kell Umberto királyt és Margherita király-
nét, Mancinival együtt. — Annyi igaz, hogy a dolog 
ügyesen van kifőzve. Barátkozni Olaszországgal ak-
kor, midőn ez a pápai souverainitás legutolsó fosz-
lányait is sárba tiporja, — legalább is annyi, mint a 
pápa jogainak védelmére jogositott és kötelezett ke-
zeket megkötni hagyni. Ez valóságos gebundene 
Marschrut Róma ellen, és . . . magunk ellen. 

Hisszük, hogy még van mód e lealázó becste-
len szerep játszásától menekülni. 

Pogány temetés Rómában. 
„A szabadelvűség" visszatérés a pogánysághoz. Ez 

ismét világos lett Pietro Cossa olasz költő temetésénél, ki 
szeptember l sején temettetett el Kómában a Campo Verauon. 

Az elhunyt, a „Germania" szerint, 1834-ben Rómában 
született. Minden költeményében propagandát csinált a po-
gányságTa való visszatérésnek. Az arpinói püspöki neveidében 
oktattatva, már mint ifju. forradalmi fondorkodásokban vett 
részt, s kilencz hónapig börtönben ült, azután Amerikába il-
lant, visszatérése után pedig mint olasz irodalmi tanár nyert 
alkalmazást. Nem volt üres fő, azonban elismerést csak 1878-
bau szerzett „Nerone artista" czimű drámája által, mely ele-
jétől végig nem egyéb mint a pogányság védi rata. A balga 
rajongó a pogány istentiszteletre való visszatéréstől, a római 
hittagadó Juliánhoz hasonlóan, a nagyság és hatalom uj 
korszakát várta! Még Nero, a gyilkos gyújtogató is, védiróra 
talált ez újkori pogánybau. „Nero — irja — Rómát átadta a 
lángoknak, azonban mesterileg (artisticamente)." Nem csoda, 
hogy ugyan ő, a kereszténygyülőlő, a pápákat „a Nerok és 
Tiberiusok karikatúráinak" nevezi. Cossa összes drámái tel-
vék rajongással a pogányság iránt s a „Lega-"nak igaza 
van, ha őt hires pogánynak nevezi, és hitehagyott Juliánhoz 
hasonlítja. „Folytassátok megkezdett müvét", — kiált fel, — 
„és ti a pápák kereszténysége felett diadalmaskodnifogtok." 

Pietro Cossa Livornóban, mint a gonosz nyelvek 
mondják, az oktatásügyi minisztertől Baccelli orvostól ha-
lálra gyógyítva, istentelenül, a hogy élt, halt meg. Civiliter 

temettetett el a Campo Veranon, ama temetőben, hol az ifju 
Olaszország forradalmi hőseit szokta eltemetni. 

A gyászmenet tökéletesen profán volt. A ballottas 
kocsiról mindenekelőtt levétetett a kereszt. Egészen „sza-
badelvű", szabadkőművesi és istentagadó volt a menet 
kísérete. A nagv Oriens és a páholy, melynek tagja volt 
Cossa, küldöttségek által voltak képviselve, kik páholyzász-
lóikat vitték ; az egyházellenes és forradalmi társulatok sem 
hiányoztak, és a Garibaldi vezérlete alatt álló önkénytesek 
először itt állottak sorrendben. A menet természetesen a 
Porta Pia mellett vonult el : hisz az egész nem volt egyéb 
istentagadó és forradalmi tüntetésnél. 

A polgármesteren kivül valami Meyer (zsidó?) Livor-
nóból, Mario a „Lega" és Yasallo a „Cap. Frac." szerkesztői 
szónokoltak. Ez utóbbiak szónoklatai nem voltak egyebek 
dicsénekeknél a pogányság mellett. Mario szórói-szóra ezeket 
mondá : „Te, oh Pietro Cossa, egyike voltál az első kapitá-
nyoknak a nagy pogány seregben, mely nemzedékről nemze-
dékre megifjodva négy esztendő óta a nagy szabadság csa-
tát vívja a föld jogainak visszahóditása végett az ég ellen. Te 
viadori erővel megvíttad a középkor intézménveit, a barbá-
rok vallását, mely az ég zsarnokságát a földre, a világra 
rátukmálta, s még fotyton rátukmálja . . . Aztán, ha sikerül 
az index, syllabus és csalhatatlanság fellegvárát rohammal 
bevenni és helyette mint fejedelemnőt az észt megkoronázni, 
mint fejedelmet a lelkiismeretet, mint fejedelmet az emberi 
jogot: akkor a megváltott emberek hosiannája fog megzen-
dülni, akkor tetemeid ujjongni fognak. Pietro, bízzál ben-
nünk !" Igy nyilatkozott Mario, mig ügvtársa Yasallo csak 
Jupiter Stator templomát jelölé ki Cossa méltó nyughelyéül. 
Utoljára az olasz páholyok nagymestere szólott, Petroni, 
a „dicsteljes pápai volt gályarab", ki Cossa hűségét a 
szabadkőműves eskü iránt hangsúlyozta s őt e tekintetben, 
mint utánzásra méltó példát, ajánlotta. „Mikép teljesitette 
esküjét — mondá Petroni szórói-szóra — azt egész Olasz-
ország tudja ; s most azoknak, kik a garantia-törvény eltör-
lését kéjelmetlennek lenni állitják, azoknak kik hazug csa-
ládi békeség miatt feleségeik és leányaiknak megengedik a 
szentségekhez járulni, kik magok is a gyóntatószékhez járul-
nak, azoknak most azt mondom: „Átkozzátok meg eskütö-
ket, mert az kisebb bűntény, mint azt elárulni." 

A szabadkőműves tehát, Petroni szerint — s a nagy 
mesternek ezt tudnia kell, — esküvel kötelezi magát, hogy 
feleségét és gyermekeit vallási kötelességök teljesítésében 
megakadályozni fogja. 

Az egész tüntetés, melyben, hála Istennek, nem sokan 
vettek részt, nem csak katholikusellenes, hanem egyszer-
smind vallásellenes volt : és czélzatos kihívás a többségben 
levő katholikus rómaiak vallásos érzései ellen. Mindezek 
daczára a katholikus rómaiak nyugodtan viselték magukat 
és szótlanul dicsőítetni engedték a pogányságot. Mi több a 
kormány minden elővigyázati rendszabályt feleslegesnek 

talált. 
Joggal mondja ehhez az „O-s. Rom.": Yajha párhuza-

mot vonna a polgárisult világ ez istentagadó kihívás és IX. 
Pius gyászmenete között. Eme következtetések elseje leend : 
hogy a savoyaiak házából való fejedelem alkotmányos kor-
mánya alatt Rómában, a katholicismus fővárosában és Krisz-
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tus helytartójának székhelyén, egy pápa holtteste békesség-
ben nem vitethetett át, mig ugyanott megengedtetik bün-
tetlenül nyilvános jiogány tüntetéseket, mi több, az istenta-
gadásnak és hitetlenségnek apotheosisokat rendezni. Az első 
újkori szabadelvű fogalom szerint, „kihívás", a második 
„jog." 

Ily módon a szegény Mancini és vakmerő buta jegy-
zéke felett pálczát törnek nem csupán a római birák, hanem 
a legújabb események is.' Közli dr. Ott Ádám. 

Gróf Apponyi Albert jelentése 
a vallás-alapról. 

Végre a vallás-alap állományát érintő legutolsó fontos 
intézkedés a szentszékkel a concordatum iránt folytatott 
tárgyalások eredményeiil következett be, midőn ő felsége a 
papi javadalmak időközi jövedelmeiről a vallásalap javára 
báró Bruck pénzügyminiszterhez 1855. márczius 17-én inté-
zett legfelsőbb kézirata szerint lemondott : 

„Indittatva éreztem magamat az egyházi javak idő-
közi jövedelmeinek élvezetéről magyar királyságomban s 
annak egykori melléktartományaiban a vallásalap javára, 
melybe azok ezentúl folyni fognak lemondani." 

Cs, kir. pénzügy minist, ad 4689/1854 ') 
ü felségének ezen intézkedése előzője volt az 1855. 

aug. 18-án kötött, és szeptember 23-án legfelsőbbileg jóvá-
hagyott concordatum 32-ik szakaszának, mely igy szól: „A 
megüresedett javadalmak jövedelmei, amint ez eddig szo-
kásban volt, a vallásalapba szolgáltatandók, és ő felsége 
ugyanannak engedi át saját szántából a megürült püspöksé-
geknek s világi apátságoknak jövedelmeit Magyarországban 
s az az előtt ahoz tartozott tartományokban, mely jövedelme-
ket elődei a magyar királyságban századok hosszú során át 
békességben birtak." 

(1855. évi nov. 5-én kiadott Patens 42-ik darab, 
195. sz.) 

Összevetvén ezek után a vallásalap keletkezésének^ 
fejlődésének mozzanatait, a következő eredmények vonhatók 
le ezen alapnak 

1. rendeltetésére ; 2. törzs-vagyona állagának minősé-
gére s ezzél kapcsolatban létesítésének jogalapjára ; 3. va-
gyonának s jövedelmeinek kezelésére nézve. 

1. A vallásalap rendeltetését a kath. vallás ügyeinek 
minden irányban előmozdítása képezi, püspökségek, káptala-
nok, lelkészségek, templomok, papnöveldék, paplakok fel-
állítása s fenntartása, a kath. vallás tanításáról, elaggott 
papok ellátásáról való gondoskodás, szégényebb szerzetesek 
segélyezése s több efféle által. 

Ezen meghatározás az, melyet a képviselőház kebelé-
ből 1870 febr. 23-án a vallásügyi minisztérium kezelése 
alatt álló alapok ügyében kiküldött 15-ös bizottsággal a 
nevezett minisztérium által közlött főokmányoknak jegyzé-
kére iktatott jegyzet alapján a vallásalap ügyében Ghyczv 
Hálmán elnöklete alatt a 12 es bizottság által kiküldött 
albizottság elfogadott, azon különbséggel, hogy „a katli. 
vallás ügyeinek minden irányban előmozdítását e kifeje-
zésnek indokolatlan általánosságánál fogva" kihagyta. 

') Vallás-alapi okmánytár. 75. lap. (XLV. okmány.) 

II. A mi a vallásalap törzs-vagyonát illeti, azt a kö-
vetkezők alkot ják : 

a) III . Ferdinándnak s III . Károly királyoknak a 
kamarai jövedelmek terhére alapított 16,000 frtnyi kincstári 
járuléka ; 

b) a palestinai szent helyek fenntartására szolgáló pén-
zekből a bosnyák papnövendékek neveltetésére . II. József 
által kirendelt s a valláalapba 118,601 frt 31 krnvi összeg-
ben bekebelezett úgynevezett „commissariaticus alap" ; 

c) a József császár által eltörlött szerzetes-rendeknek 
a vallásalapba olvasztott ingó és ingatlan tömege; kivéve a 
Ferencz király intézkedésével visszaállított benczés, pré-
montrei s cziszterczita rendeknek a vallásalap által vissza-
szolgáltatott vagyonságait ; 

d) azon tőkék, melyek az eltörlött szerzetesrendeknek 
a vallásalap tulajdonába jutott birtokai után vesztett urbé-
riség, szőlődézsma s egyéb jogok váltsága gyanánt a vallás-
alapba folytak. 

e) Azon 184,000 pfrtnyi földtehermentesitési tőke. 
melyet a nagyváradi latin szertartású püspök, a püspökség-
hez tartozó béli s vaskó uradalmak 23,000 v. frt. örökha-
szonbére megváltásául fizetett, mely uradalmaknak jövedel-
mét Mária Terézia a nagyváradi püspökség szabályozása 
iránt 1780. évi junius 2-án2) kiadott leiratában akként ren-
delte a lelkészi pénztár javára, hogy a mondott birtokok, 
vagy közvetlenül kezeltessenek, vagy haszonbérbe adassa-
nak, a haszonbérlésre nézve a nagyváradi latin szertartású 
püspöknek előjogot biztosítván. 

f) Az érsekek, püspökök, káptalanok, apátok, prépos-
tok által a papneveldék javára tett 3,000,000 pfrtnyi földte-
hermentesitési kötelezvényből álló alapítvány. 

g ) Az ü r e s e d é s b e j u t ó e g y h á z i j a v a d a l m a k n a k i d ő k ö z i 
j ö v e d e l m e i . 

Végre 
h) idejárulnak még némely magánalapítványok is ; 

ezek azonban egyrészt csekélységük, másrészt azon körül-
ménynél fogva, hogy mint magán alapítványok a határozot-
tan megjelelt czélokra leendő fordítás mellett a vallásalap-
ból nehézség nélkül kihasíthatok, a vallás-alap ügyének tár-
gyalásánál jelentőséggel alig birnak. 

A vallásalap vagyon-állománya azonban idők folytá-
ban tetemes változáson men keresztül. 

1. Igy különösen a Ferdinand, Lipót, Károly királyok 
alapította 16,000 forintnyi kincstári járulék: a vallásalap 
eredeti és első javadalmának kiszolgáltatása 1868 év óta 
megszűnt, mivel az állandó pénzügyi bizottságnak az 1868. 
évi állami költségvetésre vonatkozó jelentésében foglalt 
azon nézete folytán, mely szerint „a különböző hitfelekeze-
teknek az államkínestárból való segélyezése elvét nem tart-
ja . . . a jól felfogott állameszme követelésével egészen ösz-
szeegyeztethetőnek", az emiitett alapítványi járulék az ál-
lami költségvetésből kihagyatott. 

2. Tetemes változáson ment át a szerzetesrendekről a 
vallásalapra ruházott tömeg is egyrészt azáltal, hogy a ka-
mara a vallásalapnak ingatlanai közül számos, egy vagy 
más tekintetben előnyösb birtokot kamarai jószágokkal cse-
rélt ki a végre, hogy az elsőket eladományozza; másrészt 

'') Vallás-alapi okmánytár 77. lap. (XII. okmány.) 
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az által, hogy a vallás-alap végrehajtás után (mint a szeutes-
dubravai birtok) és vétel által (mint a szemlaki uradalom, 
a tinójárási puszta, budapesti favágó telek stb.) ingatlansá-
gokat szerzett vagy pedig a czélszerűen nem kezelhető ki -
sebb birtokokat és fekvőségeket elárusította. 

Ezzel kapcsolatos volt a tőkékből álló vagyon mennyi-
ségének hullámzása is, mert az ingatlanságok gyarapodása, 
vagy kevesbedése szerint az ingó vagyon apadt vagy növe-
kedett, s a mint egyrészt a befolyó váltság összeg és az ela-
dott birtokok vételárai a tőkék mennyiségét gyarapították, 
ugy másrészt az igatlanok vásárlása ugyanazt sokkal na-
gyobb mérvben apasztotta. 

Az ingó és ingatlanvagyon közt való kapcsolatos azonban 
mellőzve, a vallásalap tőke-állománya az által is nevezetes 
változáson ment keresztül, hogy kötelezvényei egy tetemes 
részének másnemű papírokba fektetése eszközöltett. 

Végre tetemes változást szenved a vallásalap azon 
körülmény folytán is, hogy a magyar és zágrábi országos 
kormány képviselőiből 1876. évben alakitott bizottság meg-
állapodásai nyomán azon tőkék, melyek a magyarországi 
vallás-alapból Horvát-Slavónországot illetik, a vallás-
ügyi minisztérium számvevősége által a régibb számvevő-
ségi müveletek alapján 1875. évben kidolgozott kihasitási 
terv szerint a magyar vallásalapból elkülönöztettek, sőt 
naplószerüleg kihasitva külön naplóban kezeltetnek. 

A Ilorvát-Szlavónország részére a tervezet szerint ki-
járó tőkéknek naplószerü kihasitása azonban, mely tulajdon-
képen a kezelés egyszerűsítése, könnyítése, a világosabb át-
tekintés és ezen évek óta húzódó ügy végleges megoldása 
esetére a tényleges kihasitásnak nehézség nélkül leendő esz-
közölhetése végett foganatosíttatott, a tényleges kihasitás 
ügye eldöntésének — bármily módon történjék is az — aka-
dályul nem szolgál. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 26. Az európai napirend. — Mióta a 

piemonti kormány a pápától Rómá erőszakkal elvette és 
magát ott, ugy a hogy, berendezte, nem volt még időpont, 
melyben a római kérdés olyannyira napirenden lett volna, 
mint épen napjainkban. Nem lehet ugyan kétségbe vonni, 
hogy a katholikus híveknek nagy részük van abban, hogy a 
római kérdés ma jobban ventiláltatik a világ összes sajtója 
által, mint az valaha ez elfoglalás óta történt; de az is bizo-
nyos, hogy a mozgalomra nem csekély befolyásuk volt és van 
az olasz kormány bűneinek, melyeket a sz. szék és az önmaga 
által alakitott garantia-törvény ellen elkövetett, A I X . Pius 
holttestének végnyughelyére vitele alkalmával az olasz 
kormány elnézésével elkövetett infamia, az erre következett 
diplomatiai jegyzékek a sz. szék részéről, ő szentségének az 
olasz zarándokokhoz intézett erélyes szavai, ugy látszik, 
hogy mélyebb hatást gyakoroltak, és bizonyára nem csalat-
kozunk, lia mondjuk, hogy ezeknek tulajdonithatók a szá-
mos czikkek is, melyek a római kérdésben a liberális sajtó 
hasábjain megjelennek. 

Bármennyire akarja is tagadni és takargatni a liberá-
lis sajtó, hogy kellemetlenül hatottak reá az olasz kormány 
csztelenségei, melyeket mi bűnnek nevezünk; bármennyire 
akarja is a világgal elhitetni, mintha ő kétkednék a felett, 

hogy a pápa a legutóbbi római tények következtében a tá-
vozás gondolatával komolyan foglalkoznék és ez által a 
római kérdés megoldásának szükségét, bizonyára a szabad-
kőművesség előnyére előtérbe tolná, mégis minden sorából 
kitűnik, hogy őt is, a római események, a pápa felszólalása^ 
a távozásról felmerült hír, megdöbbentették. E megdöbbe-
nésnek nem legkisebb jele, hogy a liberális sajtó, mely még 
tegnap a pápáról azt hirdette, hogy elkeseredettebben tá-
madja meg az olasz kormányt, mint IX. Pius, mely még 
tegnap, habár egész alaptalanul és sikertelenül, kísérletet 
tett, hogy a pápának az olasz zarándokokhoz intézett állítá-
sát megczáfolja, ma már ugyanezen pápát, mint higgadt, ko-
moly gondolkozású férfiút mutatja be, kire nem volt befo-
lyással, hogy oly egyszerű külső esemény által magát oly 
fontos lépésre határozza el, mint minő az eltávozás lenne, és 
fejtegeti az okokat, melyek előnyösebbnek tüntetik fel a pá-
paságra a pápának a maradást mint a távozását. 

IIa az ember nem olvasná, alig hinné, hogy a liberális 
sajtó még a pápaság érdekében lép sorompóba ; de mint 
mondtuk ez inkább a megdöbbenés bizonyítéka. A pápaság 
érdekének bevonása nem egyéb, mint liberális fogás, mely^ 
lyel el akarják fedni az olasz kormány, az unita Italia érde-
keit, melyek azonnal veszélyeztetve vannak, mihelyt a pápa 
lábát Kómából kiteszi, mert akkor megkezdődik az egyesi-
tett Olaszország szétmállása. Nem tagadjuk mi azt, hogy a 
pápaságnak vannak érdekei Kómában; de az is bizonyos, 
hogy az olasz kormánynak nagyobb érdekében fekszik, hogy 
a pápa el ne távozzék, mint a pápaságnak. Az előbbi és nem 
az utóbbinak érdeke az, mely mellett a sajtó a pápaság ér-
dekeinek ürügye alatt felszólal. Vagy mikor szólalt fel va-
laha a liberális sajtó őszintén a pápaság érdekében ? Nem 
évtizedeken keresztül működött-e ez a sajtó a pápaság érdeke 
ellen ? Ki fogná neki elhinni, hogy a farkasból most egy-
szerre szelid bárány, az ellenségből őszinte barát lett ? Ki 
fogná elhinni, hogy a pápaság érdeke mellett emelne szót, 
ha nem látná, hogy az olasz királyság legnagyobb érdeke 
van veszélyeztetve ? Elég csodálatra méltólag, a liberális 
sajtó be is vallja, nein azt, hogy ő nem őszinte a pápaság 
érdekeinek védelmében, hanem azt, hogy Olaszországnak 
még nagyobb érdeke van, nehogy a pápával szakitson, a mely 
vallomás által csak igazolja a liberális sajtó, hogy a pápa-
ság érdekét csak köpenyül használja és annak látszólagos 
védelme alatt tulajdonképen az unita Italia érdekét védi; 
mert különben, mint eddig, ugy most sem törődnék a pápa-
ság érdekével, és bizonyára nemcsak nem bánná, hanem in-
kább rajta lenne, hogy a pápa Rómát mielőbb elhagyja, va-
lamint nem törődnék vele, ha az egész katholicismus létezni 
megszűnnék. 

Ezt a szívességet sem a katholicismus, sem a pápaság-
nem fogja a liberalismusnak megtenni Előbb öszedől az 
olasz egység, mintsem a katholicismus, vagy a pápaság, 
akár maradjon a pápa Rómában, akár pedig onnan eltávoz-
zék; mert az igen-igen téves felfogás a liberalismus részéről, 
hogy a pápaság hatalmának lényeges része az ő olasz nem-
zeti jellegében nyugszik. Bárhonnan vette a liberalismus e 
felfogását a pápaságról, ez téves alapjában, és jobb lesz ha 
visszakéri a tandijat attól, a kitől tudományát szerezte. A 
pápaság hatalmának sem lényeges, sein lényegtelen rész -
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nem nyugszik abban, hogy a pápaság épen olasz. Az az is-
teni hatalom, melyei a pápaság isteni alapitójának rendelke-
zése következtében lőn, épen oly befolyással lenne a lelkekre 
ha Francziaországban, Ausztriában, vagy bárhol lenne is, 
mint van most Olaszországban. A pápa hatalma nem attól 
függ, hogy azt milyen, vagy melyik országból gyakorolja, 
hanem attól, hogy ő kitől kapta és kinek nevében gyakorolja 
hatalmát. Az isteni gondviselés ugyan ugy akarta, hogy az 
egyház első pápája Rómában foglalja el székét és ott halljon 
meg, de neki, valamint utódainak is nem azért engedelmes-
kedtek a hivek mintha olasz nemzeti jelleggel bírt volna a 
pápaság, hanem azért, mert pápák voltak; hiszen ilyen olasz 
jellegről kezdetben még szó sem lehetett és azért a pápa ha-
talma akkor sem volt kisebb, mint a pápaság legfényesebb 
korszakában. 

A pápák közt bizonyára egy sem találkozott, ki a pá-
paság, akár lényeges, akár lényegtelen hatalmát attól szár-
maztatta volna, mert illetőleg olasz jelleggel bir, nem is 
emlitve, hogy az olyan Febroniusféle megkülönböztetésnek 
nincsen helye. Igy csak azok beszélhetnek a pápaságról, a 
kiknek szemeit a modern nemzetiségi felfogások kápráztat-
ják. Ilogy mindamellett a pápa még nem ment el Rómából, 
azt minden józan eszű ember felfoghatja, ha meggondolja 
azon akadályokat, melyek gátolják a pápát eltávozásában 
és azon nehézségeket, melyekkel járna az egyházi kormány 
ös'szos apparatusát ki tudja mily távolba elszállítani. Ha 
azonban a végszükség b állana, lia a pápa helyzete még 
tarthatatlanabbá tétetnék, ugy a pápát bizonyára még ez 
akadályok sem tartanak vissza, hogy Romát önmagára 
hagyva, az olasz uralom bukását és avval a restauratiót siet-
tesse. Mi óhajtjuk és reményijük, hogy nem fognak a dol-
gok odáig fejlődni, hogy a pápa kénytelen legyen eltávozni; 
reményijük pedig azért, mert ugy tartjuk, hogy a római 
kérdés most már mindaddig napirenden lesz, — az olasz kor-
mány majd gondoskodik, hogy igy legyen, — mig csak meg 
nem oldatik, — meg nem oldatik ugy, mint azt az egyház 
fejének méltósága, a katholikusok millióinak lelkiismereti 
nyugalma megkívánja. Igen is, ezt teljesíteni kötelesek az 
államfők saját államuk érdekében is, mert addig Európában 
béke és rend nem lesz a többi államokban sem, mig csak a 
pápa birtokaiba vissza nem helyeztetik, bármit mondjon is 
különben a .Pester Lloyd'. 

Kassa, október hóban. Rcminiscentiák. — „Aquae 
multae non potuerunt exstinguere caritatem." {Cant. Cant. 
c. 8.) Nincs szegényebb, hálátlanabb foglalkozás a toll ne-
héz munkájánál, melyhez ereje végfogytában, nélkülözései-
nek közepett is, — szenvedélylyel ragaszkodik az iró, bajai-
ban eszméinél mereng, százszor leteszi s százszor ismét föl-
veszi a tollat, nehezen tud megvállni tőle : hisz' alig ismer 
más tárgyat szeretete, melynek hevét, mint a vulkánét, a 
fürdők összes vizei, — de még az ég csatornái sem olthatják 
ki. Aquae multae non potuerunt exstinguere caritatem, s 
ugyhiszem : hogy „nec flmnina obruent illám." — Két év 
óta ázunk — natura ipsa indignabunda videtur inservire 
nobis, kik az üdv lejtőjén nem fölfelé •— de lefelé tartunk. 
Tavaly a külföldet, ez idén a szomszéd megyét lustrálva, — a 
„deficit"-et saját körömben is szomoruankellvén constatálnom. 
, . . A tavak országa helyett — Ung kietlen vidéke, Ischl 

helyett — Szobráncz, melynek gyógyvizét jó püspököm ke-
gyéből, kevés sikerrel és nagy pénzáldozattal, használtam. 
Nagy köszönettel vagyok főpásztorunk dr Schuster Konstan-
tin ő mlga iránt, ki atyai jótékonyságát három megyére 
özönlő nyájával nap-nap mellett érezteti, 3 betegeskedő pap-
jaival nekem is alkalmat, módot nyújt, hogy hanyatló éle-
temet pár évvel megtoldjam. Qui habet tempus, habet et 
vitám. Vere pius, vere misericors ! 

A negyvennapos eső, melynek viharja még káptala-
nunk egyik vasárnapi zsolozsmáját is elnémította, Szobrán-
czon is hallatta menydörgő szavát. Viz-cura és hideg nyár 
borzasztó szépen viszonyulnak, borzadályos ellentétet ké-
peznek. Lehet az idő és a pénz vesztességét sajnálni ! A vér-
szegény beteg magára ölté meleg ruháját ; nappal didergett, 
álmatlan éjjein pedig nyögte bajait, miket a hirtelen légvál-
tozás még fokozott. A magára való hagyatottság ily pilla-
natában van valami lesújtó, de egyszersmind fölemelő. 

„Wer nie sein Brocl mit Thränen asz ; 
Wer nie in kummervollen Nächten 
Auf seinem Bette einsam sasz : 
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte," 

írja a nagy költő, Göthe. Jól esett itt kiilömben az évek fá-
radalmai után a pihenés, érzem hatását : hisz a szabadba 
való kijárás, az erdei séta, az üde tiszta lég és zeneszó mel-
lett, fölélénkül még a szobák rabja, betege is. „Non moriar 
sed vivant : et narrabo opera Domini !"') A legelésző nyáj 
emberi méltóságunkra utalt, hogy hálával gondoljunk a 
Teremtőre, „qui cum ceteras animantes abjecisset aàpastum, 
solum hominem erexit, et ad coeli quasi cognationis domici-
liique pristini conspectum excitavit."2) 

Szobráncznak szép a vidéke, de szegény a népe. Az 
élet nyomoraitól űzetve, holdvilágos éjjeket is nappallá teszi 
mezei munkájával. Találóan jegyzi meg a német iró : „Die 
Welt ist schön überall — wo der Mensch nicht hintritt mit 
seiner Qual." A4—5 ezernyi láb magas Vihornya hegyláncz 
egyik hajlásában van a tengerszem, melyet alkalmilag a ter-
mészetvizsgálók is megszoktak figyelni ; e nyáron a rosz idő-
járás miatt, látogatatlan maradt. 

A fürdő-vendégek tarka vegyülékében clerusunk 
több jeleséhez volt szerencsém . . . Az ungvári káptalani 
tagok közt tudományos műveltsége s megnyerő külsejével 
feltűnt ft. Firczák Gyula papnöveldei igazgató, apát-
kanonok ur, ki az ezidei szobránczi kiállítás alkalmá-
ból fenkölt s eszmegazdag beszédjével a társas ebédnél 
méltó tapsokat aratott s a clerus szakismerő capacitásainak 
hírét emelte. Fogadja köszönetünket! —Láttuk továbbá Ba-
cs'mszky Irén nagyprépost ő nagyságát; Nagyváradról egv 
idősb lelkészt, az ottani intézetek egyikének gondos igazgató-
ját,de kinek becses nevét elfelejtém; megyénkből a sztárai esp. 
plébánost, nt. Marczlov Endrét, a fürdőtulajdonos grófi csa-
ládnak szívesen látott vendégét, Paszlavszky Sándort, az is-
mert írót és kóltőt, a „nemzeti szózat" nak, a lejtő-soros 
nászverseknek ünnepelt szerzőjét (lásd a „M. Állam" ez évi 
máj. 18. számát), Dragoner Bélát, cui laus in catechisando, 
stb. Engem leginkább érdekelt egy igénytelen falusi gr. 
kath. lelkész, Miliálovics Dániel Z.-Dobráról, kinek olvas-

') Ps. 117. 
2) Cicero. L III. C. I. de Leg. 
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mányai közt — a „Religio" is figuráit. Ritka jelenségnek 
kell tartanunk korunkban, ha magyar lelkész, már csak be-
csületből is, ha ugyan nem exoflo, a „Religio"-t, egyházi 
tudományosságunk eme hordnokát pártolja s érdekekkel vi-
seltetik iránta. „Qui non cognoscitur ex se, cognoscitur ex 
sociis", a ki mit olvas, kivel társalog : azzá fejlődik maga 
is. Sajnos, hogy rendünk legtöbbje, s tegyük hozzá, még a 
tehetősb, s előbbkelője is, kiknek állásuk s vezéri szerepök-
nél fogva példával kellene előtörtetniük, idegen konyháról 
hordatják házukhoz a szellemi tápot ; s mig a varjak káro-
gásától való féltökben a helyi zug-lapokra előfizetnek : sa-
ját egyházi irodalmunkat, mely párhuzamot tart a haladó kor 
műveltségével elejtik. Tudok hangadó köröket, hol csak 
névről ismerik e jeles szerkezetű lapot ; ismerek a lelkipász-
torkodás terén befolyásos egyéneket,1) kik a ,Religio'-t, a 
fensőbb hittudományok eme babérkoszorús orgánumát, ig-
norálják. Igy jutunk el aztán a hanyatlás lejtőjén szel-
lemi vangásba; igy megyünk elleneink nagy kárörö-
mére, hideg részvétlenségünk miatt irodalmilag tönkre! 
Örültem, hogy ez igénytelen, de jellemes falusi pap, für-
dői laktársam lehete. Nagy homeopatha, s hozzá adakozó 
lelkű. Midőn egyik rokona segélyért folyamodott ide hozzá: 
fürdői pénzét megosztá vele. Biztositom : hogy százszorosan 
visszakapja. „Centuplum accipiet et vitám aeternam possi-
debit." Buzgalmáról szólva, egyszerűen emlitem föl : hogy 
midőn estenden napi sétánkról hazafelé ballagtunk, menjen 
— úgymond— uram öcsém előre, gyújtson világot szobánk-
ban ; én majd lassudan esti imáimat megkezdve, követem 
önt. Már a rómaiak idejében igy vélekedett a nagy orator,2) 
hogy „Pietas grata est Deo", s mi jól esett a hitbuzgó ke-
belnek, hogy ünnep- s vasárnaponkint a fürdői kápolnát is 
lehete eme pietásból igénybe vennie ! Szivének Istenhez való 
fölemelésében szállja meg az embert az ihlettség, melynek 
varázsa alatt szülemlenek a nagy tettek s a tökély magas-
latát érik el a művészetek. A pogány bölcsek szerint is „nemo 
magnus sine ali quo afflatu divino unquam fuit." 3) Az áhí-
tatnak, illetőleg a pietásnak eme gyakorlatára sehol sincsen 
több ideje az embernek, és sehol nagyobb szüksége a társa-
dalmi körnek, mint a fürdői helyiségekben; hol pihenés és 
nyugalom honol de a csábinger sem szünetel. A római clas-
sikusok, a fürdők nyugalmi idényét magasztalva, azt mond-
ták: „Deus nobis haec otia fecit", de egy másik, ker. közmon-
dás meg azt tartja : „otium est pulvinar diaboli." Az áhíta-
tosság órái a legjobb praeservativák. Ezt főleg egy paptól 
még a laicusok is elvárják, kikre hatni szokott a jó példa, 
s a megszokott ker. gyakorlatok szerint idomul aztán az élet 
is. A mit már sz. Ágoston maga korában, ugyanazt észleljük 
most is : „raro enim jam inveniuntur qui lingva blasphé-
mant ; sed multi qui vita.*) Ezt kell tehát mindenekelőtt re-
formálni, hahogy nemes pruritust érez magában valaki a 
reformokra. (Folytatjak.) 

') Megtörténik biz az mai napság is, mi fölött már nagy sz. Ger-
gely panaszkodik : „Plerumijue enim culmen praelationis accipiunt, qui 
. . . i.erfecti non sunt." ("Lib. Y. C. 5 in Reg. c 10) 

s) Cicero L. I. C. 2. 
s) Cicero L. 1. C. 2. 
4) S. Augustinus Tract. 27. in Iren. 

IRODALOM. 
X A párbaj, fejtegetve vallási, erkölcsi, bölcsészeti, jogi, 

történeti és társadalmi szempontból. — Ily czimű munkára 
hirdet előfizetést Séda Ernő jeles irónk. Jelen munkának 
czélja, irja felhívásában, behatóan tárgyalni azok egyikét, 
mely társadalmunk minden rétegében meghonosodva bőven 
szedi áldozatait. A korszellem a párbajt a becsület próba-
kövének tekinti, s ezzel kényszerhelyzetbe juttatja, az egye-
dét, melynek választania kell a kortársak megvetése s a 
megtámadott becsület megmentésére szolgáló végső eszköz 
között. Midőn e sokoldalú kérdés megoldására vállalkozunk, 
elmélkedésünk körébe vonjuk a világirodalomnak erre vo-
natkozó nevezetesebb irodalmi termékeit, a divó szokásokat, 
a tudomány kincseit és a tapasztalati tényeket egyiránt. 
Bemutatjuk a párbajnak tüzetes történetét, a törvényalko-
tás különböző phasisait. Kiterjeszkedünk a párbajszabá-
lyokra és oda állítjuk ez elvetendő szokást az ész Ítélőszéke 
elé, hogy megküzdhessiink az uralgó ítéletekkel és a tév-
útra vezetett közvéleménynyel. Midőn végre a párbaj okait 
és gyógyszereit fejtegetjük, állandó tekintettel leszünk ha-
zai viszonyainkra. Felesleges volna bizonyítanunk, hogy e 
műnek megjelenését annak korszerűsége igazolja. Béltartal-
mára vonatkozólag pedig biztositékot nyújthat eddigi iro-
dalmi működésünk. Azon reményben, hogy a t. olvasó kö-
zönség érdeklődéssel fogadja vállalatunkat, az előfizetési 
árat a terjedelmes munkára a lehető legcsekélyebbre szab-
tuk. A díszesen kiállított mű előfizetési ára 1 frt 50 kr. 
Bolti ára 2 frt 80 kr. leend. Tíz példány után egy tisztelet-
példánynyal kedveskedünk. A mű a lehető legrövidebb idő 
alatt hagyja el a gyorssajtót. A megrendeléseket legczélsze-
rűbben lehet eszközölni levelezési lapon, az előfizetéseket 
pénzutalványokon, melyek szerzőhez (Budapest, VI. Ersek-
utcza 2.SZ.) czimzendők. Tisztelettel kérjük a t. olvasó kö-
zönséget, sziveskedjék mielőbb velünk a megrendeléseket 
tudatni, hogy a nyomatandó példányok körül némileg tájé-
kozhassuk magunkat. Kelt Budapesten, 2881. október 8. 

Séda Ernő. 
Szerzőnél megrendelhető még a következő munka: Az 

öngyilkosság, fejtegetve vallási, bölcseszeti, jogi, történeti, 
lélektani, erkölcsi és társadalmi szempontokból. A buda-
pesti m. k. tudom, egyetem által négyszáz forinttal jutal-
mazott pályamű.Statistikai táblázatokkal. Nagy 8", 490 lap. 
Ara 3 frt. 

VEGYESEK. 
4- Esztergomban f. hó 26-án fényes ünnepély volt. 

Déli 12 órakor nyujtá át szép alkalmi beszéd kíséretében 
Tisza Lajos, szegedi kir. biztos, ft dr Somogyi Károly apát-
kanonok ur ő ngának a főkáptalan tagjainak jelenlétében a 
Lipót-rend lovagkeresztjét. Ez ünnepélyes actust diszebéd 
követte a kitüntetett tudós kanonok urnái. 

^ A református ,zsinat', mely 114 tagból fog állni, 
f. hó 31-én nyilik meg Debreçzenben. Ragyogón süt a ma-
gyar protestantismus napja. Ámde késő ősz van már és az 
alkony igen közel esik a délhez. 

© A fővárosi plébános-választás a VII. és X. kerület 
számára f. hó 26-án dőlt el, következő eredménynyel : 343 
szavazat közül 241-el Dégen Titusz VII. kerületi, 344 sza-
vazat közül 229-el Benedikovics Károly kőbányai plébáno-
sokká választattak. Ezt várták legtöbben. Melegen üdvö-
zöljük a főváros két uj lelkipásztorát ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T 1 1 Vegyesek. -— Irodalom 

A római kérdés. 
í n . 

Amint igaza van Cicerónak, midőn azt mondj a, 
hogy nincs absurdnm, melyet valaha a bölcsészek 
valamelyike ne védelmezett volna : ép igy bát ran 
elmondhatni , bogy nincs jogta lanság, melyre , 
szemfényvesztő ügyességgel, a nagy tömegre szem-
k á p r á z t a t ó i g ható jogczimeket ne tudot t volna ki 
gondolni a jogtudomány-, politika- és diplomacziá-
ban kontárkodó szabadelvüség. A pápa világi feje-
delmiségének erőszakos elnyomatását, s igy a leglegi-

"fiffeT) b jőg megsèrtesët szintén j ogszerünek igyekszik 
fel tüntetni ez a modern államférfiúi schwindlerei. 
Es bizonyságul hivatkozni merészel nemcsak a né-
pek állami és nemzetközi jogára, sőt magára az 
egyházi jogra is . . . az egyház ellen. 

Kezdjük ennél a legfurcsábbnál, az egyház feje 
souverainitása ellen az egyházjogból felhozott érv-
vel, — azaz jobban mondva örvvel. 

Azt mondják a régi episcopalis rendszer fegy-
vereibe öltözött frakkos diplomaták, hogy ,a pápa 
i ornai püspök — s valamint a többi püspökök igen 
jól ellehetnek és sz. hivaiásukat egész szabadon 
teljesíthetik a nélkül, hogy világi fejedelmek volná-
nak: épen igy el lehet a pápa is világi fejedelemség 
nélkül.* 

Vakmerő szemfényvesztés ! A hasonlat nem-
csak sánta, de valóságosan béna. Sőt, ha nem is 
sántikálna e hasonlat, még akkor is épen az ellen-
kező következnék belőle. 

Nem talál e hasonlat, a miat t a szembeszökő 
külömbség miatt, hogy a pápa római püspök ugyan, 
de egyszersmind pápa, vagyis az egész egyház feje, 
a többi püspökök pedig csak püspökök és csupán 

az egyház egyes kis részeinek fejei. Egészen más 
ugyanis az egyház egy kis része főnökének hely-
zete, kinek csak egy s ugyanazon ország polgáraival, 
ugyanazon törvényekkel, egy s ug) anazon fejedelem 
és állam alattvalóival van dolga; s egészen más, az 
előbbitől lényegesen különböző, az egész egyház fe-
jének állása, kinek befolyása az egész föld hátára 
kiterjed, kinek hivatása a legkülönfélébb államok, 
legkülönfélébb törvények és kormányok alatt élö 
hiveit az egyháznak, legfőbb fórumban kormányozni, 
egyenlő jog és igazság szerint, egyenlő atyai jóindu-
lattal, még akkor is, ha a különféle államok és né-
pek egymással ellenkezésben, sőt nyil t harczban 
vannak. A püspökök alárendeltjei a pápának : nem 
ők kormányozzák a pápát, hanem a pápa kormá-
nyozza őket. Egyedül a pápának szól a legfőbb 
megbízatás : Pasee agnos meos, pasce oves meas. 
Confirma fratres. Ezen jogviszonynál fogva a nagy 
világegyház önállóságának és függetlenségének talp-
köve nem az egyes püspökök hanem a pápa szabad-
ságában fekszik. A püspököknek az állami hatalom-
tól független vallásügyi joghatósága benn foglal-
tat ik a pápai legfőbb egyházi joghatóság tel jében. 
Mivel pedig általánosan ismert észtörvény szerint 
a rész biztonsága nem zárja magába az egész biz-
tonságát . de viszont, az egész, a tel j biztonsága 
mindig magában foglalva bir ja egyszersmind a rész 
biztonságát is, — világosan következik : egy részt 
az, hogy miért tölthetik be hivatásukat az egyes 
püspökök kellő vallásügyi szabadsággal világi fe-
jedelmiség nélkül is ; ellenkezőleg, miér t van az, 
hogy az egyház nem mondható kellőleg biztosított 
szabadsággal s függetlenséggel kormányzottnak 
csak akkor, ha az egyház feje minden állami hata-
lomtól független, vagyis ha ő maga is souverain. 

32 
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Habár az egyes püspökök politikailag alattvalók 
ezzel még nincs kizárva az egyházi joghatóság 
önálló gyakorlatának lehetősége ; de igen is, ki van 
zárva erre nézve, tényleg, ugy a mint a világfolyása 
jár , minden lehetőség,*) és a politikailag alat tvaló 
püspökök joghatóságának szabadsága minden ga-
ranczia, minden támasz, minden menedék nélkül ma-
rad, akkor, ha a pápát magát is valamely állam alatt-
valójává lenni kényszerítik és legfőbb világegy 
házi hatalmát valamely állam szükkörü alattvalói 
viszonyának korlátai közé szorítják. 

A püspöki czimből vett hasonlat tehát nem-
csak nem dönti meg a pápa világi fejedelmiségé-
nek szükségét, de még meg sem képes azt ingatni. Sőt 
mi tovább megyünk és visszafordít juk az okosko-
dás élét egyenesen maguk az okoskodók ellen, s be-
bizonyítjuk, hogy abból, amit a pápa világi feje-
delmiségének szüksége ellen felállifott okoskodá-ö o 
sukba bele vontak, éppen homlokegyenest ellenke-
zője következik annak, a mit belőle ők levontak. 

Epen azért, mert az egyes püspökük nem lé-
vén souverainek egyházi joghatóságuk szabad gya-
korlatában alattvalói viszonyuk miatt igen könnyen 
nemcsak megzavartathatnak, sőt gyakran teljesen 
meg is akadályoztathatnak, — igen, épen azért, 
hogy politikai lehetetlenség is a kath. egyház vala-
mennyi püspökét souverainné tenni : éppen azért 
az egyházi hatalom szabad gyakorlatának biztosítá-
sára legalább az szükséges, hogy a püspökök püs-
pöke, az egyház feje, a pápa legyen egészen függet-
len s politikailag is önálló, souverain. Ha az ö sza 
badsága biztositva van, — és csakis ha ez van bizto-
sítva, lehetnek a katholikusok milliói nyugodtak az 
iránt, hogy az egyes püspökök szabad főpásztori 
szavának elnémitása esetén is van lelki hatalom, 
mely a politikai hatóság túlkapásait , önmagukban 
s hatásaikban, erkölcsileg képes megsemmisíteni, 
legalább az által, hogy szavát emeli és tiltakozik 
ellenök. 

De vegyük fel, hogy a pápa valmely specialis ál-
lam alattvalója. A többi püspökök is mind alatt-
valók. Mármost, támadtassék meg az egyház sza-
badsága valamely országban. A püspökök szent kö-
telességgel sikra fognak szállni az állami tulkapás 
ellen. Közbelép a karhatalom. Temporaliensperre, 
szájkosár, börtön, száműzés, halál, lassankint elné 

mi t ja a püspököket, quos Spiri tus S. posuit regere 
ecclesiam Dei. Az illető országban a Szent Lélektől 
felállított főpásztori lelkiismeret helyét rendőr, por-
koláb, szurony, kard foglalta el. Szóval a vallás-
ügyi szabadság helyébe a vallásügyi szolgaság lé 
pett. Most, ha nincs a világon főpásztoi*, a kinek 
szavát az illető állam el nem fojthatja, vájjon hol 
találja meg abban az illető államban a katholikus ügy, 
igen,hol talál ja meg az egyházi tekintély védelmét és 
támaszát? — Azt mondják, felléphet a pápa, mert 
ö nem alattvalója ennek az államnak. Igen ám, 
csakhogy ö is alattvaló. Vagy ugyanis barátságos 
viszonyban van és az egyházpolitikai kérdésekben 
azonos tanokat vall az az állam, melynek a pápa 
alattvalója, azzal az állammal, melyben az egy-
ház üldöztetése ki tört ; — vagy nem : ha a két ál-
lam egy uton jár , eo ipso kész szivesen megteszi a 
pápa felett uralkodó állam társa i ránt .azt a szives 
séget, hogy a pápát elhallgattatja. Ennek számtalan 
módja van. Ha pedig a két állam egymásnak ellen-
sége, akkor ismét éppen azért, mert egv ellenséges 
államnak alattvalója a pápa, még kevesebbet fog 
adni szavára az egyházüldözö állam, — és igv a pápa 
alattvalói viszonya egyházkormánvzási szabad mű-
ködésének ez esetben is akadálya és nyűge marad. 

Ellenben, legyen csak souverain a pápa: mind-
já r t máskép alakul a katholikusok lelkiismereti, 
vallási szabadságának az ügye. A souverain pápa 
szavát nem lehet sem elfojtani sem ignorálni. Elfőj 
tani nem lehet, mert hiszen ö souverain. Mint ilyen 
ellen sem az alattvalói viszony kényszereszközeit nem 
lehet használni, sem a souverainek közti legvégsőbb 
kényszereszközt nem lehet igénybe venni, mert 
a kath. egvház szabadságának védelme nem casus 
belli, vagy ha valamely állam azzá akarná tenni, a 
lelkiismereti szabadság és 200 millió katholikus va-
lamennyi hi thű sőt valamennyi becsülettudó ál-
lamot út jába álli taná. De ignorálni sem lehet a sou-
verain pápa szavát, ugy, mint azt egyidőre **) ta-
lán ignorálni lehetne, ha ő alattvaló volna. A sou-
verain pápa szava souverain szó: tehát joga van 
egész a souverain fülekig jutni . Annak az audien-
tiát, megtagadni nem lehet. Ha nem tetszik vala-
mely államnak vagy fejedelemnek a pápa souverain 

*) A holdvilágban talán lehetnek oly ideális állapotok, 
melyekben valamely speciális állam alattvalói viszonyra nem 
nyűg a szellemi hatalomra, sőt talán még emeltyű is szabad 
felszárnyalására. Itt e földön ilv állapotban hinni a ,felvilá-
gosultság' egyik legvakabb vakhite. 

**) Egyidőre ! Mert egészen s örökre ignorálni a pápa 
szavát még akkor sem lehet, ha ő alattvaló. Háromszáz évig 
ignorálta e szót a hatalmas római birodalom ; de azontúl 
nem ignorálhatta. A római birodalom örökre elnémult, a 
pápaság szava most is szól, hirdetve a világnak a sok üdvös 
tanulság közt azt is, hogyan jár végre mindaz, a ki a pápa-
ság szózatát ignorálja. 
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szavát otthon saját palotájában meghallgatni, kény-
telen meghallgatni a souverain pápai trónról, sót 
kénytelen ismételve meghallgatni, ha kell, a souve-
rain hatalmak congressusában. 

Látszik ezekből, hogy a pápa világi souverai-
nitásának tervezett megszüntetését avval, hogy a 
többi püspökök sem souverainek, indokolni nemcsak 
nem lehet, sőt ellenkezőleg —• mint napfénynél vi-
lágosabban bebizonyult, — épen azon körülmény-
nél fogva, mivel a kath. egyház egyes püspökei 
mind alattvalók, okvetlenül szükséges, hogy leg-
alább a legfőbb püspök, a pápa legyen souverain. 

Mi katholikusok, midőn ezt követeljük, a jogos 
igények legvégsőbb határáig megyünk és sokkal 
kevesebbet követelünk, mint a mennyivel a protes-
tánsok Európában tényleg rendelkeznek. Nálok 
minden hatalmasabb egyházfőnök souverain, és pedig 
némelyik, p. a német császár és az angol királynő, 
mily hatalmas ! Mi csak azt követeljük, hogy csak 
egyetlenegy Summus Episcopusunk, a pápa, le-
gyen souverain. A jogegyenlőség", a paritás e 
minimuma bennünket katholikusokat talán csak 
megillet ? ! . . . 

(Folytatjuk.) 

Gróf Apponyi Albert jelentése 
a vallás-alapról. 

(Vége.) 

A Horvát-Szlavónország részére naplószerüleg kihasí-
tott tőkék a következő összegekből állanak : 

1. Ezüstjáradéki egységes osz-
trák államkötvény 1200 frt — kr. 

2. Papirjáradék 225,850 frt — kr. 
3. Magyar vasúti kölcsönkötv. 38,2,80 frt — kr. 
4. Földtehermentesitési kötv. 1,275,530 frt — kr. 
5. Magyar foldhitel-intézeti 5l/2 

%-os záloglevél 12,200 frt — kr-
6. Magántőkék 6°/0-kal . . . 36,638 frt 75 kr. 
7. „ kamat nélkül 352 frt 66 kr. 

1,590,051 frt 41 kr. 
Ezen tőkékben azonban nincs befoglalva azon 10,925 

frt 75 krnyi összeg, mely a kamara és a vallásalap között 
történt birtokcsere következtében a kicserélt birtokok érték-
többletes fejében Horvát-Szlavonország javára megállapit-
tatott, s mely összegre vonatkozólag az intézkedés azon időre 
tartatott fön, midőn a kincstár a vallásalap irányában ugyané 
czimen fennálló követelését törleszteni fogja. 

A fent ismertetett változtatások mellett a magyar val-
lásalap vagyonállománya jelenleg a következő álapotot tün-
teti fel : 

Az 1879. évi zárszámadás szerint a készpénzből s hát-
ralékokból álló vagyon 125,074 frt 96'/2 kr. hiánynyal, a 
tőkék összege 10,398,473 frt 55 krral s a fekvőségek és 
hasznothajtó jogok értéke 11,045,660 frt 32 V2 krral, tehát 

együttvéve a cselekvő vagyon a fentemlitett hiány számbe-
vétele mellett 21,319,058 forint 91 krral tüntettetett ki. 
Időközben azonban a horvát-szlavon vallásalapi jutalék a 
fentebb részletezett összegekben már teljesen kihasittatván, 
a vallásalap tőkeállománya az 1880. évi nov. hó végével lé-
tezett állapot szerint 9,822,216 frt 26 krt tesz. 

A fekvőségekben bennfoglaltatnak mind az épületek 
és telkek, mind a jószágok, melyek területe 165,808 kat. 
holdat tesz Ebből 51,794 hold erdőkre és 114,074 hold 
mezőgazdasági birtokokra esik. o o 

Azon források ismerete, melyekből a vallásalap erede-
tét vette, nyilvánvalóvá teszi azon jogalapot is, melyen lé-
tesitése nyugszik. A vallásalap vagyon a Magyarország kirá-
lyai által kamarai jövedelmekből, az eltörlött szerzetesren-
dek vagyonából és a szabályozott egyházi javadalmak fölös 
jövedelmeiből állott. 

Nem szenved kétséget, hogy királyaink a kamarai jö-
vedelmekről szabadon rendelkezhettek és azok terhére ala-
pítványokat létesíthettek. 

Nem szenved kétséget, hogy királyaink, mint legfőbb 
kegyurai az egyháznak, a közvetlen rendeltetésétől bármely 
oknál fogva elvont egyházi vagyonrészek és jövedelmek fö-
lött, különösen pedig az elhagyott egyházi javadalmak és 
kolostorok vagyona fölött az 1548. XII. tvcz. és az 1550. 
XIX. tvcz. alapján és annak korlátai közt rendelkezhettek, 
és azokról jogérvényesen intézkedhettek. A király felségjo-
gában, jelesen főkegyúri jogaiban és az idézett törvényczik-
kek elvi jelentőségű rendeletében van lefektetve a vallásalap 
eredetének jogalapja. Annak jogi természete tehát az alapí-
tási okmányokban kijelölt czélok által határoztatik meg, me-
lyeknek — az egyházi forrásból vett vagyonrészekre nézve, 
— az 1548. XII. és 1550. XIX. tvczikkel össszehangzásban 
kell állaniok. 

Ezen kiderítés jelen előmunkálat feladatán kivül es-
vén, átmegyünk a vallásalap vagyonának kezelésére. 

III. Ami a vallásalap vagyonának kezelését illeti, erre 
nézve a következők jegyeztetnek meg : 

III . Ferdinand a kamara terhére általa alapított 6000 
frtot az esztergomi és egyéb püspöki megyékben szétosztás 
végett az esztergomi érsek kezeihez rendelte ugyan kifizet-
tetni azon hozzáadással, hogy annak felhasználásáról a tar-
tományi zsinatot kellően értesítse, de már 1. Lipót azt hatá-
rozta, hogy a tartományi vagy nemzeti zsinatnak adandó 
számadás mellett ez irányban a kamara is tudósíttassák. 

III. Károly a kegyes alapítványok kezelését már hatá-
rozottan a helytartótanács kezelésére bizza s a 16,000 frtnyi 
lelkészi javadalm azasra külön pénztart állit fel, melyet az 
esztergomi érsek elnöklete alatt álló bizottság igazgatására 
bizott, melynek tagjaivá az orszgbirót, két helytartótanácsi 
és egy kamarai tanácsost rendelt ki azon utasitással, hogy a 
pénztárnok kinevezése iránt neki a helytartótancs előterjesz-
tést tegyen. 

Csak futólag említve meg azon kamarai és helytartó-
tanácsai vegyes bizottságot, mely a II. József által eltörlött 
szerzetesrendek tömegét rövid időn át kezelte, császár csak-
hamar egyesen a helytartótanácsra bízta a szerzetes-rendek 
tömegéből alakított vallásalap kezelését, melynek kebelében 
felállitotta a lelkészi pénztár és egyáltalán a vallásalap ügyei 

33* 
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tárgyalására is az egyházi bizottságot, melynek tagjaivá az 
egyházi rendüeken kivül ugyanannyi világi tanácsost rendelt, 
kik a helytartótanács elnöke által neveztettek ugyan ki, de 
ő felségének bejelentendők voltak. 

Ezen egyházi bizottság azonban „saját nevében miről 
sem intézkedett s mit sem adott ki, hanem mindent a hely-
tartótanácsnak jelentett, mely a körülményekhez képest az-
után vagy előterjesztést tett, vagy az expeditiót foganatosí-
totta", mint ezt József császár határozottan kimondotta. 

Csakis az egyházi bizottság volt az, melyet a helytar-
tótanács kebelében a császár a lelkészségek s a többi egy-
házi ügyek teljes szabályozásának idejéig egyelőre fentar-
tott, mig a többieket már 1783. október 24-én ( 1 0 8 7 3 / n 2 o a s z - ) 
leiratával megszüntette. 

Ferencz király azonban az időközben megszüntetett 
egyházi bizottságot visszaállította, s a régi gyakorlat sze-
rint a primás, mint a helytartótanács egyik tanácsosának 
elnöklete alá helyezte, kihez a bizottság tagjaiként a hely--
tartónácsnak két püspök-, és a helytartótanácsi elnök által 
kinevezett s ő felségének bejelentett két világi tanácsosa 
sorakoztak. 

A mi az ügyek kezelését illeti, nehogy a kisebb fon-
tosságú vagy ő felsége jóváhagyásának fenn nem tartott 
ügyek a jegyzőkönyv előadatásának idejéig elhalasztassanak, 
megengedtetett, hogy az ily ügyek a bizottság elnöke által 
adathassanak ki, de megelőzőleg a helytartótanács elnöké-
nek mutattassanak be. Az, hogy ezen egyházi bizottság a 
helytartótanács kebelében volt, nem volt, nem lehetett a hely-
tartótanácstól elválasztott, önállóan intézkedő közeg, hanem 
mint József császár is kijelentette, az ügyeknek érettebb 
megfontolására s alaposabb tárgyalására hivatott vélemé-
nyező testület, a dolog természete szerint kétséget nem 
szenved. 

Mindezekből kitűnik, hogy a vallásalap iránt való 
intézkedés s rendelkezés közvetlenül Magyarország apostoli 
királyait illette és illeti, kik ezen jogukat a kormányszékek, 
s jelesen a m. kir. helytartótanács által gyakorolták, mint 
ez iránt semmi kétséget sem hagynak fenn, az 1715 : 
L X X I X , 1723: LXX, CY, 1741: IV. §. 5, 1791: X X I I . 
tvezikkek, melyek szerint a vallásalap iránt való rendelke-
zésnek a lefőbb kegyúri jognál fogva ő felsége számára 
fentartása kérdés alá nem jöhet. 

O felsége ezen legfőbb kegyúri jogát ma az 1848. III . 
§. 6. értelmében a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
gyakorolja, ki mellé véleményező testület gyanánt az 1880. 
május 21-én kelt kir. leirat értelmében ő felsége addig is, 
mig a magyarországi kegyes alapítványok, és jelesen a val-
lás- és tanulmányi alapok jövő kezelése iránt a törvényho-
zás után végleges intézkedés fog tétetni, a vallás- és ta-
nulmányi alap kezelésének felügyeletére s ellenőrzésére, 
egyelőre három évi időtartamra, az országbiró elnöklete 
alatt, az egyházi rendből, a felsőházból, a képviselőházból 
a bírói s tanári karból választott tizenöt tagból álló ideigle-
nes bizottságot rendelt ki. 

Budapesten, 1881. jan. 8-án. 

Gróf Apponyi Albert, 
a vallásalap előadója. 

Halottak napja, 

Commemoratio omnium fidelium defunctomm-
Istennek földi országa túlvilági országával egy orszá-

got képez. Azért az egyház soha sem mulasztá el fenntar-
tani az összeköttetést azokkal, kik földi pályájokat bevé-
gezvén az örökkévalóság küszöbét átlépték. Minden időben 
meghatározott napokon imádkozott azokért, kik anyai kebe-
lén, az ő közösségében elhunytak. Hanem Tertullián meg-
jegyzése szerint az egyház ez imái természetesen különböz-
tek mindig a szerint amint az egyház hite szerint különböző 
sorsra jutnak azok, kiket Isten e világból kiszólított. 
Midőn a vértanuk évnapjait ünnneplé. kiknek szent és hősi 
halála Jézus Krisztusról megdicsőült, tanúságot tett, az 
egyház imái dicséret és hálaadás volt Isten iránt, ki az igy 
kimúltak halálában kegyelmének és hatalmának csodáit ál-
litá fel a világ elé. Épen ily szellemben ünnepelte az egyház 
kezdet óta azon jeleseit is, kik vérontás nélkül ugyan, de 
nem kevesebb hősiséggel, mint a vértanuk, t. i- hősi eré-
nyeik által tettek tanúságot Jézusról s kiket szintén maga az 
Isten megdicsőített csodáinak szózata által. Ezek az évfor-
dulati ünnepek hagyományos nyelven ,dies natales'-eknek 
neveztetnek, mert csakugyan a szentek haláluk napján, le-
győzve a halált, az örökéletre ujjá születtek. 

Minthogy azonban az egyház nem tudhatja teljes biz-
tonsággal csakis nehánv gyermekének eljutását az Ur örök-
ségébe : azért akkor is, midőn nincs oka valakit az örök-
kárhozattól félteni, lehetetlen nem tartania attól, hátha az 
átköltözöttre nagyon sok por szált e földi vándorlása utján : 
a mikor aztán az illető, szent hitünk tanítása szerint, nem 
mehetett be azonnal a tiszta örömek hónába, mert annak 
küszöbét semmi mocsokkal szennyezett nem lépheti át. Az 
egyház, fenntartva az egyesülést e lelkekkel, kimúlásukkor 
és az évfordulati napokon mindig imádkozott értök. De 
ezen imák többé már nem a dicsőítés és hálaadás hangján 
szólnak, hanem könyörgések és engesztelések. Könyörüle-
tességgel és igazi anyai szeretettel telve a szenvedő lelkek 
iránt, közbe lép értök isteni Jegyesénél, kérve őt, hogy jó-
sága és irgalmassága szerint mérsékelje igazságának szigorát 
s a büntetéseket, melyeket el nem engedhet. Mivel azok, kik 
zarándoklásukat már bevégezték, csak bűnhődés és szenvedés 
utján tisztulhatnak meg saját erejükből : mi, kiknek e földön 
érdemszerzésre alkalmunk is nyilik, s erre időnk és erőnk 
is van, a ker. atyafiságos szeretet által kötelezve vagyunk 
szenvedő sorsosainkért imáinkat és jócselekedeteink érdemeit 
felajánlani, hogy Isten ezekre való tekintetből szenvedé-
sök idejét megröviditse s őket mielőbb az örök boldogságba 
bevezesse. 

Az eretnekség megkisérlette az egész világot, időt és 
örökkévalóságot átölelő ker. szeretet e kötelékeit szétszag-
gatni, tagadván a tisztitó hely létezését, meg nem gondolva, 
hogy azon kérdésre, mi törtrnik ama lelkekkel. kik el nem 
kárhoztak ugyan, de Isten iránti kötelezettségöket e földön 
le nem rótták, — kielégítő feleletet kell adni, lelkünk sej-
telme s a kinyilatkoztatás tanitása szerint. Katholikus hi-
tünk, támaszkodva a szent írásra és hagyományra, teljes 
összhangban szivünk és eszünk sugalmával, hangosan tilta-
kozik az eretnekség könyörtelensége ellen, rábizonyítva erre 



•285 

csalódását és . . . csalását. A halottakért imádkozni, nem-
csak midőn halva fekszenek és eltakarittatnak, hanem halá-
luk havi és évi fordulatán is, a keresztény őskor hagyomá-
nya, melyben Kelet s Nyugat teljesen egyetért. Sz. Ágoston 
hűségesen teljesítette a kegyelet ez édes kötelmét az iránt 
ki kétszeresen anyja vala, — természet és kegyelem szerint! 
és nazianzi sz. Gergely szintén fényes tanúságot tett ez ős-
keresztény hagyományról, midőn Caesarius testvére fölött 
mondott gyászbeszédében ígéretet tőn, hogy minden év foly-
tán hasonló tiszteletben fogja részesíteni emlékét Isten oltá-
ránál. Nincs állandóbb hagyománya egyházunknak, nincs, 
melyet élet és tanitás erősebben igazolna, Oly mélyen át-
hatotta e hit a keresztény népek lelkét, hogy azt onnnan 
többé kiirtani . . . még hullaégetéssel sem fog sikerülni. 

Az egyház oly nagy súlyt fektet az elhunytak iránti 
kegyeletre, hogy azt nem hagyta a hivek magán áhítatának 
szeszélyeire, hanem liturgiái köztörvényhozásának legelőke-
lőbb tárgyai közé emelte. Miuden imáinknak, minden tiszte 
letünknek központja a sz. miseáldozat. Ezt tette az egyház 
a halottak iránti keresztény katholikus kegyeletnek szintén 
központjává s mintegy éltető leikévé. Nemcsak gyászszent-
miséket rendszeresített cultusában, hanem minden szent mise-
áldozati szertartásnak kétszeresen (Suscipe és Memento) 
kiemelkedő részévé tette a halottakról való megemlékezést, 
ugy hogy elmondhatni, miszerint minél elhagvatottabbnak 
látszik némely elhunyt lélek az egyes hivek részéről, annál 
gyakrabban emlékezik meg róla az egyház mindennapi sz-
mise-imáiban. 

Arra a kérdésre, mikor vette kezdetét a halottak nap-
jának, mint valamennyi elhunyt hivő emléknapjának ünnep-
lése, az egyházi liturgia történelme határozott feleletet képes 
adni. Boldogság és boldogtalanság oly közel esnek egymás-
hoz, hogy egyikre a másik nélkül gondolnunk is alig lehet. 
Egyik a másikat magyarázza ; egyik a másiknak gondolatára 
vezet. Ebben találjuk magyarázatát annak, hogy Mindenszen-
tek ünnepe után Halottak napja nemcsak most következik szo-
ros napi egymásutánban, hanem a két emléknap történeti ke-
letkezése is oly közel esik egymáshoz. Mindenszentek napjának 
ünneplése a 8. században Rómából indult ki. A szentek col-
lectiv tisztelete azonban oly régi mint maga az egyház. Az 
első századok óta május l-e minden Apostol tiszteletére volt 
szentelve : ugyanazon hó egy másik napja a vértanuk collec-
tiv emlékét volt hivatva megörökiteni. 607-ben IV. Boni-
fácz pápa a Pantheont a bold. Szűz és valamennyi vértanú 
tiszteletére szentelte fel. III. Gergely (731 óta) tovább ment. 
Anasztázius Bibliothecarius szerint sz. Péter vatikáni basi-
likájában kápolnát építtetett in honorem Salvatoris, s. Má-
riáé, st. Apostolorum, et omnium st. martyrum et confesso-
rum et omnium iustorum perfectorum (tehát az ó-szövetsé-
giek emlékére is), qui per orbem terrarum requiescunt. 
Ünnepet is rendelt, vigiliával; csak azt nem tudni, mely 
napra volt az kezdetben kitűzve, mert az kétségtelen, hogy 
nov. 1-eje, melyen mainapság tartjuk, akkor böjti nap volt. 
Neve még akkor szintén nem volt Mindenszentek ünnepe. 
IV. Gergely pápa 835 körül Francziaországban járván jám-
bor Lajost buzditá, hogy tartassa meg ez ünnepet birodal-
mában is ugy mint azt a hivek Rómában megünnepelni szok-
ták. Ekkor történt, hogy a császár birodalma püspökeivel 

egyetértőleg nov. 1-ére tűzte ki ez ünnepet s azt általánosan 
kötelezővé tette országaiban. IV. Gergely pápa azonnal az 
egész latin egyházra kiterjesztette. 

Halottak napja, azon a napon, melyen most tartjuk, sz. 
Odiló clunyi apátnak köszöni eredetét.*) Ö a tisztító helyen 
szenvedő lelkek iránt különös gyengédségétől indíttatva 998-
ban elrendelte,hogy hatósága alatt az egész rend külön Offi-
ciumot tartson s erre külön napot szenteljen az elhunyt lel-
kek emlékére. Választása Mindenszentek utáni napra esett, 
természetesen, hogy a hivek lássák mintegy és tapasztalják, 
mily szoros a szeretet köteléke Krisztus követői közt, kiket 
még a halál sem képes egymástól elszakitani. Halottak 
napja, ugy mint azt sz. Odiló az egyházi nagy napok sorába 
beillesztette, annyira öszhangban van a kath. egyház szelle-
mével, hogy azt lassankint az egész egyház elfogadta és az 
apostoli szent szék sietett helyeslésével támogatni megtar-
tását s az egész nyugati egyházra kiterjeszteni. 

Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare 
ut a peccatis solvantur! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 29. Umberto király bécsi látoga-

tása. — Midőn e sorok napvilágot látnak, Bécs városa már 
tul lesz azokon a fényes ünnepélyeken, melyeket uralkodó 
házunk Humbert király tiszteletére rendez, és valamint a 
megérkezés előtt özönével lepték meg a világot a találgatá-
sok, hogy miért történik e fejedelmi találkozás, ugy a tá-
vozás után a mindent tudni óhajtó és magát ilyenül feltün-
tető liberális sajtó ismét avval foglalkozik, hogy mit be-
szélt, mit végezett a két fejedelem együtt ? Kétségbe vonni 
nem is lehet, hogy a találgatásnak a jelen viszonyok közt 
tág tere van, nevezetesen pedig, ha az úgynevezett olasz ki-
rályság helyzetét vesszük tekintetbe. Az elszigeteltség, mely-
be Olaszország jutott, a forradalmi elemeknek szaporodása 
és elhatalmasodása, ugyanannyira, hogy a királyi trón léte 
fenyegetve van; az ország viszonya a pápasághoz, melynek 
helyzete már a tarthatatlanság stadiumába jutott; a ka-
tholikus világnak e helyzet miatt jogosult aggodalma, 
melynek nem egy izben, de leginkább a legközelebbi időben 
kifejezést adtak, stb., mondjuk, mindez elég tág tért nyit a 
találgatásoknak, hogy a sok ok közül melyik az főleg, a 
mely Humbert királyt arra indította, hogy Bécsben látoga-
tást tegyen ? 

Az elősorolt és még azokon kivül létező bármely okot 
is inkább hajlandók vagyunk az utazás indokául elfogadni, 
mintsem azt, hogy tulajdonképen a pápa helyzete, az ő hely-
zetének javítási szándéka hozta volna létre e találkozást. 
E czélból egészen felesleges volt ez az utazás, mert, ha 
a király kormányának ez volna szándóka, e szándékát 
minden utazás nélkül is végrehajthatta volna, és bizonyára 
e változást sehol nagyobb örömmel nem üdvözlik vala, mint 
Bécsben, mert ez oly tény volna, mely vallásos lelkű 
fejedelmünk óhajának egészen megfelelne. De ettől el is te-
kintve, az olasz kormány a pápa iránti ellenséges uton sok-
kal tovább haladt, gyűlölete a sz. szék iránt sokkal na-

*) Már előtte is volt valami ilyen emlékiinnep-féle több helyen. 
Jámbor Lajos alatt p. Amalarius Metensis a metzi egyházba vitte be. 
De nem volt még sem általános sem egy naphoz kötött . 
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gyobb, hogysem a legtávolabról is feltenni lehetne felöle va-
lamely jó szándékot a pápaság iránt, a forradalmi sajtó és 
ennek hitetlen szabadkőműves támogatói pedig rajta van-
nak, hogy a kormányt a pápaság ellent fellépésre sarkalják, 
mert a szabadkőművesség és a pápaság közt transactio le-
hetetlen: azok tehát, kik ugy mutatják be a világnak ezt a lá-
togatást, mintha annak czélja a pápaság helyzetén való némi, 
bármily csekély javitás volna, azok a legnagyobb tévedés-
ben vannak és véleményüket maga a helyzet komoly meg-
fontolása kétségbevonhatlanul megczáfolja. 

A számosok közül, melyek felemlittetnek, mi azt va-
gyunk hajlandók elfogadni, mely a királyi trón biztosítását 
emlegeti. A forradalmi elemek szaporodása következtében, 
mi sem inog Olaszországban annyira, mint a királyi trón; 
lehetetlen, hogy ezt az ingást csak épen az ne érezze, ki e 
trónon ül. Ugy látszik, hogy a sok egyesitett trón sokkal 
törékenyebb, ingatagabb és bizonytalanabb, mint volt az egy 
piemonti trón; azért mert azok az elvek, melyeken a piemonti 
trón biztosan nyugodott, elvettettek akkor, midőn több trón 
egyesittetett. A forradalom több trónt egyesitett, nem azért 
hogy erősitse, hanem hogy az egyesittet annak idején könnyeb-
ben felforgassa. Forradalom általjött létre az egyesitett trón 
és most a forradalom követeli jogát erre a trónra és ez a jog-
nem más, mint a felforgatás joga. A számos trón erkölcsi 
alapja elvettetett és most hiányzik az egy trónnak is az a 
támasza, mely nélkül nincsen biztonság. Az, aki a piemonti 
trónon nyugodtan kormányozhatott volna, ma fél és remeg, 
hogy a sok trón alatta egy pillanat alatt összeroskad, magá-
val ragadva tulajdonosát is. Es hogy ezt megelőzze, Bécsbe 
jön, a roskatag trón fenntartására támaszt keresni. 

Napjainkban, midőn az erkölcsi alapra épen nem fek-
tetnek semmi súlyt, nem lepne meg bennünket, ha e tróntá-
mogatási kérdés, eltekintve a pápaság helyzetétől tárgyal-
tatnék és minden biztosítást szuronyokra fektetnének mo-
dern államférfiaink. Ez csak azt bizonyítaná, hogy nem fog-
ják fél a pápaság hatalmának nagy horderejét, hogy min-
denkorra számon kivül hagyhatni vélik oly egyház fejének 
befolyását, melyhez kétszáz millió ember tartozik. Pedig 
az bizonyos, hogy e trónkérdés léte vagy nem léte szoros 
összefüggésben van azon eldobott erkölcsi alappal, melyen 
egykor a piemonti trón állott; ez erkölcsi alap pedig szoros 
összefüggésben van a pápaság kérdésével: és igy a trónbiz-
tositási kisérlet is sikertelen lesz, ha az a pápaságtól elvá-
lasztva, vagy épen vele ellentétben vétetnék foganatba. A 
pápaságnak és királyságnak közös ellensége a forradalom. 
Biztositani akarni a királyságot a nélkül, hogy a pápaság-
állása számba vétetnék, annyi lenne mint nem biztositani 
egyiket sem; mert aki áldozatul dobja oda a pápaságot, az 
áldozatul dobja oda egyúttal azon szilárd alapot, melyen a 
királyság rendületlenül nyugszik. Vagy számba kell tehát a 
trónbiztositási kérdésnél venni a pápaságot, azt oly helyzetbe 
hozva, hogy hatalmas erkölcsi befolyása biztositva le-
gyen: és akkora már hatalmasan ingadozó trón is megerősít-
tetik; vagy pedig, lia a pápaság helyzetéről való gondosko-
dás figyelmen kivül hagyatik, ugy a most még csak inga-
dozó trón bizonyosan össze fog dőlni. Umberto király itt a 
,vagy-vagy' alternativa előtt áll; tertium non datur. 

Hogy ily szándékkal nem jött Umberto király Bécsbe, 

arról meg vagyunk győződve ; de óhajtandó, hogy Bécsben 
megmondják a teljes igazságot, a hol nem lehet, hogy be ne 
látnák e két kérdés közt létező benső összefüggést és a hol 
bizonyára több jó akarattal találkozik Humbert király, 
mint saját szabadkőműves tanácsosai közt. Bármily keserű 
legyen is, de Bécsben kell megmondani Humbert királynak, 
hogy a megsértett jognak és igazságnak elégtételt kell szol-
gáltatni; hogy a pápát az ő függetlenségébe és szabadságába 
vissza kell helyezni, ha trónját, — önmagától értetik, hogy 
nem az egyesitett olasz királyi trónt, — megakarja tartani. A 
legitimitáson alapuló Ausztria-Magyarországnak ily módon 
kötelessége beszélni ott, hol a legitim jogok megsértéséről 
vau szó ; ily módon kötelessége beszélni azon szempontból is, 
mert a monarchia népességének túlnyomó száma katholiku-
sokból áll, kik előtt nem lehet érdektelen, hogy egyházunk 
feje börtönében fogva tartatik, nélkülözve azon független-
séget és szabadságot is, melylyel minden egyszerű polgár 
bir. Es e legitimitáson alapuló monarchiának csakis ily ala-
pon szabad a netalán felajánlandó vagy kikért szövetséget 
elfogadni. IIa Bécsben az olasz királyság helyzetét egész 
nyiltan fogják előadni, és a trónbiztositási kérdést a ,vagy-
vagy' szerint fejtegetni, azt hisszük, hogy a másik részen is 
fognak oly elfogulatlansággal találkozni, hogy belássák, mi-
szerint jobb a piemonti trón maga is, mint egyáltalában sem-
miféle trón. 

Kassa, október hóban. Bcminiscentiálc. — Nem lévén 
az idő jobbra fordultához reménységem, idő és költségkí-
mélés momentuosus okainál fogva bucsut vettem Szobráncz-
tól, melynek konyhája kitűnő ugyan, és elég mérsékelt áru, —-
de a hely a többi kiadásokra nézve drágább a külföld bármely 
fürdőjénél. Hazamenet utamba ejtém S.-a.-Ujhelyt, hol bú-
csúi nap lévén, leöblithetém lelkemet a reá tapadt gyarlóság-
porától, miután testemet eléggé tisztára mosta volt Szob-
ráncz. Sz. Ambró azt mondja: „Culpam incidisse naturae est; 
diluisse virtutis."1) A gyórsiró tollára méltatta volna a re-
mek asztali beszédet, melylyel a helybeli plébános ft. Prá-
mer Alajos a Szent István napi bucsu alkalmából előkelő 
vendégeit a diszebédnél az egyház és a haza iránti szeretetre 
lelkesité. Hálásan emlékezett meg magas kegyurnőjéről, püs-
pökéről és mindazokról, kiket ékes ajkaival üdvözlőleg meg-
tisztelni mint lelkipásztornak kötelmében állott. Az ünne-
pelt prépost és főesperes ur azonban nem csak mint szónok, 
de mint szives házigazda is becsülettel állotta meg helyét s 
e nemzeti ünneppel kapcsolatos búcsúját, a kegyelemnek eme 
napját, édes emlékben hagyta. 

Ujhelyből Sárospatakra vitt el magával az ott székelő 
plébános és ker. esperes Dcssetvffy Sándor (volt egri főme-
gyei pap) E kis kanyarulatot, a dus szőlős ormok aljában a 
Hegyalja egyik legszebb részének tartom. A sebesrobogásu 
hintóban sok kedves emlék ujult meg képzeletemben; hisz 10 
évig valék, mint káplán és h.-plébános, e felejthetetlen vidék 
lakója. A fenttisztelt esperes urnák pedig évek előtt udvar-
nok társa valék a püspöki lakban. Két megyében szerzett 
érdemei,'2) a legjavadalmasabb beneficiumok egyikére jutat-

M S. Ambrosius de apologia David I. C. 2. 
2) Becses személyét ismertetőleg, ide jegyzem tudományos pályá-

jának megfutott körét : natus 1834. Jun. 3. Posonii, ord 1857. Aug. 9. ad 
titulum A. Dioec. Agriensis Coop, in Fitzes Abony, 1859. Professor philo-
sophiae et linguae latinae in Lyceo A. Eppli Agriensi, 1860. Studior. 
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ták. „Illutn oportet crescere : me autem minui." A Dani-
lovics kanonok ur által Sárospatakon meghonosított apáczák 
(Szt. Yinezéről nevezett szüzek) intézetének gondos fel-
ügyelője és rendezője, — s a károlyfalvi fióktemplomkának 
nagylelkű megujitója, illetőleg felépítője : rá nem ismer, a 
ki ezelőtt látta. Kedvelt egyéniség, még a protestáns atya-
fiak előtt is. Vivit et régnât. 

Ritkán szoktam megfordulni Patakon anélkül, hogy 
Tróczonfalvára egykori plébániámra be ne térjek. E sváb 
helység érdekessé lőn előttem az által is, hogy egyik utó-
dom, Vrabely Mihály, lelke sugallatát követve, a dömések 
szerzetébe lépett. „Trahit quemque sua voluntas." Ki a szi-
gorú életmódban neszét veszi a keresztény böleseségnek : 
annak szentülésre való hajlama, —• hahogy tiszta láng he-
víti kebelét, — az ősrégi vallásos typust magán hordó svá-
bok közt bizonyára ki fog fejleni. Az isteni kegyelem közre-
munkál, s kész a resignatio az istenes életre s — az élet ko-
ronájára, coronam vitae, „quam repromisit Deus diligenti-
bus se." Imáiba ajánlottam magamat, midőn elbúcsúztam 
tőle. Irigyelnem kelle sorsát : tamen est vita perfectior ! — 
A dömésekről szólva, nagy elismeréssel illő a kassaiakra 
reflectálnom. Zárdájok példányszerii, — a házi fegyelem 
pontos, — életök kifogástalan — szent ; nemcsak a népet, 
hanem a világi papok javát is körükbe vonták. Fáradhatla-
nok a gyóntatásban, a kenetteljes missiói sz. beszédek tartá-
sában. „Ordo praedicatorum." E névnek ők teljesen megfe-
lelnek. Templomjuk egyike a leglátogatottabbaknak, főleg 
a májusi ajtatosság alatt. Kertjeink legszebb virágjai díszle-
nek ilyenkor oltáraikon, s a fény, mely a szeplőtelen Szűz 
szobrát övedzi, — tündéri. Joggal elmondhatják: Zelus do-
mus Tuae comedit me." És mennyi veszélyt hárítanak el 
tőlünk éj-nappali imáikkal; hányszor kérlelik meg a meg-
bántott Istent sanyarú életökkel, — ki mondja meg? A térí-
tés nehéz munkája körüli érdemeik — nagyok ! Méltók, 
hogy ne csak kezeiket, de lábaikat is csókoljuk. „Quam spe-
ciosi pedes evangelisantium pacis, evangelisantium bona !" 
Ki ne tisztelje s szeresse őket!? Kezdetben szokatlan modoruk 
miatt szemet szúrtak ; most a közbecsülés tárgyai. Ellene-
seik megszelídültek, rágalmazóik elnémultak. Ilyen a lca-
tholicismus, s ilyenek szülőttjei, — az üldözött rendek!*) 

Kassára érkezvén főnökeim közül Voluy kanonok urat, 
kinek gyöngélkedő állapota elmenetelemkor aggasztott, az 
előbbi élénk s kedélyes jó hangulatban, Mayer ő nagyságát 
pedig, az aranymisés papok jubiláris niinbusában, a tisztes 
aggság még mindig redőtlen és folyrton viruló színében üd-
vözölhetem. Nagy érdekünkben áll, hogy a megye benefac-
torai még sokáig éljenek. Ad multos anno3 ! ! Meg nem áll-
hatom, hogy mint Spirituális Carcerum Comit. ki ne emel-
jem a kassai plébános és kápt. nagyprépost ft. Szabad F. ur 
ő ligának ama szép tettét, mely a megyei fegyenczek uj 

Praefectus in centrali Seminar. Pestin. 1864. suppl. Professor Theol. 
Past, ad Universit. Pestin. 18G6. Professor Históriáé Pragmaticae et 
Statisticae Universalis in facilitate juridico-politica Agriensi. una Exbor-
t.ator Lycei A Eppalis, 18G7. in eadein facilitate Professor Sciential-. Po-
litic. et Legum Financial., 18G8 Jul. 3. in Dioecesim Cassoviensem rece-
ptus, Secretarius Eppalis et Assessor Consist. 1873. Par. in Sárospatak, 
1875. V.-A.-Diaconus, 1877. penes status praeperand. in Sárospatak Com-
missar. Eppalis. 

*) Reformálva, azaz mindegyik a maga módja szerint njjá születve, 
mint a dömés rend. Szerk. 

kápolnájának felajánlott két fali nagy képben nyilvánult. 
Szivén hordja a „Dilexi decorem domus Tuae"-t. — Ugyan-
csak ez időfolyamban ft. Benedek xav. Ferencz házfőnök s 
kassai főgymnasiumi igazgató ur, az ifjúság lelkes ovatiói 
s a lakosok érdemleges tüntetései közt ülte tanárságának har-
minczas évét, méltó arra, hogy lánghitű s hazafias érzületű 
keblét mint Memnon szobráét a legmagasb kitüntetés jelvénye 
diszitse ! Ez örvendetes események kapcsában, őszinte elisme-
réssel érintjük Candidi ordinis eximios et multum venera-
biles DD. professores : ft. Schmidt Kálmán és Orbán Berta-
lan rendtársakat is, kik koruk érdemei s tanári éveik száma 
folytán rendnagyokká avattattak föl. Éljenek ! ! **) (Vége k.) 

Berlin, okt. 21. Tegnap este érkezett ide, irja a Germa-
nia, a gyászhír, hogy délután 4 órakor a johannesbergi kas-
télyban a boroszlói herczegpüspök meghalt. Terjedelmes 
egyházmegyéjében, mely a Keletitenger homokos partjától 
a Kárpátokig elér, mindenütt a legmélyebb szomorúságot 
fogja kelteni e gyászhír. 

A herczegpüspöki palotának ugyanazon termeiben, 
ahol a felejdhetetlen D i e p e n b r o c k Menyhért 1853-bari 
január 20-án lelkét kilehelte, liunvta be örökre szemeit f. évi 
október 20-án az ő nagynevű utóda is. A fejedelmi kastély 
épen nem volt nyugovó, üdülő hely az elhunyt részére, ha-
nem számkivetési tanyája volt az, ahova el kelle vonulnia, 
hogy egyházmegyéjét onnét vezethesse. Fáradhatlan szorga-
lommal teljesité ő ezen, a jelen időben kettőzött terhekkel 
járó püspöki kötelmeket mindaddig, mig az utolsó betegség 
az Ur szolgálatára szentelt munkásságának véget nem ve-o o o 

tett. Most már eljutott ő is az örök nyugalomra. 
Mély fájdalommal viselé Henrik herczegpüspök ama 

sebeket, melyeket a kulturkampf ütött egyházmegyéje szivén. 
Számos plébániák elárvulása, az általa alapított vagy 
istápolt nagyszámú intézetek szétromboltatása, a szerzetes 
tagok elkergettetése. mindezek kinos fájdalommal tölték el 
lelkét s kesiritték meg számkivetése különben is felettébb 
szomorú napjait. Nem adatott meg neki, hogv székesegy-
házat, amely után oly sokszor sovárgott, még egyszer meg-
láthassa. Ámbár a mult évben a juliusi törvény megalkotá-
sával ezen remény tüze néha-néha fellobbanni látszott, 
mindazonáltal a kulturkampfosoknak mégis sikerült a püs-
pök-paragraphusok elvetése által ezen reményt végleg meg-
liiusitani. Ami az élőnek megtiltatott, nem tagadható meg a 
halottól. Henrik herczegpüspök. mint remélni szeretjük, az 
ő elődei mellett, a Szent-János-székesegyház püspöki kryp-
tájába fog elhelyeztetni. (Igy történt.) 

Hosszú munka és érdemteljes élet zárult be a tegnapi 
nappal. Henrik herczegpüspök november 24-én lépett volna 
élete 83-ik évébe s tegnap előtt volt 28 esztendeje, hogy a 
boroszlói székesegyházban püspökké felszenteltetése vég-
bement. Három év előtt ülte meg az egyházmegye 25 éves 
püspöki jubileumát, s 1875-ik évi april 17-ikén tartatott 
meg a püspöknek papi secunditiája. — 1799-ik évben no-
vember 24-én vagyontalan szülőktől származván, mindent, 
amivé lett, Isten után, saját szorgalmának s magas észtehet-
ségének köszönhetett, ugy szintén szigorú lelkiismeretességé-
nek, amelvlyel kötelességeit folyton teljesitette. Miután 1825-

**) Ebbe már aztán a Religio szerkesztője is bele szól, ezerszere-
sen viszliangoztatva a dúsan megérdemlett éljen-t. Szerk. 
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tői 1828-ig mint kápláu Leignitzben, s 1828-tól-1836-ig 
mint plébános Landshutban a lelkipásztorkodás terén műkö-
dött, mint kananok és székesegyházi szónok a boroszlói székes-
egyházhoz hivatott, ahol lenyes szónoki tehetsége, egy házias 
érzülete, s jellemszilárdsága folytán csakhamar nagy befo-
lyásra tett szert. Ritka erélylyel küzdött itt a Sedlnitzky-
féle egyházellenes kormány ellen ; a vegyes házassági kér-
dés felett kitört vitában ő körüle csoportosult a megyei 
papság egyházias szellemű része, akiknek jogos követelései 
elől a gyenge és szerencsétlen Sedlnitzky gróf lemondás ál-
tal tért ki. Förster kanonok érdeme volt, hogy a Bonge-féle 
szédelgés minden nagyobb veszély nélkül letűnt, s hogy ama 
viharos napok után a katholikus hitélet és törekvés mind-
egyre nagyobb lendületbe jött s derültebb napokra virradt. 
Neki köszönte az egyházmegye azt is, hogy Diepenbrock ál-
dásos működését oly mérvben kifejthette. Hasonló erélylyel, 
minővel a Rongeanismus ellen sikra szállt, küzdött meg az 
1848/49-iki forradalommal. A nép bizalma az 1848-iki évi 
frankfurti népgyülésbe hivta meg. A püspöki széket több 
izben utasította vissza ; amidőn azonban Menyhért herczeg-
püspök elhunyt, a rá, 1853-ik évben máj. 19-én, mint bo-
roszlói herczegpüspökre esett választást többé vissza nem 
utasíthatta. 

Nem lehet feladatunk az elhunyt egyházfőnök összes 
tetteit ezúttal behatóbban elősorolni. Emléke mindörök-
re áldott marad ! Bár merre tekint is a szem az ő egyház-
megyéjében, mindenfelé atyai gondoskodásának jeleivel 
találkozik. Örökre feledhetetlen marad, amit a papság kiké-
peztetésének érdekében, a zárdai intézmény felvirágoztatá-
sában, a szegények segélyezézében s végül az egyházi épít-
kezésekben tett. 

Az egyház s államérdekei körül a szomorú kulturkam-
pfos napokig, de sőt azokon tul is, kifejlett munkálkodása a 
legnagyobb államtekintélyek elismerésével találkozott. E<; 
azonban mind nem gátolta a Falk-féle korszakot abban, 
hogy az egyházi ügyekre nézve fennálló törvényszék által a 
boroszlói herczegpüspök is „le ne tétessék." Eme csodálatos 
itélet, mely köztudomás szerint oly vádra van alapítva, 
amely alól a kamarai törvényszék a herczegpüspököt utó-
lagosan felmentette, 1875-ik évi október 6-áról van kel-
tezve. Az egyházmegye rendithetetlen hűségével és ragaszko-
dásával felelt ezen Ítéletre, aminek a főpásztor 3 év előtti 
jubilaeumakor nyiltan és az egész világ előtt tanuskodólag 

jelét adta. Elmondhatjuk azt is, hogy az említett itélet a 
legmagasb körök rokonszenvét egy pillanatra sem vonhatta 
el a főpásztortól, aki ezen körök rokonszenvét minden-
koron birta. Nyílt titok ugyanis, hogy az uralkodó csa-
lád tagjai s maguk ő felségeik is többször kifejezték abbeli 
óhajukat, miszerint a herczegpüspököt újból székesegy-
házához visszatérve szeretnék látni. 

A halál most az örök hazába hivta a püspököt. A 
nagy egyházmegye clerusa s liivei gyászolnak a főpásztor 
sírjánál, s a komoly órában emelkedett szívvel újítják meg 
szentegyházunknak adott hűségi esküjöket. Bármit hozzon 
is a jövő, e hűség törhetetlen marad. Ez a legszebb köszönet 

és dicsbeszéd az elköltözött főpásztor áldott működéseifelett. 
R. I. P . 

IRODALOM. 
= A tízparancsolat és századunk czimü eredeti mun-

kának I. kötetérc küldött szét előfizetésre felhivást egyik 
koszorús egyházi írónk, dr. Ivarsch Lollion, nagyváradi hit-
tanár. Felhívásában sajtó alatt levő művét következőleg 
mutatja be: Jelen vállalatom tárgya: Isten akaratának ma-
gyarázata ; amint az eszes természetünkben és a „Tízparan-
csolat"-ban meg van örökítve; természetesen, állandó tekin-
tettel annak sorsára a 19-ik században, és csak oly terjede-
lemben, mint a minőben a szomorú viszonyok folytán létre-
jött erkölcsi szükségletek kívánják. —- Azt hiszem, hogy 
ma, midőn a modern epikurismus hatása alatt, a lelkiisme-
ret szózatát elnémítani és a kőtáblákat, melyekre Isten aka-
rata van vésve, porrá zúzni törekednek az éggel szakító földi 
emberek : talán nem lesz egészen elhibázott jelen irodalmi 
vállalatom munkája. — Hogy e munka mindnyájunkat egy-
formán érdeklő czéljának közösségébe azokat is vonjam, kik 
a száraz theologiai és bölcsészeti ír modortól idegenkednek, 
azon voltam tőlem telhetőleg, hogy az ízlés e követelésének 
is eleget tegyek. — Az egész vállalat két, vagy legfeljebb 
három kötetet, egy-egy kötet körülbelül 20—25 k. 8. r. ivet 
fog kitenni. — Az I. kötet, a melyre ezennel előfizetést nyi-
tok, jövő évi januárban jelenik meg. — Előfizetési ára : 1 
frt 80 kr. Megrendelhető azonban, legalább mostanában, 
erga 6 Intentiones is. — A szétküldést bérmentesen eszköz-
löm keresztkötés alatt ; a miért is az utánvételi megrende-
lési módot, mint aránylag költségest, nem ajánlom. — Pap-
növendékeknek, ha egyszerre legalább tizen jelentkeznek 
egy megyéből, egy-egy példányát 1 frtjával ajánlom fel. — 
Az „Ünnepi és alkalmi sz. Beszédek"-ből még néhány pél-
dány a t. lelkészkedő papságnak rendelkezésére áll. — Kelt 
Nagyváradon, október hó 26-án, 1881. Karseh Lollion, a 
Szentirástan tanára. 

VEGYESEK. 
0 Mac-Closkcy bibornok, new-yorki érsek, erőteljes 

föpásztori körlevélben kárhoztatta a római pápaellenes bar-
bár tetteket és agitatiókat s ezekre való tekintetből az apos-
toli sz. széknek annál buzgóbb támogatására szólitá fel hi-O Ö 
veit, októberhó 23-át tűzvén ki napul, melyen egész egyház-
megyéjében péterfillérek voltak gyűjtendők. 

X Felfordult világ biz az, midőn katholikus férfiú ka-
tholikus ország fővárosában ugy panaszkodhatik, mint a 
Journal de Bruxelles egyik legújabb számában valaki, mi-
dőn igy ír : ..Légy bár tiszta mint Arisztides, feddhetetlen 
mint Cato, nagy hazafi mint Washington : ha egyszerűen 
bevallód, hogy atyáid keresztény hitét követed, az uralkodó 
klik mint páriát fog visszautasítani." Ez a municipalis vá-
lasztások alkalmából van mondva a szabadkőművesek ellen, 
kik ha valahol uralomra jutottak, a legutolsó városi szolgai 
állomások betöltésénél is kizárják azt, ki hű katholikus. 

Kegyeletes adakozás. 
Névtelen, nt. Bády Valér által, ad Congregauionem Propagan-

dae Keligionis Catholicae 20 frtot 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Vegyesek. 

A római kérdés. 
(Vége.) 

Láttuk, mennyire nem következik abból bogy 
a római pápa püspök, az, bogy ö, ugy mint más 
püspökök, el lebet souverainitás nélkül. Lá t tuk azt 
is, bogy épen azért, mert a kath. egyház valamennyi 
püspöke alattvaló, a kath. egyház vallási szabad-
sága és az európai vallásfelekezetekkel való pari-
tás minimuma okvetlenül szükségessé teszik azt, 
hogy legalább a legfőbb püspök, a pápa, souverain 
legyen. 

Lássuk most a másik két u. n. ,jogczimet', me-
lyekkel az apostoli szent szék és 200 millió kat-
holikus vallási szabadsága ellen elkövetet t jogt iprást 
az olasz kormány és közegei legújabban a legitimi-
tás csalóka látszatába öltöztetni erőlködnek. 

Azt mondják ; minden népnek joga van saját 
sorsát intézni. A római nép e jogával élt, midőn ple-
biscitum által kijelenté, hogy az olasz egységhez 
csatlakozik. 

I t t először is azt kell t isztába hoznunk, mit ér-
tünk nép alatt. Mert Salustius szerint korunkról is 
e lmondhat juk: Vera rerum amisiinus vocabula. 

Ha egy nyáj nein lehet el s nem is létezik se-
hol a világon, a nélkül hogy a feloszlás veszélyének 
ne volna kitéve, egy pillanatig is pásztor nélkül: 
mennyivel kevésbbé lehet képzelni rendezett jog-
viszonyok közt élö népet, mint társadalmilag szer 
vezett egységet, fő né lkül ; és ha már egy rabló-
banda, egy bandita szövetség nem csupán azt je-
lenti, hogy többen vannak, kik a bandát alkotják, 
hanem azt is, hogy van köztük valaki, a ki körül a 
többiek sorakozva, vele együtt a lkot ják a rablóban-
dát : mennyivel kevésbbé fogja a nép szó csupán az 

emberek sokaságát jelenteni, minden vonatkozás 
nélkül e sokaságnak társadalmi szervezettségére és 
arra, mi a társadalmi szervezetet betetőzi, a népfő-
nöJcségre? Midőn azt mondom: angol nép, értem An-
golország lakóit tnind, teljes szervezettségökben, 
ugy, a mint e szervezetben maga a királyné is, 
mint az angolok népfönöke, bennfoglaltatik. Igy 
létezik az angol nép in concreto, az életben. Angol 
nép elszakitva az angol felsöbbségtölcsak in abstracto 
létezik. Egyszóval : nép, a szó teljes értelmében je-
lenti valamely államban a felsöbbséget és alattvaló-
kat mint szerves egységet együtt véve, épen ugy 
mint p. emberi test jelenti az egész testi organis-
must beleértve a fejet is. Nép az életben csak igy 
—• mint a felsőbbség és alattvalók összesége létezik, 
valamint az emberi test is csak akkor test, ha ra j t a 
van a fej, különben pedig csak csonka hulla. 

Midőn tehát az mondatik, hogy minden nép-
nek joga van saját sorsát intézni, ennek helyes ér-
telme csak az lehet, hogy az illető népet alkotó fel-
sőbbség és alattvalók összeségének joga van saját 
sorsa intézésére, — semmi több. Ha valaki azt az 
értelmet akar ja tulajdoní tani neki, melyet a mostani 
olasz egység hivei, t. i. mintha az alattvalóknak 
joguk volna a törvényes felsőbbség nélkül sőt el-
lenére is sorsuk felett intézkedni, e tétel azonnal 
végzetesen tévessé válik, oly tétellé, melynek ugy té-
vességében mint vég^etességében alig van pár ja . Té-
vessegében pár ja alig van azért, mert a plebiscitnek, 
melylyel csak Francziaország tett kísérletet s mely-
ről koránsem mondható, hogy azt akár nemzetközi-
leg, akár belügyileg az európai államok elfogadták 
volna, eddig egészen más értelme volt. Plebiscitum 
a római népnél egészen más volt. Sőt e római 
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ódonság nemcsak az olasztól de még attól is különbö-
zik, a mit a két Napoleon a franczia plebiscitböl ki 
hozni akart A római plebis vagy populi scitum nem 
egyéb, mint a római polgárok önkormányzási joga gya-
rok latának azon módja, hogy a Consul az általa hozott 
és kihirdetett törvényt hozzájárulás végett a népgyii 
lés elé terjesztvén, a nép a Consul ál tal hozott törvényt 
tudomásul veszi, vagy pedig azt, mint mondani szokták, 
antiqualja.1) Megjegyzendő, hogy a római nép tör 
vényalkotási e jogával szemben, annak mintegy 
korlátozásául, a római Senatus, a nép suffragiuma 
nélkül, mintegy kiilön törvényhozási joggal birt .2) 
Szóval plebiscit a római jog szellemében nem lehet 
egyéb, mint a népnek a törvényes felsőbbség (Con-
sul) által vezérelt s a Senatus által ellensúlyozott 
befolyása a törvényeknek nem is hozatalára hanem 
csak megállapítására, A két Napoleon, mind a kettő 
államcsiny ál tal szüntetvén meg a köztársasági for-
mát, mely őket az állam, élére állitá, kiterjeszté e 
köztársaságra emlékeztető s azért a köztárságból a 
császárságba való átmenetelt ügyesen palástoló 
szó értelmét az általok felállitani szándékolt dy-
nastiának a nép által való elismerésére. De még ez 
alakban sem fogadta el Európa egy állama sem a 
plebiscitumot. Hagyta a két Napoleont egy ideig 
plebiscitezni, de hagyta aztán ép oly egyked'vüleg 
plebiscitjökkel együtt bukni. Annál kevésbbé is-
meri el az európai népek akár nemzetközi akár kü-
lönállaini közjoga a plebiscit jogalkotó erejét ab-
ban az irányban, melyben azt a piemonti királyok 
az exauctorált olasz fejedelmek s különösen a pápa 
ellen alkalmazta. Ez az olasz plebiscit ugyanis még 
magán a napoleoni plebiscit-en is tu lment s azt egy 
felől valóságos caricaturává tette, másfelől oly intéz • 
ményt kísérlett meg általa érvényre emelni, mely-
lyel valamennyi trónt fel lehet forgatni s egész Eu-
rópát lángba lehet borítani. — Sajátságos já téka az 
eseményeknek ! III. Napoleon és a plebiscit egymást 
tették nevetségessé. Utolsó nevetőnek természetesen 
a plebiscit maradt. Plebiscit által lett III. Napoleon 
köztársasági elnökké, plebiscit ál tal tétette meg ma-
gát dictátorrá és császárrá, plebiscit által igyeke-
zett családját a hatalom polczán állandóvá tenni. 

') Leges a Consule feruntur, sive rogantur, postquam 
per trinundinum sunt promulgatae ; ac populus in suffragia 
missus jubet vel antiquat, unde iussum vel scitum populi id 
quod perlatum est appellatur ; lex enim dicitur quoque nu-
da rogatio. Avr. Cath. Holtius, Históriáé Iuris Romani Li-
neamenta. Leodii, 1830. pag. 59. 

2) Si non tribuni intercedunt, id quod deliberatione 
peracta in senatu pluribus placuit Senatus consultum appel-
latur, idque legis vicém obtinet. Gaj. I. 4. Y. ö. I. m. 60. 1. 

Midőn aztán a számtalan plebiscit daczára mégis 
megbukott , a plebiscit — bukását is teljes készséggel 
megerősítette. Ilyen furcsa já ték az a plebiscit, 
melyre az olasz királyság van alapítva. Sőt még fur-
csább. Mert míg a napoleoni plebisciteknél legalább 
a látszat, hogy azok a nép akaratának kifejezői, 
meg volt mentve : az a plebiscit, mely Rómát a pá-
pától elvette s az ,olasz király ' nak oda adta. való-
ságos car icaturája az általános népakarat kifejezé-
sének. Midőn ugyanis 1870. október 2-án, a Porta 
Piának ugyanazon évi szept. 20 án tör tént betörése 
után, a törvényszerű felsőbbség leszorításával a 
betört erőszak a rómaiakat megszavaztatta, a római 
nép zöme, törvénytelennek tar tván az egész eljárást, 
nem vett részt a plebiscitben. Igy tör tént azután, 
hogy az olasz királyság ellen csak 46 szavazat ada-
tot t be. De valamint az unifa Italia mellett nyilatko 
zott .többség', épp ugy ez az ellene nyi lvánul t ,kis-
ebbség' sem volt ám maga a római nép. A római 
nép zöme hallgatott s csatlakozott tiltakozó ál lami 
fejéhez, a pápához. És csakugyan, mindjár t egy év-
vel utóbb, 1871-ben, fényesen kitilnt, hogy ki ré-
szén van a római nép többsége. Curci, ki pedig a 
.vecchi zelanti ' knak ellensége, ellenpróbát kísér-
lett meg. Megszavaztatta a rómaiakat. És íme, nem 
kevesebb mint 27,000 aláirást gyűj tö t t , mind olya-
noktól, kik születésöknél vagy törvényes lakóhe-
lyüknél fogva rómaiak, nagykorúak és polgári jogo-
kat gyakorolnak.3) 

íme. ilyen az a plebiscit, melyre a Vatikán 
ellen felállított quirináli olasz trón alapítva van. 

De lássuk a nemzetközi jogczimet. 
Azt mondta Mancini olasz külügyminiszter 

abban a jegyzékében, mely arról a vakmerőségről, 
melylyel a tényeket elferdíti s nyelvének azon os-
tobaságáról, mely magának lépten nyomon ellent-
mond, örökké nevezetes lesz a diplomaczia történe-
tében, — igen, azt mondta e hirhedt jegyzék szer-
zője, hogy Rómát Olaszország fővárosául egész 
Európa elismerte. — A teljes igazság e tekintet-
ben az, mit az ,Osserv. Rom.' nevezetes czikksoro-
zatának egyikében körvonalozott. Rómát Olaszor-
szág fővárosául egy Európai hatalmasság sem is-
merte el. Az, ki lépésről-lépésre vezette és patroci-
nál ta a római pápa kifosztogatását, ki Olaszország-
nak Rómát szánta fővárosul s ennek elfoglaltatását 
is előkészítette, épen abban a pillanatban, midőn ez 
ténynyé vált, Sedannál szánalom keltése nélkül 

3) Osserv. Rom. f. é. oct. 7. 
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megbukot t s mint reményeiben csalatkozott ember 
a számkivetés keserű kenyerére szoríttatott. 0 lett 
volna az egyedüli, ki, szokott képmutatásai után, a 
pápa teljes kifosztását, s igy Rómának Olaszország 
fővárosává tételét is elfogadta, elismerte s hel\ e-
selte volna. A többi fejedelmek és országok nem 
ismerték, de nem is ismerhették el azt a nélkül, 
hogy saját t rónjuknak, saját fennállásuknak halálos 
döfést ne adtak volna. Beust és Favre, a két katho-
likus nagyhatalmasság protestáns külügyminisztere, 
kik megtettek mindent, a mit protestáns ember a 
pápaság ellen katholikus állam nevében megtehet, 
korántsem merték a római kérdést ketté vágni és 
Rómát az olasz királyság fővárosául elismerni. 
Beust, a ki legnagyobb előzékenységet tanusi tot t 
Olaszország iránt, számított „a firenzei kabinet 
mérsékletére és azon sokszor kijelentett szándékára, 
hogy a római kérdést nem fogja magától megoldani4) 
Favre Gyula pedig 1871. má jus 27-én, tehát azu-
tán, hogy az olasz királyság meghozta a garantia-
törvényt és Rómát forma szerint Olaszország fővá-
rosává proklamálta, koránsem hozzájárulásáts ie te t t 
nyilvánítani a történtekhez, és a katholikus Franczia-
ország nevében protestáns létére sem mert egyebet 
igérni jóakaró neutralitásnál. ..Mi, úgymond a fent 
idézett napon kelt jegyzékében, barátai maradunk 
a pápa-kiralynak és a savoyai ház fejének. Hü tisz-
telője maradni a szent atyának és fenntar tani jó 
viszonyát a firenzei kabinettel,'"') azon föltétel alatt , 
ha nem fordul elö semmi ok a szakításra, egyszerű 
programm, habár telve nehézségekkel." 5) 

Olaszország fővárosának Flórenczbe át tételét 
a hatalmak 18bl-ben elég meggondolatlanul elis-
merték ; de nem ismerték el a Rómába tör tént át té-
telt. Hogy Rómában követeket tar tanak Olaszor-
szág királya mellett, ez nem a Rómába tör tént át-
költözés jogosságának, elismerését jelenti, hanem csak 
azt, hogy a Szardínia Piémont legitim fejedelméből 
lett olasz király jelenleg Rómában lakik, tehát az 

4) II Beust, ministro d' Austria, 1' uomo piű benevolo 
fra i ruinistri, conta v a „sulla moderazione del gabinetto di 
Firenze, e sulla inteuzione spesso annuaziata di non scogli-
ere da solo la questione romana." Osserv. Rom. f. évi okt. 8. 

*) Firenzei kabinetnek nevezni az olasz kormányt, mi-
után ez már magát római kabinetté declarálta, bizonyára 
nem annyit jelent, mint Kómát Olaszország- fővárosául elis-
merni. 

5) Noi restiamo amici del Papa-Re e del capo di Casa 
Savoia . . . Kestare devoti al Sànto Padre e conservare le 
nostre buone relazioni col gabinetto di Firenze, a condizione O J 

che non si causa di rottura, è un programma semplicei 
quantunque pieno di dif'ficoltà." Osserv. Rom. ford. f. év 
okt. 8. 

ö kormányához szánt követet nem lehet Turinba, 
vagy Flórenczbe küldeni. 

Egyébiránt mennyire nem érzi az olasz király-
ság római lakában magát otthon, legújabban érde-
kesen bevallotta a Times párisi levelezője előtt egy 
Jeles hazafi', ki Olaszország egységének, mint a lon-
doni világlap mondja, kiváló szolgálatot tett. „Tíz 
éve, úgymond, hogy sátorunkat Rómában felütöttük, 
hová absolut szükség ragadott bennünket. De nem 
tehettük ott ál lásunkat szilárddá, ugy, mint egy 
rendes kormány székhelyén kellene. Mi nem va-
gyunk ott otthon, saját házunkban. . . . Mi ott mint-
egy sátorban lakunk, fegyverrel kezünkben, őrségül 
egy fogoly mellett, a ki nem vetette magát alá. 
Róma sem központ, sem állandó lakhely : egy világi 
kormány számára igen szomorú tartózkodási hely. 
Mi oly hatalom oldala mellett élünk, mely a m i jogun-
kat kétségbe vonja s a mely ellen mi se nem harczol-
hatunk se nem vitatkozhatunk egyenlő fegyverek-
kel. Minden vis /á ly a Vatikán és Quirinál közt a 
forradalom malmára ha j t j a a vizet, és e két ellenség 
közt a köztársasági eszme napnapután nagyobb 
tért nyer. Megvallom, nem félnék a köztársaságtól, 
ha ez csak a dynastiát fenyegetné, minden rokon-
szenvem daczára, melylyel ez iránt viseltetem. Ám-
de a köztársaság magát az olasz egységet fenye-
geti. Mihelyt kikiáltva lesz (a köztársaság), azon-
nal megkezdjük a szétválást. A köztársasági had-
sereg siciliai, nápolyi, toskánai, velenczei, mila-
nói lesz, — de nein lesz olasz. . . . Róma megadta 
nekünk mindazt, a m i t adhatot t : ez a város reánk 
nézve nem csak teher, hanem nyűg is, földrajzi, 
diplomacziai és politikai absurditás. Majd ha ter-
mészetesebb, logikaibb, kevésbbé központi, hozzá-
férhetőbb, kevésbbé szomorú és kevésbbé egészség-

' O ö 

telen fővárost fogunk találni, akkor minden kelle-
metlenség és minden mostani veszély meg fog szűnni. 
. . . Az olasz egységet (de nem a mostanit, szerk.) 
magának a pápaságnak hallgatag és beleegyező ra-
gaszkodása fogja összeforrasztani" . . . Körülbelül 
ezt akarta a halhatatlan IX. Pius nagyszabású con-
ceptiójával, az olasz szövetség eszméjével,8) de az 
egységesitök nem hallgattak rá. 

A római kérdés tehát — mindezek után — 
korán sincs megoldva. A megoldás, — mindenesetre 
a pápaság javára, — Róma kiürítésével fogja kezde-
tét venni. Ez a kiürítés, ez most Olaszországnak élet-
kérdése. De talán megelőzni s bevezetni a kiürítést a 
pápa távozása fogja. Ki tudná, mit re j t méhében a 
jövő ? ! 

6) Osserv. Rom. f. é. oct. 26. 
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Ségur emlékezete. 
Kivonatos töredék Mermillod püspök emlékbeszédéböl.1) 

De Ségur Lajos Gaston Adorján előbelő régi család-
ból származott, melynek ősei a keresztes háborúkig felve-
zethetők. Atyjáról d' Aguesseau kanczellárnak volt ivadéka, 
ki XVI. Lajos alatt Francziaország marsallja, és hadügy-
minisztere volt ; anyjáról Rostoptsin grófnak, Moszkva 
1812-ki hires kormányzójának volt unokája. Nagyanyja és 
anyja egyaránt dicső fényt árasztottak e kiválasztott gyer-
mekre. Előbbi, noha egyik ékessége volt az orosz udvarnak, 
nem félt szembeszállni a legnagyobb veszélyekkel, hogy ka-
tholikussá legyen s vallásában hiven megmaradjon. Minden-
nap hintón ment a templomba. Egy reggel Miklós czár 
uralkodása alatt egy rendőrtiszt jelenik meg előtte. „Gróf-
nő, — úgymond •—• én a kormányzó parancsából jövök. Mél-
tóságod tegnap udvarias figyelmeztetést kapott. A mit ma 
hozok, az hivatalos. O excellentiája kéreti önt, hogy jobban 
vigyázzon magára, mert ha igy folytatja katholikus vallása 
nyilvánításait, a kormányzó ur kénytelen lesz ez ügyben a 
császárnak irni." 

A lelkes hölgy, anélkül, hogy magát megfélemlittetni 
engedte, azonnal igy válaszolt: Mondja meg, kérem, a kor-
mányzónak, hogy még ma én magam fogok irni ő felsé-
gének." 

Hadd idézzem e levelet, mely e keresztény nő férfias 
szilárdságát oly szépen megvilágitja : 

„Felség ! Moszkva kormányzója azzal fenyeget, misze-
rint feljelenti felségednek, hogy katholikus vagyok s napon-
kint tüntetőleg hintóban járok a kath. templomba misére, a 
mint azt csakugyan tenni szoktam, mióta szerencsés vagyok 
a schismát elhagyva, az igaz egyházhoz tartozhatni. 

Igy cselekedvén, törvényadta jogommal élek. Semmi 
különöst nem cselekszem, s mi sincs tőlem távolabb, mint 
azon szándék, hogy állítólagos tüntetésemmel bárkit is in-
gereljek. Azért szokásomat ezután is folytatni fogom. 

Felséged, ha akarja, elfogathat, a miért katholikus 
vagyok és annak mutatom magam; elkoboztathatja birtokai-
mat és elvitethet Szibériába : nekem mindegy. De azt soha 
meg nem teheti, hogy lelkiismeretem követésében megaka-
dályozzon, hitem elhagyására, Istenem szolgálatának fel-
mondására rá birjon. 

Felség ! gondoljon magára ! Néhány év múlva meg fog 
halni, mint bárki más, és meg fog ítéltetni ; s lia a legfőbb 
Úr felségedet, mint ez időszerint, egyházán, a szent, katho-
likus, apostoli, római egyházon kivül találja, el fogja kár-
hoztatni, s mostani hatalma nem fogja megakadályozni, 
hogy a pokolra ne szálljon. 

Még egyszer : gondoljon erre felséged ! mert üdvéről 
van szó." 

A levél Miklós czár kezeibe került, s a rettenthetetlen 
hölgy kivivta vallásos gyakorlatainak szabadságát. 

Leánya méltó volt a hit és határozottság e példány-
képét követni ; ő sem maradhatott meg a schisma homályá-
ban, hanem, mint anyja, szintén belépett az igaz egyházba. 

Önök meg nem bocsátanák, lia e nőről, ki apostolunk-
nak éltet adott, pár szóval meg nem emlékezném ; az egy-

') Tartotta 1881. julius 11-én, a pári i Notre-Dame-teniplomban. 

háztörténelem tanúsága szerint az evangelium legkitűnőbb 
szolgái anyjoknak köszönték ililettségöket és erejöket. Ségur 
édes anyja zsenge korától kezdve kiváló észtehetségü, finom 
és komoly magaviseletű egyéniség volt ; mint nemes és 
gyöngéd szívű, kedves, vidor és mindig egyforma kedélyű, 
tudományt és áhítatot kedvelő nő, lelkének e tulajdonait 
fiára is áthagyományozta. Ö maga igy jellemzi anyját : „Mo-
solygása oly kedves volt, nagy szemeiben annyi kifejezés és 
élet ragyogott, egész valóján annyi jóság, szellem és nyiltszi-
viiség ömlött el, hogy mindenki megszerette, a ki hozzája kö-
zeledett ; a családtagok mindig csak a jó Zsófinak nevezték." 
Fiút és auyát a jámborság és szeretet kiváltságolt köteléke 
kapcsolta egymáshoz, melyet a papság felmagasztalt, a szen-
vedés megszentelt, és a halál bizonyos hervadhatatlan ifjú-
ság pecsétjével pecsételt meg. Olvasván naiv ömlengéseiket 
és kedves áradozásaikat, szalezi sz. Ferencz jut eszünkbe, a 
ki alig gagyogván, igy kiáltott fel: „Ó mily boldog vagyok! 
a jó Isten és anyám szeretnek." 

Mint példaképét, ugy jámbor praelatusunkat is kettő 
vezette élete utjain : Isten és anyjának szeretete. 

E közbeii elérkezett a nyilvános iskolázás ideje. Ségur 
sohasem beszélt egyetemi tanulmányairól a nélkül, hogy lel-
kének akkori lanyliaságáról ne panaszkodott volna. De ez 
alázatos önvallomás daczára tudjuk, hogy ez évek alatt sem 
hitében sem szivében kárt nem szenvedett ; husz éves korá-
ban az volt ő Párisban, a mi egykor szalezi sz. Ferencz Pá-
duában. Néhány társával csakhamar tagja lett az akkortájt 
keletkezett Sz.-Yincze-Társulatnak, melynek czélja a sze-
gények istápolása. E néhány fiatal ember a maga meggyő-
ződésével, lelkesültségével, szerény jövedelem forrásaival 
minden beszédnél ékesenszólóbban hirdette azt a nagy igaz-
ságot, hogy a társadalmi kérdés egyedüli megoldója az 
evangelium. Mig az újítók hangzatos utópiákat igyekeztek 
diadalra emelni s ujabb és ujabb világboldogító elméletek 
feltalálásán fáradoztak: ők sorba járták városrészük szegé-
nyeit s a nyomor ismeretlen gyermekeit, mint Lacordaire 
mondja, a szeretet látomásában részesítették. Elég legyen 
közülök megneveznem Le Prévost-t, a sz. Vinczéről neve-
zett kis-testvérek alapitóját, és Olivaint atyát, a nagy apos-
tolt és dicső vértanút. Ily társak körében az ifjú Ségur 
gyorsan emelkedett a hősies szeretet magaslatai felé : elosz-
totta ruháit, sanyarú nélkülözéseket rótt magára s még csak 
azon külső csinnal sem törődött, melyet neve és származása 
megkövetelt. A kiválasztott sziveknek mindenkor ismertető 
jelök volt ez a korán jelentkező gyöngédség a szerencsétle-
nek iránt. Páli sz. Yincze és szalezi sz. Ferencz már mint 
gyermekek a szegényeknek adták, a mit szüleiktől ajándék-
képen kajrtak. Ségur hűségesen utánozta őket, abban is, hogy 
nemcsak anyagi segélyt nyújtott szegényeinek, hanem igye-
kezett bennök Isten szeretetét is fellobbantani. E czélra 
gyakran eljárt a korházakba, s az alig husz éves ifjúnak si-
került oly lelkeket is megnyernie, — kiknek makasságát ed-
dig sem a lelkész buzgalma, sem a szeretet-néne türelmes 

ö O ' 

mosolya nem tudott megtörni. 
A Necker-kórházban történt. Egy fiatal mellbeteg kö-

zel volt a halálhoz, de a vallás vigaszairól hallani sem akart. 
Ségur hozzá közeledik és nyájasan beszél neki. A beteg 
hallgat, de tekintete azt látszik mondani : „Nincs szüksé-
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gem az ur részvétére ; hagyjon nekem békét !" A jámbor 
ifjú mintha észre sem venné a rideg elutasítást, ismét meg-
újítja kéréseit ; de szivből fakadt szavaira ugyanazon meg-
vető némaság felel. Hirtelen egy gondolat szállja meg, oda-
hajlik a beteg főié és halkan azt kérdezi tőle : „Barátom, 
jól végezte ön első szent áldozását?" E szavak látható ha-
tást gyakorolnak a haldoklóra, arcza megváltozik, csendesen 
azt mondja: „Igen, uram ;" és két nagy könycsepp gördül 
alá orczáján. Ségur megragadja kezeit s „Nemde, úgymond, 
boldognak érezte akkor magát ? E boldogság újra visszatér-
het ; a jó Isten most is a régi! Ugyebár kész meggyónni?" 
„Igen", mondja hangosan a beteg és átöleli a fiatal apostolt, 
ki elérzékenyülve inti oda a lelkészt . . . 

Vájjon e jelenet nem volt előhírnöke ama fényes apos-
toli működésnek, melyet Ségur később kifejtett? S e tanuló, 
a ki Istennek egy lázadó lelket megnyer s a kórház egy ter-
mét avatja fel működése első színhelyéül, nem volt-e kiváló 
tárgya Isten gondviselésszerű hívásának ? 

E hivatás azonban még most nein lép előtérbe ; az 
ifjút a festészet vonja magához; nagy művészt jósolnak be-
lőle. Egy hires mester iskolájában gyorsan halad előre ; 
ecsetjének alkotásai kellemben és erőben egyaránt kitűnőek. 
Delaroche Pál örömmel szemléli növendéke fejledező tehet-
ségét s igy szólitja meg atyját : 

„Gróf ur, micsoda pályát szánt fiának ? 
— Uram, válaszol Ségur gróf, ő elsőszülöttem, én 

diplomatának szántam ; e pálya hagyományos családunkban, 
remélem, rá fog lépni. 

— Ah ! felelt a kitűnő festő, tehet vele akármit, idő-
vel nagy művész lesz belőle." 

A siker igazolni látszott e reményt. Ségur, huszonkét 
éves korában, atyja arczképeért arany érmet nyert. De a di-
csőség nem kábitotta el ; miután az érmet örvendező anyjá-
nak megmutatta, minden tétovázás nélkül eladta és árát 
kedves szegényei között osztotta ki . . . 

Kevéssel utóbb mint követségi attachét Rómába küld-
ték. E városban, mely a világ királynéja s a hit, tudomá-
nyok és művészetek tűzhelye, minden meg látszott felelni 
keresztényi és művészi vágyainak ; szolgálhatta hazáját és 
fejleszthette magában a természet és kegyelem adományait. 
Ámde e nagy és fényes kört nemsokára szűknek találja ; a 
művészet nem elégiti ki többé, a diplomatia hidegen hagyja 
— lelke a kereszt, az áldozat felé vonzódik ; egy titkos szó-
zat beszél szivéhez, hallja Jézus Krisztust, a mint igy szól 
hozzá: „Jöjj, kövess engem. „ Veni sequere we." Élt a del Gesh 
egy czellácskájában egy alázatos és szigorú életű szerzetes, 
tagja ama társulatnak, melyet folyton üldöznek, mert az 
egyház küzdő terén folyton az első sorban viaskodik. Ville-
fort atya számos lelki gyermeket lát magához közeledni ; 
ezek között csakhamar észreveszi a fiatal diplomatát s fel-
ismeri rajta a papi hivatás elvitázhatatlau jeleit. Ségur a 
jámbor és tudós Cazalès abbé vezetése mellett Loretóba siet 
s itt, e szent helyen, magát égő áldozatul felajánlva, örök 
szüzességet fogad. 

Háromszáz évvel ezelőtt egy fiatal ur, a páduai főis-
kola kitűnő növendéke, ugyanezen szentélyben épen ily fo-
gadalmat tett. Mily hasonlóság a két ifjú közt! A legcsábí-
tóbb jövő mosolygott mind a kettőre. Szalezi Eerencz azon-

nal helyet foglalhatott volna hazája főrendei közt, a savoyai 
tanács már várta: Ségur Gaston felé fényes hírnév, ragyogó 
pálya dicsősége integetett; s mind a kettő csak a megfeszített 
Istent akarja követni, mind a kettő ennek lábaihoz teszi le a 
jelen minden sikerét, a jövő minden reményét. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 2. Pulszky Ferenez ultramontán 

czikke. — Nem szoktunk súlyt fektetni arra sohasem, ha li-
berális lapok hébe-korba a katholicismust, a magyar főpap-
ságot, vagy egyáltalában a kath. papságot dicsérik ; nem 
fektetünk pedig sulvt az ilyen czikkezésekre azért, mert 
tudjuk, hogy ugyanazon lapokban nem egyszer megtáma-
dásnak van kitéve a katholicismus és a kath. papság. Nem 
mulaszjuk el azonban sohasem feljegyezni ami jót egyik-
másik liberális lap felőlünk felemiit, hogy annak idején a 
liberálisoknál kimaradhatatlan következetlenségre és ellen-ei 

mondásra rámutassunk és ezáltal óvakodásra intsünk min-
den jellemes és az önérdek hajhaszását megvető embert a li-
beralismustól. 

Ily, nekünk kedvező czikk megjelenését van ma al-
kalmunk feljegyezni a ,Pesti Napló'-ból. Ez a czikk az öreg 
Pulszky tollából származik, és leszámitva a leszámitandókat, 
mikben még nem tudta letagadni akár lutheránus, akár sza-
badkőműves természetét, elmondhatjuk, hogy az elég ,ultra-
montán', arra, hogy itt felőle megemlékezzünk. Mert jó is 
azokat az argumentumokat emlegeti fel, melyeket a ,Reli-
gio' is nem egyszer hangoztatott, ha a kath. papság, annak 
vägyona támadásnak volt kitéve liberális lapokban. A 
„Kath. főpapok végrendelkezési joga" czimű czikk ugyanis 
a következő érdekes passust foglalja magában : „A magyar 
clerus, úgymond Pulszky, jóformán a leggazdagabb Euró-
pában, nagy jószágokkal bir és nagy tőkékkel, de jövedel-
mének igen tetemes részét oly czélokra fordítja mindig, me-
lyek ellen kifogásunk nem lehet, sőt mondhatjuk, hogy nin-
csen az országnak egyenértékű területe, melynek jövedelme 
oly nagy mértékben kulturális czélokra fordíttatnék. Fő-
papjaink nagy urak, de érzik, hogy a magas állás köteles-
ségekkel is jár, és ugyanazért, nevelésre, tudományra, mű-
vészetre, minden évben tetemes sommákat fordítanak, sőt 
sokan közülök ki is tüntetik magukat a tudomány terén, 
nemcsak mint pártfogók, hanem mint szorgalmas munkások. 
Ismerjük, hogy csak a legkitűnőbbeket említsem, a prímás-
nak nevezetes könvtárát, képtárát, publicatióit, a kalocsai 
érsek füvészi gyűjteményét és tanulmányait, a besztercze-
bányai püspök történelmi munkáit, régészeti kutatásait ; ha 
az akadémiai almanachot átnézzük, minden lapon találko-
zunk a klérus egy-két tagjával, minden nagyobb városban 
látunk püspöki alapítványokat, szóval a magyar clerus 
népszerű, magyar hazafiságát nem vonja senki kétségbe, fel-
tudja fogni magas állásának kötelességeit és ugyanazért 
köztiszteletben áll." Es ismét : „Ha e jószágokat eladnák és 
azt mágnásaink, nagybirtokosaink és zsidó tőkepénzeseink 
megvennék, ez mégis az ország kárával járna, mert az uj 
birtokosok nem áldoznának annyit évenkint közczélokra, ne-
velési és közművelődési intézetekre, mint, a mennyit főpap-
jaink évenkint e czélokra fordítanak." 

E szavakhoz nem irunk commentárt; csak azt jegyez-
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zük meg, liogy mennyire igazaknak kell lenni azoknak mik 
azokban mondatnak, ha már ily helyről is elmondatnak ! A 
mondottak igazságát általánosa elismertnek véve P. áttér 
egy ellenvetésre és ezt mondja „Ha van panasz ellene, az 
leginkább közgazdászati, a papi jószágok, különösen a káp-
talaniak, de a püspökiek is kevés kivétellel rosszul vannak 
adminisztrálva, a gyarló felszerelés mellett nem hozzák be 
azon jövedelmet, melyet be kellene hozniok és melyeket ha-
sonló kiterjedésű magánjószágok behoznak." Ez ellenvetést 
P . nem vádként emeli, hanem hogy rámutasson azokra ; az 
okot pedig abban találja, hogy főpapjaink nem birnak sza-
bad végrendelkezési joggal, mire nézve kimondja, hogy az 
egykor, midőn még a főpapság nem fizetett adót, jogosult 
volt; ma azonban jogosulatlan: és a mellett szólal fel, hogy 
e végrendelkezési jog főpapjainknak megadassák, mert ezt 
kivánja az igazság, ezt a törvényelőtti egyenlőség. P.-nak 
e tekintetben teljes igazsága van. Alig képzelhető csak-
ugyan nagyobb anomalia, mint az, hogy főpapjaink, ma, midőn 
a többi honpolgárokkal a terheket egyenlően viselik, kik ezen-
felül az aequivalenst megfizetik, kik jövedelmeikből az or-
szág kulturális czéljainak előmozdítására évenkint ezreket 
áldoznak, kik bárminő csapás, inség. háború sújtja a nem-
zetet, elsők az adakozásben, hogy a nyomort enyhítsék, hogy 
mondjuk épen ők és csakis egyedüt öle legyenek kizárva azon 
jog élvezetéből, melyet az állam legkisebb polgára is élvez, 
— ki legyenek zárva akkor, midőn különben is bizonyos, hogy 
végrendelkezési jogukkal nem csak vissza nem élnének a 
nemzet kárára, hanem e jogot csakis a nemzet javára gya-
korolnák. Nem tudhatjuk, mennyiben fogják számba venni 
P. ezikkét az intéző körök, de annyi bizonyos, hogy itt a 
kath. klérus oly sérelmére mutatott, mely orvoslást követel 
és ha csakugyan igaz, hogy nálunk a jogegyenlőség elve 
uralkodik, akkor halaszthatatlan kötelessége a kormánynak, 
hogy e jogegyenlőség alapján, megsemmisítve a Ivollonics-
tele szerződést, főpapjainknak a végrendelkezés szabadságát 
megadja, sokkal czélszerűbben levén lehetséges azon össze-
get, mely ma az engedélyért fizetendő, felhasználni, mintha 
az az állam telhetetlen zsebébe foly. 

Nagyon meglepő lenne mindenesetre, ha ugy szabad-
kőművesi indítványra ez az engedély főpapjainknak meg-
adatnék, és mi nem késnénk az esetben a kezdeményezésért 
elismerők lenni ; hanem ezt majd akkorára hagyjuk. Most 
még más valami mondandónk van e czikkre, csak ugy fut-
tában. P. t. i. megemlékezik a felekezeti békéről és azt 
mondja, hogy ,teljes béke uralkodik', ,a kulturkampfnak 
nincsen talaja', hogy ,nem hallunk semmi panaszt a főpapok 
túlkapásai ellen." Mi ezekre csak annyit mondunk, hogy az 
a ,béke' csak külszín, csak látszólagos ; alattomban pedig 
foly a katholikusok ellen a küzdelem. Sőt, nem csak 
alattomban, hanem nyiltan is, lásd a párbér, lásd a 
keresztelési eseteket, lásd a középtanodai törvényjavas-
latot : mind kulturkampf ez, a név hiányzik, a való-
ság megvan. Ami pedig a főpapság elleni panaszt illeti, 
lásd a protestáns újságokat, találhatni ott eleget, szembe-
hunyva is. Ebben tehát nem osztozunk P. nézetében. Azt 
meg épen visszautasítjuk, bár mennnyire dicsérje is, a ma-
gyar kath. papságot, mintha a franczia papság minden mó-
don igyekeznék beteg hívét arra venni, hogy vagyonának 

nak egy részét végrendeletében egyházi czélokra fordítsa. 
Ott volt P. ? Hallotta ezt a ;minden módon' való rá-
beszélést ? No, ez czikkében nem ultramontán, mert nem 
igaz, ultramontán levén csak az a mi igazi azért és a 
mennyiben czikke nem ilyen, annyiben visszautasítjuk. 

• 
Kassa, október hóban. Reminiscentiák. — (Vége.) 

A fürdők okozta szokásos lankadtság után pár napi nyuga-
lomra vágyván, a czékei lelkészhez egykori káplántársam 
kedves otthonjába vitetem magam hol aztán baráti karok 
közt, a falusi csendélet háboritlan légkörében az ut fára--
dalmait pár nap alatt kipihentem, s miután a czékei anya-
könyvben nevemet, mint baptisans, két helyütt megöröki-
tém vala baráti csókok közt váltam meg nt. Jelenko 
Antal kortársaim legkedvesbjétől, s az újhelyi vonattal visz-
szajöttem Kassára, hogy szolgálatkész s türelem kegyes col-
légáimat az e. m. hivatalban a pótmunka terhétől föl-
mentsem. 

Sajnálom, hogy annak idején igénybe nem vehetem a 
sz. Orsolyáról nevezett kassai zárdahölgyek nyilvános vizs-
gálataira szóló szives meghívót. Érdekkel hallgattam volna 
a jeles feleleteket, különösen a hittanból; mert ezt, ez idősze-
rint, ft. Pagács Ferencz hittudor, lyceumi hittanár, s székes-
egyházi t. kanonok ur adja elő, kinek negyedszázados ügy-
buzgalma nagyobb elismerésre tarthat igényt s ki mint egy 
Kalazantius, a hittel együtt annak szellemét, -—az erkölcsöt 
is igyekszik a paedagogia mesterfogásaival s még inkább a 
maga jámbor papi életével a nőnövendékek fogékony ifju 
sziveibe csepegtetni, s mondhatom, ritka és felötlő ered-
ménynyel ! Van eset rá, hogy a gondozása alól haza került 
kisasszonyok egynémelyike, elkorszellemesedett szüleinek 
hithideg gáncsaival nem törődve, — sőt azokat nem egyszer 
alapos hittani érveivel megczáfolva, üdve eszközeit és a zárda 
szent falai közt elsajátitott ker. életrendszert egy szent Ág-
nes és Borbála hiterejével és bátorságával viszi át az életbe ; 
minek aztán környezőire s az egész családra nézve kell, hogy 
jó és üdvös eredménye legyen ; — hisz ha egy gonosz ember 
százakat tud romlásba dönteni, egy jámbor lélek százakat 
képes a jó útra visszaterelni. Mily nagy lelki öröme lehet 
egy ily paedagógnak munkája sikerén ! Áldják Jézus szelle-
mével eltelt növendékei, „qui utique, salutem eorum quae-
rebat, quos sic admonebat" erudiebat, animabat, et 
contra aevi nequitias confortabat. Ily hitelemzők, hitokta-
tók mellett, meghonosul köztünk Istennek földi országa ! 

Egy pillantást vetve a lényeges ujitáson átmenő dó-
munk egy részének az állványok hálózatából ki-kimagasló 
és domboruló részletére s a városunk közepén domináló Mária 
szoborra a szeplőtelenség hitágazatának emez ősrégi symbo-
lumára, melyet a semmit sem kimélő időnek vasfoga meg-
kuszált, de a mely ujultan fogja ismét diszének ősi fé-
nyében a jelen nemzedék vallásosságát az utókornak hirdet-
ni, — sietek a kissé hosszura nyúlt, mert talán utolsó levele-
met befejezni. Adná az ég, hogy jelen tudósitásom ne legyen 
hattyú dalom elhaló viszhangjal Késtem vele; mert a nyuga-
lom orvosilag volt meghagyva. Kettőtől tiltott el gyógyke-
zelőm, a lépcsőktől, és a tollmunkától. Pedig ép e kettőnek 
elhagyása — rám nézve — életkérdés, mert a kis nyugdíj-
ból, családiasan, munka nélkül, bajos a megélhetés. Sokat 



•295 

szenvedtem, sokat fohászkodtam. Istenkézben van életünk, s 
érjen bármi csapás : csak szent kegyelme ne hagyjon el. 
„Clamabit ad me, et ego exaudiam euro : cum ipso sum in 
tribulatione : eripiam eum et glorificabo eum. ') 

Emlékvirág. 
Gyulafehérvár. Az erdelyegyházmegyei rem. kath. ta-

nitóegyletek szövetkezete. — Az eszme, — írja királyliágon-
tuli derék laptársunk a ,Közművelődés', — az eszme, mely 
nagy férfiak elméjében születik, ha lassú érlelődés után is, 
de bizonyosan utat tör magának a megtestesülés felé s eljut 
előbb-utóbb a megvalósulás azon pontjára, honnan üdvös 
eredmények áldását árasztja az ügyre, melyet képvisel, s 
melynek érdekében megpendítetett. 

Erdélynek életévekben s nagy tények hosszú sorának 
érdemeiben gazdag püspöke, dr. Fogarasy Mihály ő nagy-
méltósága, a mult év elején apostoli működésének egyik igen 
fontos feladatául tűzte vala ki a gondozására bizott terje-
delmes egyházmegye tanítóinak kerületi egyletekké s ezen 
egyleteknek egy nagyobb szervezetű szövetkezetté való ala-
kitását a végből, hogy az atyai szive melegével mindig 
ápolt népoktatás és nevelés ügyének ily módon is nagyobb 
lendületet adjon s üdvös fejlődést kölcsönözzem 

Az eszme Erdély bérezés vidékeit derengő égről lövelő 
napfény gyanánt kedvesen sugározta be s ugy a lelkipászto-
rok mint az oktatás-nevelés különböző ágaival foglalkozó Ö O 

tanférfiak részéről melegen üdvözöltetett : de a főpásztor-
nak időközben beállott betegsége miatt a kivitel némi halasz-o o 

tást szenvedett. 
Azonban a nagy férfiak eszméje sem nem beteg, sem 

meg nem hal ; utat tör az magának a megtestesülés felé s 
üdvös eredmények áldását hinti az ügyre, melynek érdeké-
ben megpendítetett. 

Az eszme valóban megtestesült. 1881. okt. 16—18. 
napjaiban Gyulafehérvárit az előkészitő-bizottság folytán 
szervezkedési gyűlésre jelentek meg az egyleti küldöttek és 
a központ érdeklődő férfiai s az előkészitő bizottság derék 
elnökének, Földes József csik-somlyói képezdei tanárnak 
előterjesztését meghallgatván, a létadó tanácskozásokat 
megkezdették és az ügyet érdeklő kérdéseket letárgyalták. 
A főpásztor palotáiban és védszelleme éltető lehelete mellett 
diszes egyházi méltóság viselői, lelkesült tanférfiak és falusi 
egyszerű néptanítók ügyszeretettől áthatottan tanácskoztak 
és törekedtek nézeteiknek kifejezést adni, hogy minél töké-
letesebbé tegyék azon művet, mely a népoktatás nagy czél-
jainak érvényesítésénél mint egy igen jelentékeny tényező 
fog Erdélyben szerepelni. 

A szabatosság keresésében versenyző indítványok és 
javaslatok az egyszerűség keresetlen nyilatkozataival válta-
kozva sok szép tanulságot szolgáltattak, sok gyönyört okoz-
tak. De egyformán hatottak azon üdvös eredmény létesíté-
sére, mely szerint az alapszabályok a legbehatóbb megvi-
tatás után megállapitattak s megalakult az erdélyegyház-
megyei róm. kath. tanitóegyletek szövetkezete, mely föl-
adatává tette ; „az erdélyegyházmegye keblében lévő rom. 
kath. egyleteket egy szervezetté forrasztani, hogy az foko-
zott erővel legyen képes azon népnevelési érdekek előmoz-

') Psl. 90. 

ditásán munkálni, melyeknek művelését a külön egyletek 
alapszabályilag föladatukká tették, s hogy ezen érdekeknek 
kül- és belterjesebb ápolásával maga részéről az egész egy-
házmegye népnevelésügyének fejlesztésére közrehathasson. 
Ily érdekek lévén : a kath. egyház szellemében vezetett val-
lásos népnevelés helyessége iránti meggyőződésnek ápolása 
és szilárdítása ; a tanítók hivatásszeretetének, buzgóságá-
nak ébresztése és föntartása : önművelésök elősegítése ; er-
kölcsi, anyagi, társadalmi állásuknak emelése s ebből fo-
lvólag azoknak a jogtalan megtámadások, zaklatások elleni 
védelmezése; a népnevelés iránti érdekeltségnek mennél 
tágabb körben fölkeltése; valamint utasítás, buzdítás, g y á r -

molitás a végből, hogy a szövetkezet körébe eső népoktatási 
intézetek a törvény és kor által követelt állapotban föntar-
tassanak és üdvösen tovább fejlesztessenek." 

Ily czélu intézmény létesülését minden nemesen gon-
dolkodó s a jó szellemű népnevelés ügyét szerető ember va-
lódi örömáradozással üdvözli. 

De midőn a lélekben öröm érzete kel, egyszersmind 
fölhangzik a kötelesség érzete is, mely arra ösztönöz, hogy 
ily szent ügy érdekében minden lehetőt megtegyen min-
denki ; álljon az ügy mellé egyik anyagi áldozattal, másik 
szellemi közrehatással, tájékozással, tanácscsal. 

A megválasztott tisztviselők és bizottsági tagok 
egyéni jelleme és szakavatottsága biztos kezessége a si-
kernek. 

Az alapszabályok gondos összeállítása irányt ad az 
ügymenetre nézve, tehát a szövetkezet keretén belől való 
működést is megjelöli és kellőleg szabályozza. De van még 
sok a szövetkezet keretén ugyan kivül eső, de ennek felvi-
rágoztatására és megszilárdulására okvetlenül szükséges 
teendő, melyre e helyen rámutatni kötelességnek tartjuk. 

Az. alapszabályok 5. §-a az összealakulásra nézve ugy 
szól, hogy az alakulógyülésen magukat képviseltető egyle-
tek tényleg a szövetkezetbe lépnek. A később bármikor 
csatlakozni kívánó egyletek a belépés iránti elhatározásu-
kat elnöküknek hivatalos nyilatkozatával a szövetkezet el-
nökénél bejelentik. 

E szerint a most megalakult szövetkezetnek jelenleg 
csak a csikmegyei, háromszékmegyei, udvarhelymegyei, sze-
benmegyei és az alsófehérmegyei róm. kath. tanitóegyletek 
képezik tényleges tagjait, minthogy csak ezek képviseltet-
ték magukat az alakuló gyűlésen. Nem tagjai — mert nem 
képviseltették magukat — a többi meglevők, mint például 
a kolozsvári és maros-vásárhelyi rom. kath. tanitóegyletek. 

Ezen tényálláshoz képest két fontos kötelesség nyomul 
előtérbe a szövetkezés tekintetében. Első, hogy a meglevő 
egyletek azalatt, mig a szövetkezet alapszabályai felsőbb 
helyen jóváhagyást nyernek, törekedjenek a szövetkezetbe 
lépés iránt intézkedni, illetőleg ebbeli elhatározásukat a 
szövetkezeti elnöknek Írásban bejelenteni, vagy ha talán 
egyletök hiányos szervezete akadályozná a belépést, ezen 
hiányt lehető rövid idő alatt kipótolni. Második teendő, 
hogy azon vidékek, illetőleg esperes-kerületek, melyekben 
egyáltalában még nem létesült tanitóegylet, annak megala-
kítása iránt törekedjenek a nagyérdemű esperes urak a kez-
deményező lépést sürgősen megtenni, s a megalakulás után 
a szövetkezetbe való lépés iránt az elnöknél nyilatkozni. Az 
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egyletalakitás keresztülvitele ma már nem jár nagy nehéz-
séggel, mert a meglevő egyletek alapszabályai rendelkezésre 
állnak s legfóllebb csak a vidék helyi viszonyaihoz lennének 
alkalmazandók. 

Nem szenved kétséget az sem, hogy az egész épület 
csak akkor lehet valóban szilárd és dönthetetlen, lia szilárdak 
a részek, melyekből fölépült. Éjien igy a szövetkezet is csak 
akkor lesz erős és biztos alapokon nyugvó, ha a külön egy-
letek ismosokká, életerősekké tétetnek. Azért a katholicis-
mus magas szelleme érdekében elodázhatlan kötelességnek 
tartjuk, hogy az Ur szőllőjének munkásai, karöltve minden-
ütt a tanférfiakkal és anyagilag is tehetősebb és értelme-
sebb katholikus hívekkel, a külön egyletek köré sorakozza-
nak, a róm. kath. k. tanitók pedig kivétel nélkül kötelesség-
szerűen az egyletbe lépjenek. 

IIa a 16 esperes-kerület jól szervezett tanitó-egyletei-
nek küldöttei a szövetkezetben egy tekintélyes testületet 
fognak képezni s fönkelt kath. ihlettséggel működni, akkor 
az erdélyegyházmegye népnevelési ügyének egy hatalmas 
aegise a történelemé lesz s szereplése annak lapjain tekin-
télyes betűkkel lesz beirva. A jövőt nem tudjuk, de a jelent 
föl kell használnunk. Az eszme megtestesitésének sikere 
boldog örömmel töltendi el a főpásztor szivét ; az eredmény 
dicsérni fogja a tényezőket s eljön valóban a katholicismus 
magasztos elvei szerinti népnevelés boldog országa s ebben 
diadalmasan fog lobogni a hit dicső zászlója. Biró Béla. 

IRODALOM. 
= Az egyetemes egyház történele m kézikönyve. 

Irta Kazaly Imre, vácz-megyei áldozár s a püspöki papne-
veldében az egyháztörténelem és egyházjog ny. r. tanára. 
III . kötet._ A keresztény újkor. Yácz 1881. Nagy 8-ad rétü 
364 lap. Ára 2 frt 15 kr. 

Serény irodalmi munkálkodás, lia fáradozásait siker 
koronázza, örömet okoz ugy annak a ki dolgát bevégezte, 
mint az olvasó közönségnek, mely az irodalmi munkás fára-
dozásainak kész gyümölcsét élvezi. Kath. hittudományi iro-
dalmunk közönsége nevében ily örömnek vagyunk tolmácsai, 
midőn a szép készültségü és ernyedetlen szorgalmú váczi 
hittanár ur Egyetemes Egyháztörténelmének befejező köte-
téről teszünk irodalmi rovatunk élén elismerő jelentést. Be-
ható birálat helyett csakis jelentésre szorítkozunk, kiemelve 
a műnek már ismert előnyein kivül, e harmadik kötetre 
vonatkozólag különösen azt, hogy szerző a legeslegújabb 
időkig vezeti le az események fonalát, azután pedig, hogy 
oly irodalmi genre-ben tett kísérletet, mely,előtte csaknem 
egészen műveletlen volt. Műve 326—333 lapján ugyanis 
meglehetősen teljes vázlatot adott a jelenkori magyar egyház-
irodalomról. Azon kiváló becsnél fogva^ melyet az egy-
házirodalmi munkálkodás történetének ismeretére fekte-
tünk, a magyar egyházirodalomról szóló czikk előzőjére, 
mely a jelenkori kath. egyházi irodalomról szól általában, 
azt a megjegyzést vagyunk kénytelenek tenni, hogy annak 
második bekezdésű szakaszát uj kiadás esetében okvetlenül 
át kell dolgozni s több helyütt szabatosabbá kell tenni. Csak 
egyet-kettőt említünk. P. lübingai iskola oly értelemben, 
mint szerző korvonalozza. odaszámítva a tübingai Kuhn-on 
kivül a Kuhn előtt működött freiburgi Staudenmaiert s 
müncheni Kleet valamint a würzburgi Denzingert is, — oly 
értelemben, mondom, tübingai iskola a kath. theologusok 
közt nem létezik. Bajos e kérdést röviden, néhány szóval el-
végezni. Csak Scheebent idézzük. Szavai Klee és Stauden-
maier állását a németországi kath. hittudomány fejlődése 
körében elég szabatosan kijelölik. „Wie Klee zuerst in um-

fassender Weise bezüglich des positiven Beweises der Dog-
men die Dogmatik auf die Väter zurückgeführt, so hat Stau-
denmaier, indem er sich von den eingesogenen modernen Phi-
losophemen allmählich mehr und mehr loswand, zuerst für 
eine reichere und tiefere speculative Entwicklung der Dog-
men, die hl. Schrift, die Väter und die altere Scholastik aus-
gebeutet." íme a két férfiú a kezdeményző, az iskola-alapitó, 
hogy ugy mondjam. Kuhn részben Staudenmaier hatása alatt 
kezdett működni és kivált a 40-es években de még azon tul 
is a legtudósabb ,német' speculativ theologus hirében állt, 
képviselve mintegy a német földön termett kath. speculativ 
dogmatikát az uj-scholastikusok speculativ tudománya mel-
lett, nem egyszer összeszólalkozva ezekkel, kivált a szélsőbb 
iránynyal. Egyébiránt a ki jól ismeri a német theologusokat, 
igazat fog adni nekünk abban, hogy ők jobbára mind annyira 
önállók s eredetiek, hogy szorosan körvonalozott iskolákba 
alig lehet néhányat beszoritani. Például Scheeben — Kulin és 
Schüzler közt lebeg, közelebb áll mégis ez utóbbihoz, de 
nem áll vele ugyazon állásponton, mert Schäzler az uj scho-
lasticusok közt a szigorú thomismust képviselte. Schmid 
Alajos müncheni tanár szintén ily közvetitőféle szerepet visz 
az uj scholastikai és a Kulm-féle speculatio közt. — De siet-
nünk kell végezni. — Ilergenröther nem scholasticus. ü a né-
met egyháztörténelmi iskolának Ilefele mellett legkiválóbb 
alakja. Minden műve : Photius, Kath. Kirche u. ehr. Staat. 
Anti-Janus, Egyháztörténelme stb. mind kiválóan történeti 
mű. Azért volt pedig első sorban hivatott Döllinger tekin-
télyét ellensúlyozni, mert mint historicus semmiben sem 
áll mögötte, mint theologus pedig általában egyesiti magá-
ban mind azt, a mit a német tudomány és az uj Scholastika 
nyújt. O a theologiát Németországban és Rómában tanulta. 
Ez magyai'áz meg mindent. De nem scholastikus, mert a 
speculativ theologia körében nem működik. Tudvalevőleg 
scholastica theol. annyi mint speculativ theologia. — A né-
met hittudósok 1863-iki müncheni congressusa nem vádasko-
dásokra, hanem alapos vádra és az apost. szent szék határozott 
rosszalására vezetett. Lásd IX. Pius levelét a müncheni ér-
sekhez 1863. decz. 21-én. Sőt még egyébre is. Stb. 

Mindezt csakis e jeles könyv becsének emelése végett 
jegyeztük meg. 

VEGYESEK. 
Felvillanyozó, gyújtó hatását alig lehet leirni azon 

ténynek, hogy Magyarország nagytudományu főm. biboros 
herczegprimása föpásztori körleveleit és tanításait össze-
gyűjtve öt kötetben kiadja s a kiadást az I. kötettel már 
meg is kezdte. 

— ,Katholikus Társadalom' czim alatt uj, társadalmi, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap indult meg. Szelle-
mét jelzi neve. 

0 Az angol-indiai hadsereg anglikán főlelkipásztora, 
Corbyn. az ,Univers' jelentése szerint vissszatért a kath. 
egyházba. 

•fj- Méreg és ellenszer. E czim alatt jelent meg a mad-
ridi ,Siglo Euturo'-ban egy czikk, mely nagy feltűnést kel-
tett. Társadalmunk hanyatlását három nagy szellemi beteg-
ség okozza : a felfuvalkodottság, mely megfeledkezett Isten-
ről ; az emberi méltóság hiánya, mely anyagi élvekbe sü-
lyeszti a szellemet; a scepticismus, mely igazat és tévelyt 
jót és rosszat, jogot és jogtiprást egyenlő becsben tart. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, november 9. 38. II. Mév, 1881. 

TARTALOM. Az első római keresztények és az első pápa a föld alatt. —Ségur emlékezete. Kivonatos töredék Mermillod 
püspök emlékbeszédéből. — Egyházi tudósitások : Budapest. Az alapok és alapítványok. — Poroszország. Az egyházpo-

litikai helyzet. — München. Roncetti nuntius emléke. — Irodalom. Egy kis önigazolás. 

Az első római keresztények és az első pápa a 
föld alatt.1) 

Hogy sz. Péter apostol, kit Krisztus Urunk 
anyaszentegyházának első fejedelmévé rendelt és 
választott, Rómában, a világ fővárosában, Claudius 
és Nero császárok alatt, Kr. sz. u. 42 — 67, az első 
keresztény községet alapította, hogy ott apostoli 
székét felállította és mint legfőbb püspök és tanitó 
az anyaszentegyházat kormányozta, az történeti 
tény, mely mellett az egész keresztény ókor tanús-
kodik. Az egyház ellenségei mégis ismételten két-
ségbe vonták. 

Az isteni gondviselésnek azonban úgy tetszett, 
hogy a föld mélyéből egy tanú emelkedjék ki, a ki 
minden ellenmondást eme történeti tény ellen meg-
szégyenít. És e tanú — sz. Emerentiana Cryptája 
a „Coemeterium O s t r i a n u m b a n , „ubi Beatus Pe-
t rus Apostolus baptizaverat." 

A „Coemeterium Ostr ianum" eredetét, mint 
Antonio Bosio a híres régiségbuvár mondja, Osto-
riusnak a nemes rómainak köszöni. Ez, egy tulajdo-
nát képező telket keresztény temető helylyé — coe-
meter iummá — változtatott át. Evvel megegyező, 
mit a tudós Panvinius, Róma katakombái czimü ér-
tekezésében mond, hol ugyanazon Ostoriust említi 
s befejezésül ezt í r j a : „Coemeterium vetustissimum 
Ostrianum via Salaria ad. III. ab urbe lapidum, in 
quo B. Petrus Apostolus baptisasse dicitur," de quo 
Protonotarius S. R. C. in actis Liberii (anno 352) 
sic ait: „Erat autem non longe a. coemeterio Novellae 
Coemeterium Ostrianum, ubi Beatus Pe t rus bapti-
zaverat." 

Azonban nem csupán Liberius Actáiban említ-
tetik a „Coemeterium Ostr ianum", hol sz. Péter 
apostol keresztelt, hanem egyszersmind sz. Papias 
és Maurus vér tanú. Actái is szólnak róla. Papias és 
Maurus római katonák és akkoriban még pogányok, 
tanúi voltak két keresztény, Saturninus és Sisinnius 
kinzatásainak, melyekkel őket a sz. hittől elpárto-
lásra akarták erőszakolni. Midőn a két vértanií áll-
hatatosságát lát ták, melylyel kínjaikat el tűrték, 
felkiáltának : „Valóban, az Ur Jézus, kit Sa tur -
ninus és Sisinnius tisztelnek, Is ten!" E miat t 
haragra gyuladva Leodicius helytartó, kinpadra fek-
tet te és megverette őket, mely kinzás alatt felkiál-
tának : „Dicsőség neked, oh Jézus Krisztus, mert 
méltókká le t tünk szolgáid társaivá lenni." Azután 
a helytartóhoz szólottak : „Miért kényszerit téged az 
ördög, hogy igy bánj az Isten szolgáival?'*' Eme 
nyilatkozatra a helytar tó e hitvaló katonák száját kö-
vekkel összezúzatta és azután őket börtönbe vet-
tette. I t t Marcellus pápa által megkereszteltettek 
és néhány nap múlva ismét Leodicius helytartó íté-
lőszéke elé hurczoltattak, ki, miután állhatatosan 
vonakodtak a bálványoknak tömjénezni, először 
dorongokkal azután ólombunkókkal addig verette 
őket, mig meg nem haltak. Éj jel János áldozár tes-
teiket elvitte és a nomentánai uton j anuár 29-én 
„in coemeterio ad Nymphas" eltemette, hol Péter 
keresztelt.2) Megjegyzendő azonban, hogy a „Coe-
meterium ad Nymphas" nem más, mint a „Coeme-
ter ium Ostr ianum", mely vízdus tá jéka és fürdői 
miat t „ad Nymphas ; ' -nak is neveztetett, és mivel 
ott székelt és keresztelt Péter apostol a nerói üldö-

*) Ott György, Die ersten Christen über und unter der 
Erde czimü illustrált népszerű monumentális művéből. 

5) Quorum corpora collegit Joannes presbyter et sepe-
livit in via Nomentana sub die kal. Februarii ad Nymphas 
ubi Petrus baptizauerat. 

32 
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zék idején „Coemeterium fontis S. Pe t r i - vagy ..ad 
Nymphas S. Petri í ;-nek is neveztetett.3) 

Még világosabban szól sz. Péternek a „Coeme-
terium Ostr ianum- a ban tartózkodásáról egy olaj-
edénynek felirata, mely több hasonlóval Monza 
főtemplomában őriztetik. Ezen olajedény ügye igy 
áll. Az egyházban eleinte nagyon takarékosak vol-
tak a vértanuk ereklyéinek kiosztásában. Helyette 
olajhoz iparkodtak jutni , ama lámpákból, melyek a 
sz. vér tanuk s ír jánál égtek. — A Lombardok kirá-
lyának ájtatos felesége, Theodolinda (bajor her-
czegnö), ki hü leánya volt a katholika egyháznak, 
kivánságát fejezte ki, vajha szentelt olajat kapna 
ama lámpákból, melyek különféle coemeteriumok-
ban hires szent vér tanuk s ír jánál égtek. Nagy sz. 
Gergely pápa (598 — 604) János áldozárt bizta meg 
ily olajnak gyűjtésével, s egyszersmind avval, hogy 
Theodolinda királynénak átadja. — Egész maina-
pig őriztetik Monzában az olajedények azon jegy-
zéke, melyet János áldozár „papyrus"- ra irt, s ab-
ból pontosan kitűnik, mily utakon jár t , hogy a 
coemeteriumokban a szentelt olajat összegyűjthesse. 
Sz. Ágnes coemeteriumából a saláriai úthoz menve © 
először olajat gyű j tö t t ama helyekről, hol sz. 
Vitalis. Martialis és Alexander vértanuk nyugsza-
nak — mindhárom sz. Felicitas fia, — azután ola-
ja t öntött edényébe amaz ülőhelyről, hol sz. Péter 
ült, mint a jegyzékben olvasható. Az olajedényen, 
melybe János olajat öntött, s mely Monzában, mint 
mondók, még most is őriztetik, e szavak állnak : 
„Sedes ubi prius sedit ses Petrus ." A coemeteriuin 
pedig, hol János áldozár olajat gyűj tö t t , „oleo de 
sede ubi prius sedit ses Pe t rus - , a Coemeterium 
Ostrianum, melv a salariai és nomentani ut közt 
fekszik, és „ad Nymphas'" is neveztetik. 

E coemeterium eleinte kevésbbé tágas volt ; 
midőn azonban sz. Ernerentiana a diokletiani üldö-
zések alat t vértanúi halált szenvedett s itt ta lál ta 
nyughelyét , nagyobbit tatot t és kiszélesbittetett. 

Sz. Emerintiana emhúga volt sz. Ágnesnek-
Még keresztelendő hi t tani tvány (catechumena) volt 
s a keresztséghez készült, midőn Ágnes mint ke-
resztény bevádoltatott, kínoztatott s lefejeztetett. 
Nemes szülei holttestét falusi birtokocskájukon (agel-
lo) akarták eltemetni. Oda is vette ú t j á t a keresz-
tények által rendezett ünnepi halottas menet. Út-
közben a gyászmenet a szomszéd falusi házak pogá-
nyai által kigunyoltatot t és kicsufoltatott . Erneren-
tiana, ki a kesergők közt volt, rendreutasí tot ta a po-

3) Confer. Liber mirabilium. 

gányokat rút magaviseletük miatt. Ezek azonban 
ez által méginkább felbőszíttetve annyira megkö-
vezték, hogy sz. Ágnes sír jánál holtan összerogyott. 
I t t feküdt egész nap, mig beesteledvén, sz. Ágnes 
szülei elvitték és mint a vértanuiacták mondják, „in 
confio agelli B. V. Agnetis", tehát sz. Ágnes coe-
meteriuma mellett eltemették. A hely azonban, 
hol sz. Ernerentiana eltemettetett , a „Coemeterium" 
volt, hol sz. Péternek az első keresztény üldözés 
alat t tanszéke volt s a hol keresztelt. — Azon idő-
ben, midőn az egyház üldöztetésének vége szakadt 
s a béke beállott, szűz szent Ernerentiana vér tanú 
teste ideiglenes nyughelyéből kivétetett és egy szép 
kápolnába — basilica — temettetet t el, vagyis 
ama kis hely, hol hajdan Péter keresztelt, nagyob-
bi t ta tot t és egy szép kápolnává változtatott át. 
Eme basilica vagy kápolna ily állapotban maradt 
a nyolezadik századig, mi a coemeteriumok külön-
féle zarándokok által eszközölt leirásából kitűnik.4) 

E zarándokok egyike tüzetesen leirja ú t já t , 
melyet a vértanuk tiszteletreméltó történeti szen-
télyei megett keresztül a mezőkön a salariai uton a 
nomentanai lit felé tett, s azután igy fo ly ta t ja : 
„Postea vadis ad orientent quousque pervenies ad 
S. Emerentianam martyrem, quae pausat in eccle-
sia sursum et duo martyres deorsum Victor et 
Alexander. Deinde via Nomentana ad ecclesiam S. 
Agnetis, quae formosa est in qua sola pausat et 
ipsum episcopus Honorius miro opere reparavit ." 

Nem kevésbbé híven ir ja le ú t j á t eg y más za-
rándok, ki azonban más i rányban haladt. Út já t 
kezdi a nomentanai kapunál, s miután a „Coeme-
ter ium S. Nicomedis"-hez eljut, sz. Ágneshez érke 
zik s zarándoklatát sz. Emerentiánál befejezi. Út já t 
e szavakkal i r ja le : „ Jux t a viam Nomentanam est 
S. Nicomedes. — J u x t a eamdem viam Ecclesia S. 
Agnetis mirae pulchritudinis ubi ipsa in corpore 
jacet, propeque ibi soror ejus Ernerentiana in alia 
tarnen basilica dormit." — Egy harmadik zárán-
dok-könyben5) a XII. századból ezeket olvassuk: 
„ J u x t a viam S. Agnetis et Ecclesia et corpus : in 
altera ecclesia S. Ernerentiana et martyres Alexan-
der, Felix, Papias.-4 

E tanúbizonyságokból kitűnik, hogy, ha a sala-
riai útról a nomentanaihoz érünk, ez uton tovább 
haladva, sz. Ágnes coemeteriumához ju tunk , s et 
tői nem messzire emhúga sz. Emerentianaéhoz. A 
basilikából, hol teste nyugszik, leszállunk az alan-

*) Itinerarium Einsiedeln : „Xotitia de locis sanctis." 
5) Malmesbury Vilmos : „Gesta rerum Anglorum.-
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t abb fekvő nyughelyhez, hol Victor, Alexander, Fe-
lix és két katona, Papias és Maurus nyugosznak. 
Sz. Emerentiana sirja tehát nem keresendő sz. Ág-
nes coemeteriumában, hanem az ostr ianumi coeme-
teriumban, és ugyani t t kellett egyszersmind kuta tni 
amaz emlékek szerint, melyek sz. Péter apostol i t teni 
tartózkodását bizonyitják. (Folytatjuk.) 

Ségur emlékezete. 
Kivonatos töredék Mermillod püspök emlékbeszédéböl. 

(Vége.) 
A hirtelen és váratlan elhatározás megrendíti a családot. 

Atyja fájdalommal veszi a hirt, hogy legidősebb fia a papne-
velőben, a homályos papi életben készül eltemetni mind azt, a 
mit jövendő hírnevéről és befolyásáról álmaiban alkotott. 
Anyja meg van törve ; nem akarja hinni legjobban szeretett 
gyermeke elhatározásának komolyságát; kéri, könyeinek, 
szivének egész erejével kényszeríti, ne kövesse el a meggon-
dolatlan lépést. Gaston érzékeny szive feljajdul, s ő maga 
beszéli el, hogy csak térden állva s a templomban volt any-
nyi ereje, hogy anyja levelét elolvassa. 

Elképzelhetjük, mily kínos küzdelmeket kellett e lé-
leknek vivnia ; de Isten győzött. Nemsokára a Saint-Sulpice 
falai fogadták maguk közé a szentély jámbor jelöltjét, ki 
ezentúl nem gondolt egyébre, mint hogy magát a papi szel-
lem elsajátításának és a tudományok tanulmányozásának 
egészen átadja. Elüljárói és növendéktársai sohasem feledték 
el e szeretetreméltó és komoly levitát, a ki csinos, élénk s 
kenetes kateclieziseivel és homiliáival előre jelezte, mily 
nagy szolgája leend egykor Istennek és a lelkeknek. 

Ezalatt elérkezik az ünnepies pillanat : a püspök ki-
terjeszti fölötte kezeit, hogy pappá szentelje. Az archidiáko-
nus egész biztossággal felel a püspök kérdésére, erősitvén, 
hogy Ségur Gaston méltó a papságra. Igen, mert róla el le-
hetett mondani, a mit naz. sz. Gergely mondott sz. Vazul-
ról, hogy „pap volt, mielőtt pap lett volna," azaz pap volt, 
buzgósága, erényei, ártatlan élete által, ha nem is volt még 
az rangja, jellege által. Nem csoda azért, hogy midőn elő-
ször lépett mint pap az oltárhoz, egész magatartása elárulta 
azt a hitet és szeretetet, melytől szive tuláradott. Papságá-
nak zsengéje tulajdon édes anyja lett ; ő volt az első, kit 
megáldoztatott. Csendes seminariumi kápolna, te voltál ta-
nuja e megható jelenetnek, mely szent Jánosra emlékeztet 
Efezusban . . . 

Ez ünnep örömei és hálaadásai nem felejtetik el vele, 
hogy az igazi papnak mindig késznek kell lennie arra, hogy 
áldozat legyen. O nem elégszik meg azzal, hogy az isteni 
igazságosság csapásait nyugodtan várja, hanem maga kéri, 
sürgeti a kereszten függő Jézust, tegye keresztje részesévé 
és itassa kelyhéből. Fiúi bizalommal fordul a szent Szűzhöz 
is, eszközölne ki számára valamely súlyos megpróbáltatást 
és azt a kegyelmet, hogy azt Fia iránti szeretetből elviselje; 
oly látogatást kér, mely- őt megfeszitse, a nélkül, hogy apos-
toli működését meggátolná. Mint látni fogjuk, Isten meg-
hallgatta kérését, bár a szenvedés kért ajándokát csak ké-
sőbb küldi meg neki. 

E közben több fiatal pappal szövetkezik és szent szol-

gálatát Páris egy katonai fogházában kezdi meg. A fiatal 
apostol csakhamar átalakítja az elkeseredett és megalázott 
katonák szivét ; még most is emlékeznek azok csodás megté-
résére, kiket ő vezetett a vesztőhelyre. Nekik szentelvén 
nappalait és éjjeleit, sikerült őket annyira megedzenie, hogy 
mosolylyal fogadták a halált s a mellökbe fúródó golyók 
siivitése közt szeretettel s majdnem örvendezve hangoztat-
ták : Uram Jézus!— Ez időtájt tette közzé Réponses czimű 
kis könyvét, mely oly számos kiadást ért, s melyről egy 
akadémikus joggal mondhatta : „E kis könyv egyike száza-
dunk nagy könyveinek." 

A kit Isten áldásos apostolkodásra kiválaszt, rendsze-
rint hármas megszentelésben részesül a Gondviselés által : 
egyik a Péter székével való érintkezés, másik a szent lelkek 
barátsága, harmadik a megpróbáltatás. 

E kegyelmekben a mi fiatal papunk is részesült. Hir-
telen, akarata ellenére, kiragadtatott homályos köréből és 
arra lett kiszemelve, hogy Kómában a Rota tanácsosai közt 
helyet foglaljon. 

Rómát épen ekkor Francziaország dicső szolgálatai 
szerezték vissza a pápának, azon Francziaországéi, mely 
miuden ellenkisérlet daczára mindig Krisztus katonája ma-
rad és vérével vagy műveivel folyton Isten tetteit (Gesta 
Dei) irja e világon. Mikor IX. Pius, a számkivetés által 
megszentelve, Gaetából visszaérkezett, visszahódított birtok-
területén Krisztus helytartójának a lelkek szabadságára 
annyira szükséges függetlenségét újra feltalálta. Igaz, hogy 
a pápai állam később ismét a forradalom hatalmába került; 
de Isten nem ok nélkül engedélyezett mintegy husz évi bé-
keidőt. Avagy nem ezalatt ragyogtatta-e fel romjaink fölött 
és zivataraink közepett a szeplőtelen fogantatás szivárvá-
nyát, és helyezte biztonságba a pápai csalatkozhatatlanság 
szent bárkáját ? 

A Rota fiatal auditorja tehát Rómába érkezik. Há-
rom férfiú találkozott ekkor egymással a pápai trón előtt, 
mind a három teljesen méltó arra, hogy e trónt fiúi lelke-
sültséggel és egész odaadással szolgálja. Mérode Xavér, e 
nemes és lovagias ember és pap, ki minden földi dicsvágy-
tól menten, a jog és becsületesség érdekében mindenkor síkra 
szállt; Bastide Gusztáv, a szép külsejű és ékesenszóló tábori 
főpap ; és Ségur Gaston, a jeles művész és buzgó pap. Mind 
a hárman teljes mértékben birták IX. Pius szeretetét. Apos-
tolkodásuk részint abban állt, hogy a franczia katonákat és 
zarándokokat a katakombákban, colissaeumban, mamertiui 
börtönökben, vagy a Vatican muzeumaiban és a bazilikák 
csarnokaiban körülvezették s igy Fracziaországot Rómával, 
Rómát Francziaországgal napról napra jobban megkedvel-
tették ; részint abban, hogy a jó iskola-testvérek elemi isko-
láit vagy a kórházakat látogatták s azokban katechizáltak 
és gyóntattak. 

Az ép oly gyöngéd mint szilárd szívű IX Pius öröm-
mel hallgatja, a mit környezete a három franczia eleven hi-
téről, ritka buzgalmáról beszél. E szent lelkű pápa oldalá-
nál a fiatal auditor még jobban érzi magát vonzatni papsá-
gához, apostoli működéséhez, s szive a Vatican magaslatán 
valóságos lángra gyúl az egyház iránt. Sous un ciel toujours 
pur, le coeur ne mûrit pas ! (Lamartine.) 
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Azonban egyszerre csak beköszönt a csapás, a fájda-
lom, melyet ő maga kért ki magának Istentől. 

Engedjék meg uraim, liogy ez oly szép, oly megható 
epizódot egyszerűen elmondhassam. Lássuk az oltárt, mely-
ről az áldozat többé le nem szállt. 

Körülbelül tizenkilencz éves volt Ségur Gaston, mi-
dőn először tapasztalta, hogy szemei az esti foglalkozásban 
elfáradnak. Épen Krisztus Urunk életéből festegetett egyes 
jeleneteket. Tehát mikor isteni Mesterét mint művész szol-
gálta, akkor szerezte meg azon szomorú, de áldásos beteg-
ség csiráját, melyért utolsó órájáig nem szűnt meg hálát 
adni Istennek. Később a baj a seminariumi tanulmányok 
közt újra jelentkezett ; de néhány heti pihenés és utazgatás 
után ismét megszűnt. 

Kómában végre harmadszor lépett fel, s már ekkor 
egész rohamosan. 1853 május l-jén egyik szemé egyszerre 
elhomályosodott; ugy tetszett neki, mintha egy, eleintén fé-
lig átlátszó, de csakhamar egészen sötét függöny borult 
volna szemefényére. E percztől fogva nem kételkedett, hogy 
látását rövid idő múlva teljesen el fogja veszíteni. 

Msgr de Conny, benső barátja, még az nap megláto-
gatta s a vidámságig nyugodtnak találta. Ségur bizonyít-
gatni kezdte előtte, hogy a vakság nagy áldás rá nézve ; 
először, mert minden betegség üdvös ; továbbá, mert végleg 
elháritja róla a püspöki állás terhét, melytől szent félelem-
mel retteg ; végre, mert egy gyóntatóra nézve nagyon elő-
nyös, ha nem lát mást, csupán a lelkeket. „A ki minket, 
úgymond Mgr de Conny, e találkozásnál hallott volna, azt 
hiszi vala, liogy én vesztettem el szemem világát s Ségur 
engem vigasztal." 

Ez időtől fogva igyekezett magát a vakság állapotára 
előkészíteni. Megtanulta a „de Beata" misét, hogy ha majd 
nem fog látni is, misézhessen. Különben teendőit nyugalom-
mal folytatta. 

Egyik forró vágya volt, hogy mielőtt teljesen megva-
kulna, valamennyi testvérét még egyszer láthassa. Isten 
megadta neki ezt a kegyelmet. 1854 nyarán Francziaor-
szágba térve, szünidejét a Normandiában fekvő des Nouettes 
kastélyban töltötte szüleinél. Szeptember 2-án reggel még 
látta őket Ugyaneznap testvére, Anatól, családjával együtt 
megérkezett látogatására; ugy látszik a Gondviselés ezt a 
pillanatot várta. 

Reggeli után Ségur egyik testvérével sétált és vidoran 
beszélgetett, midőn egyszerre megáll s azt mondja : „Én 
vak lettem." Valóban az lett. rögtön, teljesen, egész életére. 
Visszavezettette magát szobájába, kérvén testvéreit, hogy 
anyjának mitse szóljanak, s nyugalma és önuralma oly nagy 
volt, hogy több órán át, egész az ebéd idejéig sem szava 
sem taglejtése el nem árulta édes anyja előtt a csapást. Csak 
az asztalnál, mikor látta, hogy fia segitség nélkül nem ehe-
tik, tudta meg a jó anya, hogy mi történt. A fájdalmas je-
lenet mindnyájokat könyekre fakasztotta, csak az áldozat 
maga mosolygott és erősítette őket. E magasztos mosolyt 
huszonhét éven át, egész halálaig megőrizte. 

0 Istenem ! nem azt kell-e mondanunk, hogy e Kálvá-
ria rá nézve Thábor hegye, a hol nem lát mást, csak egye-
dül Jézust ? Neminem viderunt nisi solum Iesum. Igen, szép 
elméje, tiszta szive, kedves szava e megpróbáltatás által bi-

zonyos megszentelésben részesül, mely neki rokonszenves 
felsőbbséget, vonzó fényességet kölcsönöz s a rá borult sö-
tétségben lelke világosságát annál jobban feltűnteti. 

Semmi sem birhatta rá, hogy meggyógyulásaért ese-
dezzék. Sem az arsi szent lelkész, sem a tiszteletre méltó 
Dupont de Tours, sem Millériot atya nem ingathatták meg 
föltételében. A kereszthez szögezve kivánt maradni, s egyik 
jámbor és hű barátjának igy válaszolt: „A jó Isten engem 
fogságra vetett ; magammal hordom kis czellámat, köszöne-
tet mondok érte, s boldog vagyok." 

Am e testi szenvedés csak előjátéka volt ama meg-
aláztatásoknak, melyek akaratára és értelmére vártak. 

Midőn Párisban mindenki szereti, tiszteli ; szavait 
hallgatják, áldását keresik ; szóval apostoli diadalai köze-
pett hirtelen egyike éri azon titokzatos csapásoknak, miket 
a Gondviselés a szentek részére szokott fentartani. Akadnak 
olykor nézeteltérések az egyház legkisebb szolgái között ; a 
szent katonaság vezérei ugy vélik, hogy a harczosok heves-
sége, lángbuzgalma veszélybe dönti amaz óvatos hadműve-
letet, melyet ők a jogok védelmében czélszerűbbnek látnak 
követni ; e nemű felelem volt az is, mely ez esetben az egy-
házmegyei hatóságot szigorú fellépésre birta, hogy hősünk 
mély alázatosságát annál világosabbá tegye. Tilalom alá 
helyezték ; prédikáló ajkaira zárt vetettek ; áldó és bűnbo-
csánatot osztó kezeit püspöke megkötötte : megalázó és ki-
nos megpróbáltatás, mely buzgalmát tétlenségre kárhoztatta 
s e tiszta, önzéstelen lélekre homályt vetett. De ő, liguori 
sz. Alfonz példája szerint, nem p a n a s z k o d i k , egy szemre-
hányó szót nem hallhat, s e gyötrő fájdalom súlya alatt 
marad az, a ki volt, — mosolygó áldozat, A félreértések 
csakhamar eloszlanak; a főpap, ki később a vértanúság dics-
koszorujával lett felékesítve, visszaadja az ártatlannak min-
den méltóságát és apostolkodása teljes szabadságát az óriás 
fővárosban. 

De az épen égő áldozat még nem teljes : a legérzéke-
nyebb idegnek is szét kell roncsoltatnia. Féltékeny arra, 
hogy a tan tisztaságát, a kath. igazság szűzies épségét állan-
dóan megőrizze ; mindazonáltal egyik könyvében, hol a meg-
testesülés titkáról beszél, tolla megcsúszik s szive lángjától 
tul engedi magát ragadtatni. A szentszék nem hallgathat, 
még leghívebb fiával szemben sem : kárhoztatja a kis köny-
vet ( Jesus vivant en nous). Az alázatos praelatus egy perczig 
sem habozik : széttépi a megrótt lapokat s oly nyilatkozatot 
küld IX. Piusnak, mely Fénelon dicső győzelmére emlékez-
tet, mikor Maximes des Saints könyvét tűzbe dobta. 

Semmi sem hiányzott tehát papi dicskoszorujához : 
sem a test megfeszítése, sem az akarat és értelem megalázó-
dása . . . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 5. Az alapok és alapítványok. — 

Nem első ízben történik, hogy e kérdéshez hozzászólunk. 
Nem első izben, mert feladatunkká tettük, hogy tájékoztat-
juk t. olvasóinkat minden, bennünket érdeklő kérdés felől, 
annyiszor a mennyiszer csak az ellentábor bennünket meg-
támad, hogy bennünket jogainkból kiforgasson és igy tájé-
koztatjuk jelenleg az alapok és alapítványok ügye felől. A 
,Prot. E. és I. Lap'-ban t. i. egy czikksorozat indíttatott 
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meg a fennebbi czim alatt és ámbár még csak az I. czikk O Ö 

jelent meg, már is bemutatjuk azt t. olvasóinknak, mert az 
eddig megjelentek az elégnél többet mondanak a felől, hogy 
megértsük, minő lesz a czikksorozat tartalma. És hogy egé-
szen tisztán láthassunk, ide igtatjuk a szerkesztői megjegy-
zést, mely igy szól : „Igen örvendünk, hogy e kérdés szel-
lőztetésére, mely épen most rapirenden van, s mely bennün-
ket a legközvetlenebbül érdekel, a történelem egyik jeles 
tanára vállalkozott. Alaposan irt czikkével, a kérdésnek ugy 
történeti, mint jogi oldalára nézve tájékoztatja a közönséget, 
melynek ép azért, a czikket különösen ajánljuk figyel-
mébe." 

Ezek után tehát lássuk ezt az ,alaposan' irt czikket. 
Hogy valaki czikkét ,alaposan' megirhassa, annak 

nemcsak ismerni kell az ide vonatkozó adatokat, hanem 
azon felül mentnek kell lenni minden elfogultságtól, midőn 
az adatokat értékesiti, távol a subjectiv érdekektől és felfo-
gástól, objectiv álláspontra kell kelyezkedni. Hogy czikkező-
nél ez a kellék feltalálható-e, az ki fog tűnni a következők-
ből. Czikkező szerint „az alapok és alapítványok jogi ter-
mészetét elméletileg bármikép fogalmazzuk, gyakorlatilag e 
két kérdést foglalja az magában : vájjon a vallás-, tanulmá-
nyi és egyetemi alapok és alapítványok törzsvagyona orszá-
gos közalapot képez-e, mely felett a rendelkezési jog ő 
felsége a király főfelügyelete mellett az országgyűlést és a 
felelős minisztériumot illeti ; vagy pedig kizárólag kath. 
felekezeti alap, mely egyenesen kath. vallási és tanügyi czé-
lokra szolgál s mely felett a felügyelet és rendelkezési jog 
kizárólag a kath. egyházat illeti ?" Ha az előbbi módon ol-
datik meg, úgymond, akkor követelni kell, hogy az ország-
gyűlés vegye figyelembe minden vallásfelekezet méltányos 
és jogos igényét s az 1848 20 t. cz. alapján minden törvé-
nyesen bevett vallásfelekezetre népessége arányában terjesz-
sze ki annak jótéteményét ; ha pedig az utóbbi módon olda-
tik meg, akkor ne szóljunk többé Magyarországon vallás-
egyenlőségről és viszonosságról. Már ez, kérjük szépen, 
igazán ,alapos' egy nyilatkozat, mert e szerint akár mit 
mondjanak is az alapitványi oklevelek, akármit beszéljenek 
is az országos törvények ezekről az alapokról, ,alaposan' 
nem akkor lesz a kérdés eldöntve, lia e törvények, ezen 
alapitványi oklevelek értelmében, hanem akkor, ha azok ellen 
döntetik el a kérdés. Ugyan kérjük, hol van az ilyen be-
szédben a tárgyilagosság ? Lehet-e ilyen embertől azután 
várni, hogy higgadtan, részrehajlatlanul fogja felhasználni 
az idevonatkozó adatokat? Vagy nem azt jelenti inkább az 
ilyen nyilatkozat, hogy az illetőt vizsgálódásában, Ítéleté-
ben elfogultság vezérli ? És mit akar az a vallási egyenlő-
ség és viszonosság az alapok és alapítványokkal ? Mi köze e 

kettőnek egymáshoz ? Mily szenvedélyes elfogultság ural-
kodik ott, hol e kettő összezavartatik ? Vallási egyenlőség 
és viszonosság talán csak nem jelent annyit, hogy a katho-
likusok osztozzanak meg pénzben a protestánsokkal ? Eddig 
e szavakat mindenki ugv magyarázta, hogy a törvény előtt 
mindenki bármily vallású is egyenlő: mióta váltották fél 
ezt az értelmezést bankóra ? 

Az illető czikkező aggódik is, hogy az ő értelmében 
vett vallásegyenlőség korszaka nehezen fog bekövetkezni 
és itt ismét érdekes, ,alaposságáról' tesz tanúságot. „A kath-

egyház minden rétege, úgymond, ultramontán eszmékkel és 
elvekkel van saturálva, ez oldalról tehát nem várhatunk 
semmi méltánylást sem, sőt inkább merev ellenhatást. Ezt 
is ugy nevezik, kérjük szépen, hogy ,alaposság'? Ebből a 
szempontból kiindulva is lehet ,alaposan' tárgyalni az ala-
pok és alapítványok jogi természetét ? Vagy az is tájékoz-
tatja a közönséget a kérdés ,jogi' oldala felől', midőn czik-
kező mondja, hogy „a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium a magas klérus befolyása alatt látszik állani, s ennek 
érdekében működik, mint azt az eddigi előmunkálatok két-
ségtelenül bizonyitják. „Mit mondjunk az ilyen beszédhez, 
ilyen fontos kérdésben ? A legnevezetesebb és, alapos törté-
neti czikkhez legméltóbb pedig az, midőn mondja: „A minisz-
terelnök, mint protestáns ember, egv megfejthetetlen talány." 
IIa a czikkező ebben az egész czikkben semmi más által 
nem mutatta volna ki, hogy őt nem az igazság vezérli, 
hogy ő feltette magában, miszerint az ő vizsgálódása ered-
ményének másnak nem lesz szabad lenni, mint annak, hogy 
az alapok és alapítványok törzsvagyona országos alapot ké-
pez és igy megosztandó, ez az egy vonatkozás a miniszter-
elnök vallására elegendő azon állitás alaposságának bebi-
zonyítására, hogy ő nem az objectiv igazság kitüntetésére 
törek. Hiszen az alapok jogi természete talán csak nem függ 
attól, hogy milyen egyik, vagy másik miniszterelnök: és igy 
a jelenben Tisza Kálmán vallása; vagy ha mégis valaki e 
kettőt összeköttetésbe hozza, az csak azt tanusitja, hogy ő 
ugyancsak nem törődik avval, hogy minő ezeknek az ala-
poknak jogi természete, hanem azt követeli, hogy még ak-
kor is, ha ez a jogi természet katholikus, ez ellenében a pro-
tesztans miniszterelnök protestáns érdekben működjék és a 
mennyire tőle függ döntsön is. Ha a jognak ilyen fogalmát 
hirdetik a protestáns jogakadémiákon, akkor ugyancsak 
őrizkedjék minden kath. ember, nehogy legvilágosabb igaz-
ságon alapuló pere protestáns biró kezébe jusson, mert ak-
kor jaj neki. Mi a miniszterelnökről, ámbár ő protestáns, mi 
pedig hála Istennek katholikusok vagyunk, sokkal becsüle-
tesebb véleménynyel vagyunk, mint czikkező ki protestáns; 
mi nem tudjuk feltételezni Tisza Kálmánról, hogy ő a jo-
got megsértse, csakhogy a protestánsoknak kedvezzen. Az 
ilyen arguinentatió minden józan eszű ember előtt csak azt 
bizonyítja, hogy a protestánsok önmaguk meg vannak győ-
ződve arról, hogy jogosan ezekből az alapokból semmit sem 
várhatnak és azért annak hatalmához appellálnak sértőleg, 
ki történetesen protestáns, ettől várják, hogy a felekezeti 
szempont előtte többet fog dönteni a jogi szempontnál. De 
hát ismét kérdezzük, az ilyen embertől várható-e, hogy el-
fogulatlanul fogja felhasználni a kérdéses ügy adatait ? 

Mivel tehát ezek igy állnak, és maga a protestáns 
miniszterelnök is egy megfejthetetlen talány, mert azt, mit 
tőle a protestánsok vártak, nem teljesítette, nem ültette be 
őket a katholikusok vagyonába: mindezért a czikkező egy 
nagyobb fát mozgat meg, a most ülésező zsinathoz fordul, 
ettől követeli, hogy vegye kezébe az ügyet. A konvent, úgy-
mond, csak mellékesen érintette e fontos tárgyat, . . . pedig 
ehhez hozzá kell szólanunk . . . követelnünk kell a vallás-
egyenlőség, a viszonosság alapján, a közös teherviselés mel-
lett, a közös jogokban és javadalmakban való aránylagos — 
mily szerénység ! — részünket is . . . hozzá kell szólnia kü-



lönösen az összeülendő zsinatnak, még pedig beható tanul-
mánynyal s a törvényekben (? ) és békekötésekben ( ? ) gyö-
kerező elévülhetlen jogunk egyhangú meggyőződésével. No 
csak nézze az ember, mi minden van itt össze-vissza hordva, 
vallásegyenlőség, viszonosság, közös teherviselés, bécsi és 
linczi békekötés, ez, kérjük, mind azt bizonyltja, hogy azok-
nak az alapoknak törzsvagyona országos alap, tehát . . . 
Hanem talán — bocsánat hogy ezt vakmerően kimondjuk 
— mégis egy kicsit nevetséges, hogy azok a békekötések 
még ma is érvényesek, azok a törvények pedig, melyek a ka-
tholikusok jogát biztositják az alapokhoz, ezek nem érvé-
nyesek ; azokra lehet ezek ellen hivatkozni, megfordítva pedig 
nem lehetne. Vagy talán azokban a békekötésekken felemlit-
tetnek azok az alapok is, mint olyanok melyekhez a protestáns, 
oknak joguk van ? És ilyen hivatkozással telt czikkre az mon-
datik a jegyzetben, hogy ez ,alaposan irt czikk' ! 

Im ezekben bemutattuk, hogy mire törnek protestáns 
körben. Nem is kételkedünk, hogy a zsinat e kérdést is tár-
gyalni fogja, mi kötelességünknek fogjuk tartani, figyelem-
mel kisérni az ide vonatkozó mozgalmat, és arról t. olvasó-
inkat értesíteni. 

Poroszország, Az egyházpolitikái helyzet, — irja a 
trieri Eucharius, — daczára az előző kecsegtető híreknek, 
ismét komoly alakot őlt és lia a kormánylapoknak minapi 
nyilatkozatai ka porosz irányadó köröknek tolmácsai, ami 
kétséget nem szenved, ugy hiába számítunk az egyházbé-
kére és a kulturharcz végére. Ez a harcz az egyház ellen 
olyan mint a francziák hadjárata Tunisban : belefogtak 
könnyelműen és most nem akarnak vagy nem tudnak a bo-
nyodalomnak véget vetni. Mikor, mily alapon és vájjon lét-
rejön-e az egyházpolitikai béke, egyelőre tudni nem lehet, 
mert Kómával az alkudozások készakarva elhalasztatnak. 
Nem Berlinben, hanem, mint a hivatalosak írják, Kómában 
kérik a halasztást ; Berlinben azonban az a jelszó : „csak 
előre lassan!" Schlözer csak azért volt a Vatikánban, hogy 
megtudja mennyit szabad követelnie és mennyit engedni, e 
szerint készítik el aztán az államminiszteriumban az előter-
jesztéseket, melyek a birodalmi gyűlés elé kerülnek. E ja-
vaslatoknak tartalma azonban, mint azt a kormányhoz kö-
zelálló lapok állitják, nem egyébb mint a júliusi törvény, uj 
kiadásban. Schlözernek visszatérte Amerikából nem csak a 
szentszék melletti követség költségének megszavazásától függ, 
hanem különösen egy uj júliusi törvénynek előleges megál-
lapításától. Revisioról, vagyis a májusi törvények lassan-
kinti változtatásáról szó sincs. A kormány a Kómában folyt 
tárgyalásokban nem akart határozni, hanem csak tudomást 
szerezni az ügyállásról. Most már uj megbízó leveleket fog 
kérni a kormány a birodalmi gyűléstől a júliusi törvényja-
vaslat értelmében. 11a kiadják a megbízó leveleket, akkor 
Schlözer Kómába fog menni követségbe és azt fogja mondani 
a pápának : Ezt meg azt megbízó leveleinél fogva most meg-
adja önöknek a kormány, de mit kapunk mi ezért az egy-
háztól ? 

Mind abból a nagy lármából, mit a mult honapokban 
a békéről ütöttünk, csak ennyi igaz. Nemde igazunk volt, 
mikor olvasóinkat távol tartani iparkodtunk a túlságos hi-
székenységtől. Valljuk meg őszintén, hogy most is csak ott 

vagyunk, ahol voltunk tavaly, midőn megszakították Bécs-
ben a tárgyalásokat. 

Ilyen júliusi törvény, melynek „megbizó levelei" a 
kormánynak utat módot nyújtanak arra nézve, hogy fogjon 
fegyvert és hajtsa végre a májusi törvényeket, ilyen júliusi 
törvény, mondom, nem hozza meg a békét, ha teszem a cen-
trum a dohánymonopolium ellen talál szavazni. Az egyház-
nak egyedüli fegyvere az elvhűség és híveinek egyetértése, 
és e fegyver eltörnék, ha kezdene valamit a teljhatalom cse-
leivel. A legnagyobb bizalmatlansággal majdnem az összes 
keresztény sajtó megrója a kormánynak az ő különös eljárá-
sát. Fá j ugyan, de nem tehetünk róla, hogy nem lehet bizal-
munk hozzá. Csak az ő hibájának tudhatja be a katholiku-
sok közt oly igen elterjedt bizalmatlanságot, és valószínűleg 
fog is rajta okulni, hogy mint kell magát jövőre viselnie 
szemben a katholika egyházzal, hogy bizalommal legyenek 
iránta Németország katholikusai. 

Tehát megmaradnak a májusi törvények. Igen ám, de 
mig ezek fennállnak, nem lesz béke, hanem harcz. Enged-
ményekkel, miket ma ád az ember holnap eltörüli, nem bol-
dogulunk. 

Békéről nincs már szó, a régi harcz megujul, résen 
leszünk mi is. Nekünk is van mihez tartani magunkat erő-
sen : ez hitünk, becsületünk, lelkiismeretünk, Istenbe vetett 
bizalmunk. 

A nemzeti szabadelvűek ugyancsak keresik kedvét a 
kormánynak, és ez, conservativekből és mérsékelt szabad-
elvűekből összetákolt Bismarckféle középpártot akar, hogy 
nélkülözhesse a centrumot. A legjobban bókol a kormány-
nak a régi rosz hirben álló Bennigsen, aki egyszersmind 
lelke is a kulturharcznak. IIa béke talál lenni, a közvéle-
ménynek első dolga lesz megróni Bennigsent és pártját, kik 
gyűlöletet keltve, és szítva a Németországban elharapódzó 
egyenetlenséget, megakadályozták a birodalom békés fejlő-
dését. 

Miiiicheu. október-hó. Roncetti nuntius emléke. — Ce-
sare Roncetti XVI. Gergely idejében 1834. jan. 12. szüle-
tett Rómában. It t olvasta ifjú éveiben az ó-kor műemlékei 
közepett Horatiust és Cicerót. Áthatva a keresztény hősök 
és szent hitvallók szellemétől, egyházi pályára lépett és eb-
beli tanulmányait a Semínarium Romanumban végezte, 
ugyanott, ahol később előadásokat tartott a fensőbb meny-
nyiségtanból és ahol, megszerezvén előbb a philosophiai, the-
ologiai és a jogi tudorságot, 17 éven át (1849—76.) előadta 
az egyházi jogot. IX. Piusnak különös bizalmánál fogva 
csakhamar officiator sacrae congregationis de Propaganda 
Fide lett. 

A szentszék újra meg újra megbízta nehéz küldetés-
sal a tapintatos tanárt. Első ízben elöljárói Irlandba küldték 
őt, hol egy pap panaszra lépett egy püspök ellen, mely al-
kalommal Roncettinek in causa appellationis ab abusu-
ban véleményét kelle adnia. Bonyodalmasabb feladat várt 
Ronceitire Konstantinápolyban, hová mint auditort küldték 
a pápai követ (később államtitkár) Franchi mellé. Szőnye-
gen volt az örmény kérdés, mely 1868. Kupeliánnak eret-
neksége folytán igen égetővé vált és melyet az egyház ér-
dekében el kellett dönteni. Aloisi-Masella, később Roncetti-
nek elődje Münchenben, volt e küldetésben Franchi mellé 
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adva mint consiliarius. Már már fényes siker koronázta a 
fontos küldetést, midőn valamely hatalom, habár csak érin-
tőleg, megállította a szent széket győzelmében. E megbíza-
tás eredményét megérték Franchinak kisérői, habár csak 
akkor midőn az uj államtitkár (-{- 1878 jul. 31.) már majd-
nem kiköltözött volt az élők sorából. Roncettinek harmadik 
utazása békés jellemű volt. Őneki jutott osztályrészül a di-
csőség elvinni az első bíbornoki kalapot Amerikába, hová 
ezt Lincoln jóváhagyásával küldték. Ugyanis IX. Pius 
1875. márczius 15. bibornoknak nevezte ki Mac-Closkey 
János érseket. 

Már a következő év nyarán Roncettit nuntiusnak sze-
melék ki. Junius 26. 1876-ban püspökké szentelték. 42 éves 
korában megkapta az Archiepiscopus Seleucensis czimét. 
Egy hónapra rá 1876-iki jul. 27-én elhagyta kedvencz tan-
székét Rómában és az örökvárost magát is, hogy* másod Íz-
ben tegye meg a tengeri utat az oceanon és jelenjen meg II . 
Piedro brazíliai császár előtt mint apostoli internuntius. De 
csak két évig birta ki ez éghajlat alatt a pompás császár-
városban. Rio de Janeiroban hajóra szállván visszatért Ró-
mába, hogy a rákövetkező év nyarán mint nuntius hozzánk 
jöjjön. 1879. aug. 19. érkezett Münchenbe, hol ugy fogadta 
az udvar őt is, mint elődét 1877-ben. 

Mint szerette volna megérni a katholikus világtól oly 
várva várt egyházbékét Németországban. Nem vehetett 
részt a püspöki szék betöltésénél Trierben, mert betegsége 
{súlyos vesebaj) folytán gyógyforrásokat volt kénytelen — 
eredménytelenül — keresni. Egyik régi hallgatója, ki au-
ditor volt mellette, mestere szellemében járt el amaz üdvös 
feladat megoldásában. Róma mellett Tivolinak egészséges 
éghajlata alatt betegsége alábbhagyott, de azért nem szűnt 
meg és csak hiu reményeket nyújtott a felgyógyuláshoz. 

A szentségek méltó felvétele után Roncetti befejezte 
áldásos földi életét f. évi octóber hó 13-án este 7y2 órakor. 

Hivatalos működésében nem fejtett ki kevesebb erőt 
mint akármely zelator szemben elérhetetlen czélokkal. Éles lá-
tással és bölcs mérséklettel előbb latba vetette a czélt és esz-
közt, aztán cselekedett csak. Ha igaz uton csak a jó volt 
elérhető, ugy mellőzte áluton a jobbat. Szerénységénél és 
szelid természeténél fogva ugy megkedvelték barátjai, hogy 
most mély fájdalommal gyászolják ; magasabb körökben 
említik nagy tudományát, nyájas társalgását és finom mo-
dorát. München még soká emlékezetében fogja tartani. 
R. I. P. 

IRODALOM. 
X Egy kis önigazolás. E becses lap 37-ik számában, 

immár befejezett egyháztörténelmem Il l- ik kötetének egyik 
•§-ról némi megrovásokat olvastam. Az olvasó közönség és 
az önmagam iránti tekintet nem engedik, hogy e megrová-
sokat szó nélkül hagyjam. Felszólalásomnak azonban ko-
rántsem polémia, hanem csupán felvilágosítás, egy kis esz-
metisztázás a czélja. — Meglehet, ha művem III-ik köteté-
hez előszót írok : a t. recenses megrovásaival nem kellett 
volna találkoznom. — Tehát jelen soraimmal mig egy részt 
az elmaradt előszót pótolom, más részt a kevésbbé érdemlett 
megrovások élét lehetőleg gyöngíteni óhajtóm. — Mennyi-
ben jogosult ez ohajom — s mennyiben sikerült ohajtott 
czélomat elérnem — erről Ítéljen a részrehaj lati an olvasó 
közönség. 

Egyháztörténelmem befejező részének megírásánál sok-
szor nehézségekkel kellett küzdenem. — Sokan voltak, kik 
tankönyvvül szánt művemet valóban is ilyenül óhajtván 
használni : annak befejezését türelmetlenül várták. Külön-
féle helyekről gyakran kérdezősködtek : mikor leszek már 
munkálatommal készen ? Némelyek csaknem szemrehányá-
sokat tettek a miatt, hogy az ígért időre művem meg nem 

jelent. Voltak olyanok is, kik a pár hónapi késedelemből azt 
következtették, hogy talán már abba is hagytam a munkát. 
— A sok oldalról jövő sürgetések, természetszerűleg serény-
ségre buzdítottak. — Rendkivüli szorgalommal kellett dol-O O 
o'oznom ; de más részt mindenkor szemem előtt lebegett a 
o o 
gondolat, hogv t. i. elhamarkodva semmi esetre sem fogok o - o ^ o 

munkálkodni. —- A kettős igénynek megfelelnem vagyis 
kissé gyorsabban s a mellett mégis megfontolva irnom : 
vajmi nehéz feladat volt. De hogy a mérsékelt sietség nem 
voit indokolatlan, onnét hiszem, mert művem még be sem 
volt fejezve s már is három papnöveldében elfogadtatott tan-
könyvül. Mindazáltal igazságtalan volnék, ha el nem ismer-
ném, miszerint egyháztörténelmem a jelzett körülményeknél 
fogva nem lehetett oly tökéletes, nem lehetett a hiányoktól 
annyira ment, a mint én azt óhajtottam volna. 

A III-ik kötet elkészítésénél egy másik nehézséggel is 
szembe kellett szállnom. Az uj kor történetét a legesleg-
újabb időkig levezetni kivántam.Ep ezért, mint a legutóbbi 
évek eseményeinek ecsetelője járatlan, töretlen utakon ha-
ladtam. Némileg mint úttörő szerepeltem. A még művelet-
len talajon csakis a hirlapókra, a kath. szellemű folyóira-
tokra lehetett támaszkodnom ; sőt olykor-olykor egyéni 
emlékező tehetségem kalauzolására kellett szorítkoznom. 
Igen természetes, hogy ilyetén segédeszközök használata 
mellett tökéletes munkát nem producálhattam. De hát ezzel 
igy van minden úttörő. A járatlan ösvényeken lépdelő iró, 
minden igyekezete mellett is csak kisérlet-tevönelc bizonyul. 
— A most jelzett nehézség azonban nem a legeslegújabb 
történet vázlatánál, hanem ezenkivül a közel múltban elő-
fordult történeti dolgok előtüntetésénél is útját állta jám-
bor szándékaimnak. Mert hiába, legalább is félszázad ki-
váutatik ahhoz, hogy a hiteles történeti adatok mind nap-
világra jöjjenek, s hogy az események zajában hullámzó 
szenvedélyek és nézeteltérések lecsillapuljanak. Évtizedek 
kívántatnak ahhoz, hogy a még folytonos fejlődés stádiu-
mában létező történelmi mozzanatokról helyes Ítéletet hoz-
hozhassunk, avagy hogy'a még folyamatban levő átalakulá-
sokat híven megismertethessük. — Ilyetén még teljessé nem 
vált átalakulásra vonatkoznak a „Religio" recensének megro-
vásai is — Ismeretes dolog, hogy a hittudományok a folyó 
század elején siralmas módon el valának hanyagolva. A gyá-
szos emlékű franczia forradalom s annak utó következmé-
nyei nem csak Francziaországban, hanem Németországban is 
eltörlek a tudományok ősi asylumait a kolostorokat, sok he-
lyütt megszüntették a kath. egyetemeket. A még mindig 
uralkodó josephinismus az egyház kezéből kiragadá a pap-
jelöltek nevelését. Ily körülmények közt csak kevesen művel-
ték a hittudományokat, — s e kevesek munkálkodását is a 
rationalismussal és protestantismussal való kaczérkodás, a 
régi theologiai rendszerek megvetése jellemzé. — Lassan-
kint azonban egyes franczia (Chataubriand, de Bonnald, de 
Maistre) és német (Sailer, Stolberg) léptek fel a theologiai 
terén, kik a megromlott irányzattól elfordulva igazi ortho-
doxiáról tanúskodó szellemben kezdték a hittudományokat 
kezelni. A jó példák üdvös hatása főleg Németországban 
mutatkozott, a hol a 30-as évek óta újra correct kath. szel-
lem honosodott meg a theologusok körében. E szellem a 
mondott idő óta folyton ápoltatik, s eszellem a theológiát tel-
jesen reformálni és regenerálni van hivatva. Eme regenerá-
lási törekvést Kraus e szavakkal jellemzi: „Aus diesen An-
sätzen entwickelte und erhob sich seit d. 30-en Jahren die 

') Nem annyira a folyó, bevégezetlen átalakulásra, hanem ezen 
átalakulásnak egyes bevégzettt téni/eire vonatkoznak a Religio recensen-
sének észrevételei, Mert p. annak, hogy a Hergenrötherhez hasonlóan Né-
metországban és Rómában tanult würzbtirgi dogmatikus Denzinger a 
tübingai iskolához sorolandó-e vagy nem, és vájjon Hergenröther, a né-
met katholikus historicusok legkitűnőbbje (eme szabály.szerint : a potiori 
fit denominatio) — a historicusok közé sorozandó-e, vagy a főleg specula-
tiv theologiával foglalkozó uj-scholastiknsokhoz, — ennek eldöntésénél, 
bevégzett tényekre lehet hivatkozni. Bee. 
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theologische Litteratiir Deutschlands zum Range einer wah-
ren Wissenschaft. Und zwar versuchte sie die groszen Prob-
lemen der Auszgleichung von Wissen und Glauben, der Ver-
söhnung der Gegenwart mit der Kirche wesentlich auf zwei 
Wegen : auf dem der Speculation und auf dem der histori-
schen Forschung. — A regenerálásra vezető kétút t. i. a specu-
lativ és históriai kutatások módozatának megállapításánál 
még mindig némi ingadozás, töbszörös véleménykülömb-
ség, más és más szinezetű kísérletek mutatkoznak. Szóval a 
regenerálási processus még nincs befejezve. Es ezért teljesen 
igazat adunk a recensens úrnak, ki azt állitja, hogy a né-
met theologusok jobbára önállók és eredetiek s hogy szoro-
san körvonalazott iskolába alig lehet néhányat beszorítani. 
— Ep azért nagyon bajos dolog a jelenkori német hittudó-
sok irányzatát általánosságben jellemezni. Innét van, hogy 
a legtöbb szerző inkább csak specifice ismerteti a német 
egyházi írók munkálkodását. Ámde a német irodalom gaz-
dagsága mellett az ilyetén specificálás vajmi fejszéditő 
munka; olvassa csak valaki p. o. Alzognak avagy Hergen-
röthernek e tárgyra vonatkozó ismertetéseit : okvetlenül bó-
dultságot érez. En ismerve a magyar olvasó közönség ter-
mészetét : fejbóditó munkára nem akartam vállalkozni, és 
ép azért Kraus nyomán inkább csak általánosságban szól-
tam a német irodalomról. Ugyan csak Kraus nyomán kör-
vonaloztam a tübingai iskolát. Nevezett szerző ez iskoláról 
s a hozzá tartozó férfiakról a többi közt ezeket mondja : „die 
tübinger Schule umfaszt eine Reiche von Forschern . . . de-
ren Haupt gegenwärtig Kuhn in Tübingen zu betrachten ist. 
. . . Staudenmeier will zwar auch ähnlich, wie Günther vom 
Selbstbewusztsein aus eine Verständigung über Alles gewin-
nen, jedoch mit nicliten vom christlichen Offenbarungs prineip 
abstrahiren. — Kuhn, der vor Allemauf Lösung der erkent-
nisz-theoretischen Probleme ausging . . . sucht — die Möglich-
keit einer philosophiseken Wissenchaft auf der Basis eines 
unmittelbaren Vernunftglaubens darzuthun, indem er sich 
•in kantischem Geiste 2) der Demonstrationswuth der früheren 
Schulen wiedersetzt und festhält, das alles die Immanenz des 
menschlichen Bewusztseins übersteigende Sinn weder durch 
eine unmittelbare, noch durch eine mittelbare Evidenz 
erreicht werden könne, dasz vielmehr die Hauptideen 
der Vernunft : Gott, Freiheit, Unsterblichkeit,sich zwar 
mit Sicherheit erkennen, aber nicht auf dem Wege einer 
solchen Evidenz, ähnlich wie ein geometrischer Satz 
erweisen lassen." — En ezen német főkhez való jel-
lemzést — a magyar ember észjárásához mért világos-
sággal ekként adtam vissza: „A tübingai iskola hivei . . . 
ugyan a hitigazságok bevitatásánál szintén tág tért engednek 
az észnek és bölcseletnek, de azért nem tévesztik szem elöl, hogy 
a hitnek tulajdonképeni alapjául a természetfeletti kinyilat-
koztatást kell tekintenünk. Ez iskola képviselői kárhoztatják a 
régiek bizonyitgatási dühét, mert noha elismerik, hogy a főbb 
igazságokat, mint p. o. Isten létezése, a lélek halhatatlansága 
stb. az ész segélyével is bizton megismerhetjük, de más részt 
bevallják, hogy e nembeli ismereteink soha oly szembeszökők — 
evidensek — nem lesznek, mint p. o. a kézzel foghatólag bebi-
zonyitott mértani tételek."- — íme tehát valamint a recensens 
ur az egyetlen Scheeben szavaira támaszkodva körvonalozta a 
tübingai iskola tagjainak irányát,3) ugy én is szerzőnek — a 
nem kevésbbé tekintélyes — s főleg az irodalom történeté-

2) íme itt van egy kimagasló punctum saliens, — ez a kantianus 
szellem, melyet szerző-„a magyar ember észjárásához mért világosság-
gal" kihagyott. Pedig épen ez a Kuhn vezérlete alatt álló tübingai isko-
lának próbaköve, melyhez mérve Kleet, Staudenmaiert és plane Denzin-
gert, kitűnik, hogy ők nem tartoznak Kuhn követőihez, tehát a Kuhn ve-
zérlete alatt levő tübingai iskolához sem. Bee. 

s) Seheebent egyedül hoztuk fel, mert jóakaró figyelmeztetésün-
ket a szivélyesség illemszabályai szerint a lehető legrövidebbre kellett 
össze vonnunk. Bee. 

nek ismertetésénél szabatos Krausnak nyomán characteri-
záltam ugyanazon iskolát. Mindössze csak annyiban tértem 
el Ivraustól, a mennyiben a Staudenmaier és Kuhn irányzatait 
egybefoglalva tüntettem fel. Egyébiránt az én körvonalozá-
somban teljesen benfoglaltatik Scheenbennek jellemzése. In-
kább csak a szavakban s nein lényegileg térek el Scheebentől. 
— De másrészt elismerem, hogy czélszeriibb leendett volna 
—• recensens ohajakint szabatosabban szólanom, — illetőleg 
az u. n. tübingai iskola egyes tagjainak működési irányát 
részletesebben ismertetnem. 

Recensens ur azért is megró engem, hogy Hergenrő-
thert az uj scholasticusok közé soroltam. E miatt feltételezi 
recensens rólam, miszerint ismeretlen előttem II.-nek a törté-
nelem terén való működése, de sőt, hogy ismeretlen előttem 
a scholastica fogalma is. — Recensens ur nagyon, de nagyon 
félre értett engem. Hogy ne ismerném H.-t ? Hisz történel-
mem megírásánál igen-igen sokszor követtem a szerzőt. 
Aztán melyik azon theol. tanár, a ki nem tudná, hogy ez 
időszerint a legkitűnőbb historicusok egyike nem más, mint 
Ilergenrőther. — Hogy a scholasticáról helyes fogalommal 
birok, — erről bárki meggyőződhetik, ha elolvassa egyház-
történelmem II. köt. lí)7—302 lapjait. — En H. csak any-
nyiban tekintem és nevezem uj scholastikusnak, a mennyi-
ben ő az uj scholastikusoknak határozott barátja (Lásd : 
Handbuch d. allgemein. Ivirchengesch. II. kiadás II. kötet 
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1046—07 1.) és mert ő a történelem terén is az uj scholasti-
cusolckal tart, s mert mint recensens maga is elismeri, — ő 
mint theologus általában egyesíti magában mind azt, mit a 
német tudomány és az uj scholastica nyújt. — Egyébkint is 
én H.-t nem egyszerűen scholasticusnak, hanem az uj scho-
lasticusok egyikének mondom. Az uj scholasticus elnevezés 
alatt pedig általán véve azon irókat értem, a kik az újkori 
tévedések megszüntetésére a régi scholastikusok tanulmá-
nyozását melegen ajánlják, s kik bár nem a speculativ theo-
logia terén működnek, de alkalmilag a speculativ irány hí-
veinek bizonyulnak. Ily értelemben sorolja Kraus is H.-t az 
uj scholastikusoh közé (L. Lehob. d. Ivirchengesch. 590 
laP')4) 

Ama kérdésről : vájjon a német hittudosoknak Mün-
chenben tartott congressusa, — mint én irtam vádaskodá-
sokra — avagy mint recensens mondja alapos vádra szolgál-
tatott alkalmat — e kérdésről vitatkozni nem akarok. Csu-
pán annyit mondok, hogy előfordulhattak, sőt tényleg is elő-
fordultak esetek, midőn Róma téves értesüléseket nyert s té-
ves értesülések alapján intézkedett. Minden allusio és appli-
catio nélkül — a közel múltból is példákat hozhatnék fel 
állitásom igazolására: ámde a tárgy kényes természeténél 
fogva a példák felhozásától tartozkodom.s) 

Látni való, hogy köztem és a recensens közt lényeges 
differentia nem forog fenn. Egyébkint köszönettel vettem a 
recensens észrevételeit, őszinte lélekkel mondhatom : nálam-
nál docilisabb szerzőt nem ismerek. Művemnek esetleges 
második kiadásánál mindenesetre tekintettel leszek a recen-
sens észrevételeire, s a megrótt §-t akként igyekvendem át-
alakítani, hogy abban a kritika kifogásolni valót ne találjon. 

Kazaly Imre. 
4) Transeat, mint tágértelmú meghatározás s az uj-scholasticis-

musnak olyatén definitiója, mely abba még annak ajánlóit is befoglalja. 
Ámde még ebben az esetben is Hergenrőthert inkább a historicus iskola 
tagjai közé kell sorozni, mert működése tere e körbe esik inkább, mint a 
scholastica ajánlói körébe. Bee. 

5) Kóma téves értesüléseire s ezek alapján természetesen szintén 
állítólag tévesen történt intézkedéseire alludálni a müncheni tudós con-
gressussal kapcsolatban nem szerencsés gondolat. Róma ez ügyben nem 
szorult ,értesülésre'. A tudós gyűlés actái nyomtatva megjelentek „ Ver-
handlungen der Gelehrtenversammlung zu München von 1863." Tehát 
Rómának alkalma volt shwarz auf weisz olvasni Döllinger nyilatkozatait. 
A rosszalás ezekre vonatkozik s koránsem a müncheni érsekre, kihez a 
levél szólt. Bee. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Az első római keresztények és az első pápa a 
told alatt. 

Az .ostrianum-i coemeterium -ot ugyanazon 
sors érte, mely jobbára Róma többi coemeteriumait. 
A város falain kivül fekvén, az 5 — 8. századig a nép-
vándorlás idején az emberek ott elrejtett kincseket 
reménylettek találhatni, s azért a sz. helyeket és 
nyughelyeket a hogy csak lehetett összehányták-
vetették. Mivel továbbá ez időben temetkezési helyek -
iil a katakombák már nem használtat tak többé, a 
pápák gondoskodtak a sz. vár tanuk testei megszent-
ségtelenitésének megmentéséről s azokat a város o O 

falain belül különféle templomokban helyezték el-
Ugyanez tör tént a „Coemeterium Ostr ianuin" ban 
ta lá l t vértanuk szent testeivel is. Testeik eltávolí-
tásával ezen oly szent emlékű siriireg tisztelete is 
enyészetnek indu l t ; jámbor zarándokok többé meg 
nem látogat ták; bejáratuk összedőlt, karzatuk a 
lehulló kőtörmelék által eltemettetett, a „lumina-
r ium", szelelölyuk és világitó nyilás földdel telt 
meg; évszázadokon át megfelejtkeztek róla s csak 
névleg ismerték még: mig végre akadt egy férfiú, 
ki a katholikus világ figyelmét a hajdan annyira 
nagyrabecsült „Coemeterium Ostr ianum" szent kin-
cseire fordítá. E férfiú a hires Antonio Bosio volt, ki 
36 éven keresztül fáradhatat lan buzgalommal és vas 
szorgalommal, saját élete veszélyeztetésével Kóma 
földalatt i temetőit ismét felfedezte és á tkutat ta . Sz. 
Emerentianának a „Coemeterium Ostrianum-ban 
ú j r a felfedezett hires síriiregét igy i r ja le : „1601. 
Augusztus 1-én egy szőlőbe érkeztünk, mely balra 
húzódik, ha sz. Ágnes templomától a liid felé me-
gyünk. A szőlő közepén egy négyszögletű szelelő-
lyukat talál tunk. Miután azon keresztül köteleken és 

létrákon lebocsájtkoztunk s egy kis nyílásba beha-
toltunk, egyszerre megpil lantot tuk a temetőnek fo-
lyosóit s mindkét oldalukon a szivagba vésett síro-
kat ; mialat t azokban tovább menénk és szorgalma-
san kutatánk, elérkeztünk végre a siriireg ama ré-
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széhez, mely a legtisztább, legeredetibb volt. Közel a 
szelelő vagy vi lágitó-lyukhoz,gyertyavilágnélkül egy 
erkély látható és abban egy üreg mely gypszből alakí-
tott u. u. stuccó lombozattal volt födve. Az üreghá t fa -
Ián több vörös betűt pillantánk meg, melyek azonban, 
miután nagyon el voltak mosódva, tökéletesen kivehe-
tők nem voltak. Az üreg alatt , azt hisszük, oltárnak 
kellett állnia, miu tán ehez elég tér volt." — Ezzel 
szemben de Rossi „Roma sotteranea"-jában azt jegyzi 
meg, hogy a katakomba kápolnájának erkélyében a 
legrégibb időben nem oltár, hanem püspöki szék 
állt, ugy szintén a stucco-lombozatból a krypta 
igen nagy korára következtetett s azután ezt i r j a : 
„Szellemem minduntalan János áldozár olajedényeit 
hozta emlékezetembe, ki először vett Vitalis, Mar-
tialis és Alexander vértanúk olajából és azután 
azon széknek olajából , melyen sz. Péter ü l t , 
szintén öntött egy edénybe. Semmisem valószí-
nűbb, mint hogy épen a karzatnak ugyanezen 
helyén látta azon áldozár a széket, melyen először 
sz. Péter ü l t és hogy ugyanő a vörös-betűs fel-
iratot tai'totta szem előtt, midőn az olajedények 
leírásában ezt jegyzé meg : „Oleo de Sede, ubi 
prius sedit ses Petrus ." Azért a legforróbban óhaj-
tom, hogy ezen nagyszerű krypta ismét felnyittas-
sék és a betűk, melyeket nem lehetett elolvasni, meg-
magyaráztassanak és megfejtessenek," ') 

Most a krypta fel van nyitva, a betűk megfejt-

») Bolletino, 1807. 
32 
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vék és a katakombák kitűnő kutatójának sejtelme 
megvalósult. 

Régi helyleirásákból tudva volt, hogy a „Coe-
meterium Ostr ianum" részint a „S. Maria del po-
polo" ról nevezett PP. Agust inus atyák, részint 
„Crostarosa" praelatus szőlője alatt húzódik el. A 
keresztény régiségek ezen barátja, kinek a keresz-
tény Róma történeti emlékmüvei körül annyi ér-
deme van, alig lett tulajdonosa e teleknek, máris 
buzgón fáradozott felfedezésén a helynek, hol sz. 
Péter keresztelt s melyet de Rossi urnák ú tmuta-
tása után azon sírüregben remélt felfedezni, me-
lyet Antonio Bosio mint mindnyájuk között a leg-
csodálatraméltóbbat irt le. A szőlőhegy szelelő-
lyuka, melyen keresztül Bosio egykoron lebocsájtko-
zott, be volt hányva és régi kútnak tar tatot t . Cros-
tarosa praelatus kihányatta a törmeléket és nehéz 
és drága munka után két méternyi mélységre leju-
tottak. Mint egykoron Bosio, ugy a praelatus is, kö-
télen bocsájtkozott le a mélységbe kisérőivel. Csak-
ugyan ta lál tak egy tágas sírüreget s nem volt pil-
lanatnyi kétség az iránt, hogy ez azonos avval, me-
lyet Bosio mintegy 270 év előtt látott. 

Csakugyan észrevettek a karzatban müvako-
lati nyomokat, a fülkében azonban festett betűk 
nem voltak láthatók. Ennek okáért és mivel de 
Rossi kétségbe vonta, hogy ez a Bosio által felfe-
dezett krypta, felhagytak a további kutatással. — 
Azonban Crostarosa agyában ismételve felvillant ama 
gondolat, hogy ez mégis csakugyan a Bosio által felfe-
dezett krypta. VégreMarianoArmellini régiségbuvárt 
felhatalmazta, hogy kezdje meg ú j r a a kutatásokat. 

Armellini örömest engedett a megbízásnak, 
ügyes munkásokkal leereszkedett a kryptába és 
megkezdé a kutatásokat. „Miután a törmelék és kö-
törékek — ir ja Armellini — eltávolíttattak, egy 
rövid folyosó nyilt meg a sírüreghez. Ez kezdetben 
korlátozott kis ür volt, később, és pedig a 3-dik 
században, a jobb oldal felé nagyobbít tatott . Ez al-
kalommal ál l i tatott fel a hát térben a kápolna nyug-
helyeivel és a falak először fehér gypsz festékkel 
befejérí t tet tek. Ugyan ezen időre esik egyszersmind 
a hátsó sírüregnek felállítása, azaz annak hossza-
bitása balfelül, hová a kis előhely — vestibulum 
— vezet. A hely között, hol a szék áll, - ubi ses 
Petrus sedit — és az emelvény közt egy csarnokba 
ju tunk, — mely két különböző században ásatott 
ki: t. i. a harmadik és negyedig században. E csarnok-
nak egy mellékfolyosója a 4-ik században ásatott 

ki, mi a következő, Bosio által felfedezett feliratból 
tűnik ki : 

DEPOSITA PRI. KALENDAS DEC. 
COSS. VALENT. VALEN. III. 

Eltemetve deczember 1-én Valentius és Valentinus 
consulok idejében (373)." 

„A. karzat fülkéje előbbi időben szerfelett 
megrongáltatott . A fülke alatt egy sír van , s 
ez alatt ismét egy második. — A karzaton belül, 
hol a szertartások tar tat tak, a püspöki szék van el-
helyezve, melyen több mint 18 század előtt sz. 
Péter apostol ült. Sajátságos alakja azonnal szem-
betűnő. Az oldalfal szivagjába van bevágva s azu 
tán befejérí t tetet t . E székkel szemközt, félkör-
ívnyi üregben, egy tonima oszlop áll, mely asztal-
nak használtatott; csak később készült, a székhez 
hasonlóan befejérít tetett . s néhány széles síkkal 
ékesittetett. — Ezen oszlopasztalok használata a ka 
takombákban nagyon ismeretes. Czéljuk volt, a ré-
szint márványból, részint üvegből készült edények el-
helyezésére szolgálni, melyekbe jó illatú olajok voltak, 
s a melyekben fennuszó világok égtek. A sűrű korom, 
mely az üreg fehér szinén keresztül még most is 
mutatkozik, bizonyítja, hogy itt sok világ hosszú 
időn át égett. Eme szokás, síroknál világokat éget-
ni, a legrégibb korszakra vihető vissza. A számtalan 
példa közül csak egyet említünk. Sz. Cyprian vérta-
nuságának okmányaiban olvassuk, hogy ama helyen 
hová teste halála u tán elhelyeztetett, világokat és 
fáklyákat gyúj to t tak meg és égettek. Ezeknek a vér-
tanuk sír jánál égő lámpáknak olaja nagyon becsül-
tetett .Néhány csepp e „liquidi odores" bői ,mintázó 
kat Prudent ius a költö nevezi, kis üvegedényekbe ön 
tetett, mely edények számtalanszor feliratokkal és 
alakokkal diszíttettek. Nagy sz. Gergely idejében 
(590—604) ez olajiivegecskék nagy használat-
ban voltak. — Mint már említettük, a sírüreg-
ben és az oszlop asztalon, a püspöki székkel szem-
közt, égő, jó illatú olajjal telt lámpák voltak. Ezekből 
vett a már nevezett János áldozár olajat s azt egy 
üvegecskébe önté, mint az a monzai jegyzékből kitet-
szik : „Oleo de sede ubi prius sedit ses Petrus ." 

(Vége köv.) 

Az ős karthágói egyház romjain uj keresztény civili-
satio. 

Ft. Lavigerie Károly algieri érsek tunisi apostoli kor-
mányzóvá történt kineveztetését főpásztori körlevélben 
imént adta tudtára főegyházmegyéje papságának. Nem tart-
juk szükségesnek kiemelni azon apostoli buzgalmat és Ián-
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goló hazaszeretetet, mely ezen körlevélben nyilatkozik, — s 
mely igy szól ; 

Szeretett pályatársim ! 
Mielőtt önöket hivatalosan értesíteni akartam azon 

átalakulásról, mely egyházterületemen küszöbön áll, előbb a 
szent-széktől meg akartam kapni az egyházi küldetésemmel 
járó utasításokat. Azért mentem, miután Tunishan körülte-
kinték, gyorsan Kómába az egyház fejéhez. 

Elérkezettnek látom az időt, hogy most önöknek, 
uraim, egész nyiltan leírjam az állapotot, melyet még csak 
hiányosan ismernek. Egy család vagyunk: természetes tehát , 
hogy az atya közölje tervét és véleményét fiaival. 

Nem feladatom megbirálni az imént Tunisbau lefolyt 
politikai eseményeket; ezek hivatalom körébe nem vágnak. 
Mindössze csak annyit mondhatok, hogy, ha már benn van 
a franczia zászló és név a vállalatban, mi részünkről csak 
sikert kiválthatunk neki, mely siker, daczára a kezdettel 
járó nehézségeknek, melyek Afrikában ki nem kerülhetők, 
már annyi mint bizonyos. Adja Isten, hogy Francziaország-
nak ez a diadala a keresztény civilisatio döntő győzelme 
legyen e barbareszk országokban. 

Még azt sietek felemlíteni, hogy Tunisban a franczia 
védnökségnek behozatala és ugyancsak itt Francziaország 
érdekeinek és összeköttetéseinek előmozdítása, katholikus 
szempontból véve, megkívánja, az olasz papság mellett, 
mely mindez ideig csak maga volt Tunisban, franczia szár-
mazású papságnak is alkalmazását. 

A körülmények mintegy maguk után vonják ezen 
változást. 

A tisztelendő főpap, ki majdnem 40 évig volt Tunis-
ban apostoli helytartó, 86 év súlya alatt többször kérte az 
egyház fejét, hogy mentse fel püspöki hivatalától. U j bo-
nyodalmak előtt állva, miket az események hoztak maguk-
kal, Suter ő méltósága újra folyamodott, és már most a 
szent-szék nem tar tot ta kötelességének kérését meg nem 
hallgatni. 

Kezdetben ugy gondolkodtak, hogy a távozó főpásztor 
helyébe olasz főpapot tesznek. A védnök-kormány azonban 
nemzeti érdekből azon volt, hogy franczia főpap bizassék 
meg az apostoli helynökség vezetésével. 

Idegen püspök választása Afrikában majdnem lehetet-
len vala, mert az illetőnek ismerni kell a nyelveket melye-
ken a tunisiak beszélnek és előzetesen ismerni kell a nehéz-
ségeket, melyeket a muzulmán fanatizmus tapasztalatlan 
kéznek okozhat. Kétség kivül ez okból volt ő szentsége tekin-o ö 
tettel igénytelen személyemre. Megvallom, a teher már ma-
gában véve nagy, és azon kivül vau ott még sok más teher 
is. De én ugy voltam meggyőződve, hogy ha baj és fárad-
sággal jár is, nekem azt visszautasítanom nem szabad, mert 
reményem lehet, hogy hasznomat veheti az egyház és Fran-
cziaország. 

Ennek adott kifejezést Tours hajdani nagynevű érseke, 
ki az egyház s a haza körül egyaránt nagy érdemeket szerzett, 
midőn azt mondta : „Domine, si populo tuo sum necessarius, 
non recuso laboréin. (Sulpicius Severus, Yita Beati Martini, 
etc.)« 

Igy vetettem magam alá, uraim és szeretett pályatár-
sim, a szent atya akaratának. 

Im itt következik a pápai okirat szövege, mely felru-
ház az apostoli helynöki czimmel és hatalommal. Ezen ok-
irat, melyet a szent-szék a franczia kormányhoz küldött, 
már ki van hirdetve a tunisi egyházakban. 

A mieinkben nem lesz kihirdetve, mert nem nekik 
szól ; de óhajtom, hogy önök megőrizzék azt plébániáik ok-
mánytáraiban mint jelét az én engedelmességemnek s azon 
szoros kapcsolatnak, mely Ejszakafr ika régi egyházait, 
amint a sírból kikelnek, egymáshoz fűzi. 

„Tisztelendő testvérünknek, Lavigerie Károlynak, 
algieri érseknek, 

XIII. Leo pápa. 
„Tisztelendő testvérünknek üdv és apostoli áldásunk ! 

„Tisztelendő testvérünk Suter Fidél rosaliai in partibus 
„infidelium érsek, ki évek hosszú során át mint tunisi apos-
t o l i helynök ritka buzgalommal őrködve, nagy gonddal 
„törekedett híveinek lelki üdvére, mik őt kiváló elismerésre 
„érdemesítik, Írásban tudatta velünk, hogy aggkora kény-
sze r í t i megválni terhes állásától. Elénk terjesztett óhaját tel-
„jesítendők, annyi érdemekkel tündöklő Fidél tisztelendő test-
v é r ü n k e t hivatalától fölmentettük, és jónak lát juk, ugyan-
e z e n helynökség élére állítani egy apostoli kormányzót. 
„Azértis, kiváló jóakaratunk jelét akarván adni ön iránt, 
„tisztelendő testvérünk, mi önt választottuk ki apostoli ha-
t a l m u n k n á l fogva és önt nevezzük ki, ezen okmányok ér-
t e lmében a tunisi helynökség kormányzójává ugy a szelle-
m i e k b e n mint az anyagiakban. Ennél fogva felruházzuk önt 
„minden czélszerü és szükséges hatalommal ezen hivatal j ó 
„és pontos betöltésére. Végre a szent engedelmesség erejénél 
„fogva megparancsoljuk az említett helynökség papjainak 
„és a hiveknek, hogy fogadják és tekintsék önt tel jhatal-
m u n k k a l kinevezett apostoli helynöknek, teljes tisztelettel 
„és mindenben engedelmességgel. 

Non obstantibus stb. 
Kel t Rómában, sz.-Péter mellett, a Halász gyűrűjével 

megpecsételve, M D C C C L X X X I . juniushó 28-dikán, pápa-
ságunk IV-dik évében. 

(P. h.) Aláírva : Mertei 111. biboruok." 
Midőn ezennel átveszem a szent széktől a megbizást, 

hogy a keresztény Tunis újjászületésének élére álljak, nem 
győzöm eléggé csodálni az isteni gondviselést, mely ily fel-
tűnően működik e században. Már ötven éve, hogy Fran-
cziaország keze alatt törik össze a barbárság igája a régi 
Mauritania és Numidia ősi partjain, ugyanakkor midőn 
ez történt Görögország partjain is. A megkezdett munkát 
szemünk előtt lát juk tovább folyni. íme, mig a Duna par t ja i 
a kereszény szabadság napja alatt ismét régi szerepöket ve-
szik vissza, azalatt Francziaország, kiterjesztvén védnöksé-
gét Tunisra, szintén biztosítja ezen sokáig parlagon hagyott 
talajnak a művelődés és békének termékenyitő munkáját . 

Ránk keresztényekre nézve mennyi dicső és tiszteletet 
keltő emlék ! 

Ide Karthagóba, hol most seregeink táboroznak s me-
lyet már kezdünk romjaiból kiemelni, ide, Rómából jöttek 
ami Afrikánk legelső apostolai ; i t t székelt afrikai hajdani 
egyháztartományaink prímása mindvégig ; itt tündöklött 
páratlan fényben sok halhatatlan név : Cyprián, Tertullián 
Perpetua, Fulgentius és annyi ezer, nem ! annyi millió is-
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tenfélő hitvallóé, rettenthetetlen szűzé, mindenféle szenteké. 
Önök emlékeznek, mily elragadó ékesszólással irja le 

Yita-i Victor történelme végén az afrikai egyházak lerom-
boltatását az árián Vandalok által. Egymás után szólitja 
meg a szenteket kik díszei voltak e helyeknek, a főpapokat, 
az egyháztanítókat, a vértanúkat ; látjuk őket térdelni az Is-
ten trónja előtt, mint kérnek irgalmat gyászosan feldúlt hó-
nukért. Mikor én ezen egyházakat, melyek hajdan az afri-
kai Kómának voltak alávetve, igy egymás után újra éledni 
látom, bizonyosnak tartom, hogy Karthagónak szent védnö-
kei, áthatva földöntúli ihlettől, megkettőztették imáikat. 
Most már meghallgatta őket az Isten. Templomaik újra 
épülnek, a béke és szeretet Istenének neve újra segítségül 
hivatik ezen hegyeken, melyeket annyi erény, annyi hit és 
annyi áldozat szentelt meg. 

Adjunk hálát Istennek mindnyájan e dicsőségért, me-
lyet annyi szomorúság közepett hazánkra árasztani kegyes-
kedik. Kérjétek, hogy fejezze be a megkezdett munkát, szét-
árasztván a különféle katholikus népek szivében, kik majd e 
távoleső vidékekre lakni jövendnek, az egyetértés és testvéri-
ség érzelmét s megértetvén a bennszülött muzulmánokkal, O O 
kik nagyrészt Afrikának régi keresztényeitől származnak, 
azt, hogv Francziaország nem jön lelkiismeretöket tönkre 
tenni, vagy szabadságukon, melyet ugy féltenek, csorbát 
ejteni, hanem, hogy nekik a polgárisodás és világosság jóté-
teményeit meghozza. 

Imádkozzatok érettem is, hogy leküzdhessem az erő-
imet meghaladó nehézségeket. 

Tunisban, keresztény szempontból, csaknem mindent 
újból kell alkotni. Tunis városában több mint húszezer ka-
tholikus lakos rendelkezésére csak a kapuczinusok kis ká-
polnája áll. Püspök-elődöm ezen szerzetesek kolostorában 
lakott ; az én tervem, utódaim számára püspöki lakóhelyet 
építeni. Karthágót nagy emlékeinek megfelelő székesegyház 
illeti meg. 

Még ez nem mind. U j papságot kell alkotni. Különö-
sen szükséges két papnöveldét létesíteni. A jelenlegi plébá-
nia, számra tíz, majdnem mind templom nélkül szűkölködik. 
Az európai központokra, melyek tervben vannak vagy már 
létesülték is, szintén épitendők imaházak. Iskolák minden-
hová kellenek ; ezek, amint önök tudják, hatalmas és ellen-
állhatatlan eszközei az assimilatiónak és nélkülök nem lehet 
összeolvasztani az annyi mindenféle nemzetiségekhez tar-
tozó elemeket. Végre módot kell találni e nagy testület 
fentartási forrásának megszerzésére. 

Mindenekelőtt a katholikus szeretetnek kell segítsé-
günkre jönni, különösen a keresztény Francziaországból, 
mely mindig csak nagylelkű tud lenni. 

Nem titok ugyan előttem az a sok nyomor, mely ma-
nap Erancziaországra nehezedik. Mégis merem reményleni, 
hogy tisztelendő pályatársaim, a franczia püspökök, látván 
engem igy vándorbottal téríteni menni, testvéri részvétük-
kel támogatni fognak és nem fogják megengedni, hogy Tu-
nis első franczia püspökét az első algieri érsek sorsa érje. 

Önök sem fogják imájoklól megfosztani azt, ki atyjok 
marad, habár egy időre önöktől távozni kénytelen. 

Valóban önök uraim belátják, hogy a nyert megbizás 
következtében személyes jelenlétem Tunisban elkerülhetet-

len. Szent atyánknak, X I I I . Leo pápának akarata szerint 
Tunis városában lesz ideiglenesen rendes tartózkodási he-
lyem. 

Itteni apostoli működésünket tekintve, itt az az előnyöm 
lesz, hogy közvetlen közelében leszek annak központjánál. 

Hittéritőinknek házaik vannak a Középtenger partjain 
mindenütt, Tunisban, Malta szigetén, Tripolisban, még Pa-
lestinában is. A közlekedés ezen különböző vidékek és Tu-
nis között igy könnyebb. Algierban az apostolság és szeretet 
országának egészen a szélén laktam : Tunisban ellenben, 
hála a közlekedés gyors eszközeinek, könnyen kisérhetem 
figyelemmel összes munkálkodásunkat. 

Önök uraim és kedves pályatársaim, ezért nem ma-
radnak árván. Tisztelendő segédem személyében lesz aki 
vigasztalja önöket és az ő vezető keze meg fogja találni az 
igaz utat annyi veszélyen át. Bölcsesége, tapintata, szelíd-
sége 3 az az istenes szellem, mely eltölti, hogy mindenben 
csak az egyház javát keresi s a lelkek üdvét, lelkiismeretes 
eljárása, mindez arról győz meg engem, hogy kormányzása 
csupa áldás és béke lesz az egyházmegye papságára és hí-
veire nézve. 

Magam részéről pedig biztosítom, hogy én, ha távol 
is testemmel, de lelkemmel — az apostol szavai szerint — 
mindig önök közt leszek. 

Ez okból stb. -J- Károly, 
algieri érsek. 

A protestáns zsinat alkalmából 
egy kis atyafiságos eszmecsere. 

Ismervén a protestantismusnak azt a szelid természe-
tét, miszerint az a kath. egyház elleni testvéri harczból él, 
mindenki előre tudta, hogy a most Debreczenben ülésező 
református zsinat az ájtatosság gyakorlatain és egyéb agen-
dákon kivül bizonyára egy kis haditanácskozás-féléből is 
fog állni a magyar kath. egyház ellen. A pesti ,Prot. E. és 
I. Lap' (44. sz.) minden hímezés-hámozás nélkül ki is mond-
ta a zsinathoz intézett üdvözlő szózatában, hogy a zsinaton 
„ama szellemi és erkölcsi erő" fog nyilvánulni, „amelylyel 
majdan meg kell mérkőzniük" a „hazabeli különböző vallás-
felekezetek"-nek „s első sorban a hatalmas kath. egyliáz"-
nak. A ,Religio' hagyta mérkőzésre készülő atyánkfiait bé-
késen felvonulni a zsinatra, csakis a ,mérkőzés' gondolatá-
tól exaltált szellemek hevének néminemű higgasztása vé-
gett arra voltunk bátrak figyelmeztetni, hogy ,ragyogón süt 
ugyan a magyar protestantismus napja, ámde az idő mái-
késő őszre jár és az alkony igen közel esik a délhez.< 
(,Religio', II . 35.) A pesti protestáns lap ezért megharagu-
dott ránk és fitymáló szavakban nem tetszését fejezte ki 
irántunk, azért, mert „mig a (prot.) zsinat megnyitása 
alkalmával a hazai hírlapok csaknem kivétel nélkül vezér-
czikkben emlékeztek meg ezen eseményről." — mi, katholi-
kus lap a protestáns zsinat alkalmával, nem láttuk szüksé-
gesnek a vezérczikket. Engesztelődjék t. laptársunk, s gon-
dolja meg, hogy akarata teljesült, mert hisz a mi piczi nyi-
latkozatunk valóságos vezérczik dióhéjban. Igy fogta fel 
azt ő maga is, csak elismerni nem akar ja ; de igy fogta fel 
kolozsvári laptársa, az , Erdélyi Prot. Közlöny' is, mely csak-
nem két hasábra terjedő czikken át foglalkozik a mi kétso-
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ros figyelmeztetésünkkel, tehetségéhez képest megpróbál-
kozván annak bebizonyításával, hogy a protestantismus őszi 
napja nem olyan mint más őszi nap, amely a legragyogóbb 
delelés után is hamarább alkonyodik le, mint a verőfényes 
nyári nap szokott. 

„Hogyan ? — úgymond. A protestantismus napja le-
áldozni készül ?" . . . Es itt aztán párhuzamba állitja a ka-
tholicismust és protestantismust s felhoz sok mindenféle 
tücsköt-bogarat amannak dicsőítésére, emennek elhomályo-
gitására. Csak a legérdekesebbeket emeljük ki. 

Az egyik párhuzam szóról szóra ez: (Protestáns 
dicsőség :) „A magyar protestánsok a hála, a tisztelet félre-
magvarázhatatlan jeleivel környezik a magyar uralkodó 
párt s az viszont szeretettel viseltetik hű alattvalói iránt." 
(Katholikus homály): „Az olasz uralkodó pár és az olasz 
katholikusok közt a viszony amolyan kutya-macska barát-
ságnak tetszik". . . Erre mi csak azt kérdezzük: Há t nem 
szoros polgári kötelesség (magyarán, ad vocem „kutya-
macska," nem kutya kötelesség) a tisztelet félremagyarázha-
tatlan jeleivel környezni a koronás magyar királyt? Yan 
ebben valami érdem, valami dicsőség? Van ebben valami 
különös protestáns fölény a katholikusok fölött? A m i pedig 
az olasz katholikusok és az ,olasz' király közötti viszonyt il-
leti, csak azt kérdezzük : Kicsoda e feszült viszonynak az oka, 
az olasz katholikusok-e. kik békésen otthon ültek, vagy az 
olasz királyság, mely elment Rómába kirabolni a pápasá-
got ? Vájjon p. ha egy idegen fejedelem betörne Erdélybe s 
azt törvényes uralkodójától erőszakkal elvenné s éppen Ko-
lozsvárit ütné fel bitor trónját, vájjon a kolozsvári lap logi-
kusai kötelességöknek tartanák a tisztelet félremagyaráz-
hatlan jeleivel környezett magyar királyt cserben hagyni s 
az uj erdélyi fejedelem előtt loyalitásban fololvadni? 

Ehhez hasonló a másik párhuzam ; csakhogy már nem 
vehető oly komolyan mint az előbbi. Igy szól : „Mig a pro-
testánsok keresve-keresik s szerencséjüknek tar t ják, hogyha 
uralkodójuk szine elé kerülhetnek, addig a bécsi pápai nun-
tius eltávozik székhelyéről, hogy az olasz királyi párral elke-
rül je a találkozást." — Risum teneatis! Há t az előbbi érdem, 
fölény ? A bécsi pápai nuntius pedig mióta van oly viszony-
ban az olasz királyhoz, mint a magyar protestánsok a ma-
gyar királyhoz ? Alattvalója ő az olasz királynak ? Furcsa 
statistikát taníthatnak ott Kolozsvárit ! 

Legérdekesebb a következő párhuzam. I t t már aztán 
csakugyan komolyan kell kérni az olvasót, hogy vigyázzon, 
mert oly hahotában lesz kénytelen kitörni, a milyet még 
nem látott. (Protestáns dicsőség) : „ A lig lehetne felmutatni 
férfiakat (nevezetesebb, tekintélyesebb emberekről szólunk,) 
kik a prot, egyház kebeléből a rómaiéba tértek volna át." 
(Katholikus ellentét) : „A katholikusok legkitűnőbb s legma-
gasabb egyházi hivatalokat betöltő férfiai egymásután, hagy-
ják el az egyház sülyedő hajóját. Példa rá Campello gróf 
esete." — Mit mondjunk erre? Alig lehetne felmutatni ne-
vezetesebb convertitát ! Tudja czikkiró, mit mondott ? De-
hogy tudja. Hallotta-e valaha hirét Riisz strassburgi püspök 
12 kötetes Convertitcn czimű vaskos művének, mely 1566— 
1880-ig, és Rosenthal testes háromkötetű könyvének, mely 
folytatólag Convertiten-Bilder aus d. 19. Jahrhunder t czim 
alatt , tehát együttvéve összesen 15 kötetben csupa conver-

titával foglalkozik? Há t ez mind pelyvát tar ta lmaz? Vagy 
neveket akar? Csak a 19. századra szorítkozunk. Angolor-
szágban Manning, Newman bibornokok, Faber, Wilber-
force, Ward , Oakeley, Gordon, lady Spencer, stb. lord Ripon 
az angol szabadkőmivesek volt nágymestere jelenleg India 
alkirálya, vagy p. legújabb hirek szerint Corbyn, az angol-
indiai hadserereg anglikán főlelkésze és az a 900 előkelő 
férfiú neve, (Hergenröther, Handb. der alig. Kircheng.) ki-
ket a ritualismus vezérelt vissza a kath. egvházba — mindez O«/ 
nem tekintélyes, nem nevezetes név ? És Németországban, 
szintén csak a 19. századra szorítkozva, Frigyes góthai her-
czeg, Ferdinand Kothen herczege, a hessendarmstadti, kó-
burgi, mecklenburgi, würtembergi berezegi convertiták és 
ujabban a hohenczollerni házból származót bajor-anyaki-
rályné, •— mind uralkodó családból — nem nevezetes név ? 
Schönburg, Löwenstein, Solms, Isenburg berezegek, SenfFt-
Pilsach, Schlitz, Hardenberg, Lippe, Leutrum, Sedsitz, De-
genfeld, Schulenburg, Henckel, Blome, Hahn, Reischach, 
Mülinen, Schönburg, Limburg-Styrum stb. grófok, Eck-
stein, Maltitz, Bülow, Ilichthofen, Gagern, Türkhein), Mey-
senburg, Berlepsch, Vogelsang, Suckow, Hammerstein, 
Rochow, Stein, Forcade, Blücher, Schönberg stb. bárók és 
lovagok ; azután a nőket nem is említve, Schlegel, Tieck, 
Werner Zacharias. Overbeck, Schadow, Veith, Schnorr, 
Plainer, Klinkowström, Achenbach, Müller Ádám, Haller, 
Jarcke, Phillips, Schlosser, Goszler, Pi lgram, Dreves, Mar-
tens, Kosegarten, Baumstark, Gfrőrer, Hurter, Daumer, 
Wilke, Beckedorf, Bickell, Lämmer, Plager stb. irók, művé-
szek, tudósok, államférfiak, tanárok, papok, nem nevezetes, 
tekintélyes nevek ? 

De elég. 
A gróf Campello-féle .kitűnőségeket' ily óriás szellemi 

gyarapodás mellett könnyen nélkülözheti az egyház. 
Száz szónak is egy a vége. Abból, hogy kath. egyház-

nak óriási harezot kell vivnia a világgal, világosan követ-
kezik, hogy óriási erő rejlik benne. Ezt elvitatni nem lehet. 
S épen ebben a harezban rejlik az egyház életrevalósága. 
Keresztrefeszitettségében nyilvánul igazi kereszténysége. 
Felekezet, melynek kebelében mindenféle tan otthon érzi 
magát, felekezet, melynek zsinata tüntetőleg fél a hitelvek 
terét érinteni s azt a változékony, a divatot kedvelő tudo-
mányra hagyja, ez a felekezet érzi, hogy nem áll sziklán, ez 
a felekezet életének tavaszán és nyarán tul van. Sapienti sat. 

Nem harcz a harczért, hanem az igazságban való ta-
lálkozásért és békeért, ez a mi irányunk. Jön-e szembe 
vele ilyen irány, kutat juk, de azt megindítani nem a mi dol-
gunk. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, november 9. A ,Pester Lloyd' czikke a re-

form. zsinat alkalmából. — Mindez ideig hallgattunk a Deb-
reczenben összeült református zsinatról és feltettük magunk-
ban, hogy mindaddig nem is szólunk hozzá, mig csak ott 
netalán oly kérdések nem tárgyaltatnak, melyek bennünket 
katholikusokat közvetlenül érintenek. Nem áll ezen feltéte-
lünk azonban szemben a liberális lapokban a zsinatról meg-
jelent czikkezésekre nézve, annál kevésbé pedig, minthogy 
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ezek már eddig is összevegyitették a katholikus és protes-
táns kérdéseket és e bizonyos tekintetben pikáns jellegű czik-
kezéseik kihivják önmaguk ellen a jogos kritikát. A czik-
kezések özönéből mi a ,P. Ll. ' -dét ta r t juk legérdekesebb-
nek ; ez össze halmoz szokása szerint szénát-szalmát ebben 
az ügyben is, azért mi csak e czikkre leszünk tekintettel, 
azután ex uno disce omnes. 

Egy rövid bevezetés és a reformátusok zsinatjainak 
historicus felemlitése után a ,L1' kiemeli, mit Vay b. zsi-
nati megnyitó beszédében mondott, hogy a zsinat napi 
rendjén dogmatikus természetű kérdések nincsenek és nem 
is lehetnek, mondja a ,L1.', „mert — commentálja tovább — 
a korszellem ( ? ) a mult idők doginaticus határozataival jól 
vagy roszul megfér ugyan, de uj dogmaticus meghatározá-
soknak a legerélyesebben ellenáll. A hitvallás szelleme ( ? ) 
tar t ja össze a hivőket és képezi községgé ; a dogma betűje 
csak arra való lenne, hogy az egyesülteket egymástól elvá-
lassza és szétszaggassa. Dogmaticus meghatározásokra kü-
lönben korunknak nincsen is szüksége, legkevésbé pedig a 
magyarországi protestáns egyház köreinek, melyek a dog-
mák bilincseit már rég megtágitották és a modern szellem 
és századunk nagy eszméinek egyházukba bemenetet enged-
tek." — íme igy indokolja a ,L1.' Yay b. nyilatkozatát. Mire 
nézve nekünk az az észrevételünk volna, hogy az az indoko-
lás, nem a protestáns, esetleg református egyházban levő egy-
ségnek, hanem az ott levő szakadozottságnak documentuma ; 
mert ha attól lehet félni, hogy szétszakadozik a reformált egy-
ház, mihelyt csak megkísérlik szavakba önteni azt a mit a 
hivek hisznek, ami pétiig valamely vallásos társulatnál ta-
lán még is csak fődolog, annak más alapja nem lehet, mint-
hogy ([uot capita tot sensus, azaz hiányzik a hitegység és 
igy az a reformált egyház nem is vallási, hanem tudja az ég 
hogy miféle társula t ; mit különben a ,L1.' avval is bizonyit, 
hogy ott a modern eszmék uralkodnak, melyekről pedig 
tudjuk , hogy azok nem vallásosak, hacsak nem azon érte-
lemben, hogy tagadnak minden vallási igazságot. Igazán, mi 
egy cseppet sem irigyeljük a protestáns atyafiaktól az ilye-
tén dicséretet, hanem inkább szánakozunk felettük, ha azt 
elfogadják. Mily magasztos evvel szemben a kath. egyház-
zsinatja ! 

Azon kérdésről, hogy mivel nem kell a zsinatnak fog-
lalkozni, áttér azután ,L1.- arra, a mivel foglalkoznia kell, 
és ez az oktatásügy : és itt, egész csodálatos fordulattal de 
meglehetős titokzatossággal is, elmondja, hogy nem ma-
radhatott észrevétel nélkül, hogy a kultusmiuiszterium a 
legújabb időben oly irányzat által engedi magát befolyásol-
tatni, mely az ország nem-katholikns vallásfelekezeteinek 
bizalmát, alig lesz képes fenntartani és megerősíteni." —Váj -
jon kiknek is szól ez a beszéd és hova irányul ; mi képezi 
alapját ? A ,L1.', habár csak félig, elárulja ezt is. „Semmi-
sem lenne esztelenebb, mint sz. István birodalmában kul-
turkampfot előidézni, erre hiányzik nálunk az előfeltétel 
és mindenekelőtt a hajlam." — Köszönjük ! — Már kezdjük 
érteni, hogy a ,L1.' itt ellenünk beszél. Egészen bizonyosak 
leszünk pedig a ,L1.' további szavaiból, melyekben kimond-
ja, hogy a ,középtanodai törvényjavaslatban az állam két-
ségtelenjogai, érdekei, a felekezeteknek indokolatlan könnyel-
műséggel és sentimentalis jólelkűséggel kiszolgáltattak. 

Ebből immár megérthetjük, hogy a ,Ll.f az engedékeny-
ségnek még azon nyomorult morzsáját is megirigyelte a 
katholikusoktól, mely az u j középtanodai tvjavaslatban nekik 
adatott — és ez a nyomorúságos morzsa jelent annyit, hogy 
a kultusminiszterium oly befolyásoknak enged helyet, me-
lyek a nemkatholikusok bizalmát tőle elfordít ják? Es ezt 
mondja a ,L1.' akkor, midőn az a törvényjavaslat egészen a 
protestánsok szája ize szerint javít tatott á t? Ezt mondja a 
,L1.' akkor, midőn a protestánsok iskoláikra nézve is álla-
mot képeznek az államban, a katholikusok pedig, az egyen-
jogúság nagyobb dicsőségére, nyögnek az állami iga a l a t t ? 

Nagyobb igazságtalanság alig követtethetnék el a ka-
tholikus iskolákkal, mint ha a törvényhozás még amaz alig 
számbavehető engedményt is visszavonná a katholikusoktól, 
melyet a tvjavaslat irántok tanúsít, melylyel, mellesleg le-
gyen mondva, a katholikusok nem elégedhetnek meg. Tud-
juk, hogy a liberális lapok nem szűkölködnek ál-okokban, 
melyek alapján a katholikusoktól azt elvétetni akarják, amit 
a protestánsokra két kézzel pazarolnak. Igy szoktak hivat-
kozni, mint a ,L1.' most is teszi, a protestáns iskolák nemzeti 
irányára, igy hivatkoznak, arra, hogy a protestáns iskolákból 
hasonlithatlanul nagyobb számmal kerülnek ki az ország 
elsőrendű tudósai, a politikában, az irodalomban, a költé-
szetben ezek kerülnek ki feltűnő számban. Hja ! persze, lia 
ez mind igaz volna ! Hanem a dolog ugy áll, hogy nem egy 
protestáns iskolát kellett már bezáratni nemzetellenes iránya 
miatt. A nemzet elsőrangú férfiaival pedig az a história van, 
hogy egy Deák, Eötvös, Andrássy, Wenkheim, Grhyczy, 
Szlávy stb. tudtunkkal nem protestáns iskolákból kerültek 
ki, kikről pedig feltesszük, hogy a ,L1.' sem tagadja, hogy 
ezek az ország első államferfiai voltak, hacsak talán az is 
nem a protestáns iskolák érdeme, hogy ezek az államférfiak 
katholikus iskolákból kerültek ki. Ami pedig a többi tudo-
mányosságot illeti, hogy neveket mellőzzünk, megmondjuk 
mi, hogy miért van az országban oly sok híres protestáns 
tudós ? Egyszerűen azért, mert lia valami protestáns rector 
a-b-c-ét irt, azt azonnal beválasztják akadémikusnak, meg-
teszik nagy tudósnak, ha valami protestáns egy esetlen ver 
set ír, megteszik nagy költőnek stb. Igy azután gomba módra 
szaporodnak a protestáns tudósok ( ? ) és nagy költők. ( ? ) 
Nem azt mondjuk mi evvel, hogy protestáns férfiú nem lehet 
tudós, költő, államférfiú, hogy protestáns iskolákból nem ke-
rülhetnek ki ilyenek; hanem csak azt a qualificálhatatlan el-
járást akar juk megbélyegezni; mely a kath. iskolákat sem-
mibe se véve, a nemzeti szellem és a tudományosság körül 
szerzett érdemeket vagy a fő érdemet legalább egészen a 
protestáns iskolák részére akarja confiscálni. 

A ,Pester L I / nem tudjuk zsidója, vagy czimzetes ka-
tholikus a vagy miféle vallású írója czikkét avval fejezi be, 
hogy a reformátusok irányával más vallásúak tekintélyes ré-
sze is, nemcsak szellem és nemzetiség, hanem bizonyos érte-
lemben vallás tekintetében is egyetért. Hogy az ilyenfajta czik-
kezők egyetértenek, a felett mi épen nem csodálkozunk, de ha 
egyetértenek, miért nem mennek confessióba együvé? Ezt mi 
nem értjük, csak ugy, hogy az ilyeneknek semmiféle vallásuk 
sincsen. Hogy azonban a másvallásuak tekintélyes része is 
egyetértene velük, ennek a nyilatkozatnak épen annyi alapja 
van, mint a protestáns iskolákról fennebb mondottaknak, 
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legfelebb talán még annyit lehetne hozzá tenni, hogy a ,L1.' 
zsidói propagandát akarnak csinálni a másvallásuak közt 
a reformátusok részére; ezt azonban, azt hisszük, hogy a ,L1.'~ 
nál megfontolják még, mert az bizonyos, hogy a ,rebach' ott 
az első, az ily vállalat pedig nem rentírozná magát. 

IE0DAL0I. 
= Révai Miklós élete. I r ta Csaplár Benedek. Első 

kötet. Révai arczképével. Budapest, 1881. Nagy 8-ad rétű 
357 lap. Ára 3 frt. 

A nagyérdemű kegyes-tanitórend polyhistor történet-
írójának e műve sokkal több, mint a mennyinek czíme hal-
latára látszik. Az előttünk fekvő első kötet átolvasása után 
az egész mű terve egész nagyságában előttünk áll. Szerző 
szakavatott kézzel csoportosítja Révai Miklós élete körül a 
mult század második felének katholikus tan- és nevelésügyi 
mozzanataiba mennyiben azok Révai pályafutásával érintkez-
nek, feltüntetve, ez első kötetben, Révai életét minden viszo-
nyaiban, melyeknek nyoma van, az apai háztól kezdve fel egész 
azon időpontig, midőn tanférfiui kiképeztetésének tetőpont-
j á t elérvén s a magasb egyházi rendeket is felvévén, Nagy-
váradon, mint a bölcsészet tanára ez állásáról lemond, hogy 
egészen a magyar nyelv művelésének szentelje magát. Nagy-
váradról a rend hivatalos könyve szerint 1781-ik év elején 
távozott. Eddig vezeti fel szerző ebben az első kötetben Ré-
vainak s életviszonyainak fonalát. Korszakot alkotó nyelv-
tudományi munkásságának s azon fáradozásainak ecsetelése, 
melyeknek az Akadémia, mások érdemei mellett, létét kö-
szöni, a mű befejező részének fogja tárgyát képezni. 

Ama kegyeletes viszony, mely a magyar tud. Akadé-
miát valamint eredetére, ugy czéljára nézve is Révaihoz 
csatolja, azon eszmét érlelé meg ennek körében, hogy szel-
lemi nagy alapitójának hozzá méltó életrajzban mennyire 
illő volna emléket emelni. Pályázatot hirdetett tehát, melynek 
eredményét már tudjuk. Bánóczi J . , Révai M. élete és mun-
kái czimű dolgozata akadémiai koszorút és jutalmat nyert. 
Az Akadémiának tetszett e mű. De nem egészen tet-
szik annak, kinek Ítélete az Akadémiáé fölött áll, a történeti 
igazságnak. Bánóczi, mint szerzőnk mondja, (204. I. 1. j.) 
„nemcsak Révai philosophiai studiumát s tanárát, hanem 
összes mult századi művelődésünknek mivoltát is — a foris-
doctusság magas szempontú leszólásával — mintegy pajzánul 
gunyolgatja." Más szavakkal, — mert tudjuk, hogy a szelidlel-
kű Csaplár nagyon kíméletesen szokott még ellenfeléről is nyi-
latkozni, — Bánóczi, Révairól szóló művét arra használta fel, 
hogy multszázadi katholikus tanintézeteink műveltségéből va-
lóságos caricaturât csináljon, és igy több helyütt történeti ta-
nulmány helyett rólunk pasquillt irt. Szóljon itt csak egy nyi-
latkozata arról a szakról, melyet épen lapunk is képvisel. „Ré-
vai tehát, úgymond, (34.1.) 1774-ben philosophiával foglalko-
zott. Ki forgatta már valaha a katholikus theologiai intézetek 
számára irt philosophiai kézikönyveket ? A természeten 
kezdik és az Istenen végzik ; vagy kezdik és végzik az Iste-
nen. (Mennyi insipientia !) Azon problémákról, melyek az e 
téren kutató elméket kinzották és nyugtalanították, ritkán 
van szó — s lia említik, alig ismerünk reájok. Aristoteles té-
vedett, mert pogány volt ; Plátó kevésbbé tévedt, mert nem 

volt oly nagy pogány, neki már sejtelme volt a keresztény-
ségről. Seneca igazi philosophus lett volna, ha kikeresztel-
kedik. (Mennyi zsidó perfidia !) A középkor volt az igazi 
philosophia kora, — Bonaventura, Albertus, Thomas, az igazi 
philosophusok. Bacon Roger már gyenge, Campanella még 
zavaros fő ; és igy tovább, Bruno nevével talán még talál-
kozunk, de Spinozáé már elő sem fordul." A mellőztetés 
legnagyobb fokára emeli Spinozát, természetesen, hogy a 
philosophusi renomé ellen elkövetett sérelem miatt felin-
dult tudós publicum rokonszenvét is legfőbb fokban Spi-
noza vonja magára, a ki mindenesetre (?) kétszeresen üldö-
zött bölcsész volt a katholikus iskolákban, mint philosoph 
és zsidó. Yalaki e napokban a zsidó kérdésre terelvén egy 
társaságban a szót, egy zsidó i f jú azt a megjegyzést tette, 
hogy majd meglátják, uraim, Magyarországban a zsidó kér-
désből nemsokára keresztény kérdés lesz. Mondott is valamit. 
Szellemi téren már is a keresztény kérdés (az, hogy a ke-
resztények vagyunk-e még) van napirenden a zsidó kérdés 
helyett. Egyik jele ennek az, hogy a finoman palástolt 
zsidó insinuatiónak már babérlomb jut akadémiai pályako-
szorúból . . . „Ilyen volt az a philosophia, kiált fel a fent 
idézett szavak után nagy pathoszszal Bánóczi, melylyel 
Révai foglalkozott, a melyre ugyancsak Hyros (tanára) ta-
nitotta." „A természeten kezdik és az Istenen végzik ; vagy 
kezdik és végzik az Istenen" . . . Hát , kérdjük, mióta nem 
épen ez a legfenségesebb jjhilosophia, mióta nem épen ez 
minden philosophálás czélja ? Mióta divat verulámi Baco 
arany mondásának szellemét : Philosophia obiter libata ab-
ducit a Deo, plenius liausta reducit ad Deum, igen, mióta 
szabad komoly tudománynak az Isten eszméjével való ma-
gasztps bölcselő foglalkozást guny tárgyává tenni és ezt a 
licentia sophistikát még meg is koszorúzni ? 

Valóban ideje volt, hogy komolyabb és alaposabb irá-
nyú szellem rendreutasítsa a látszatnak vásári munkákat ké-
szétő felületességet s ez által az Akadémiát is nagyobb vi-
gyázatra figyelmeztesse. Ezt a magyar irodalmi kötelessé-
get teljesitette Csaplár, midőn az Akadémia szellemi alapi-
tója életrajzának megírására válalkozott. Ez életrajz a rop-
pant olvasottságú polyistory, keze alatt valóságos korrajzzá 
növekedett ki, főtekintettel a felölelt kornak már említett 
tan- és nevelésügyi viszonyaira, a mennyiben ezek Révai 
életpályájával összefüződtek. A gymnasiumi és philosophiai 
tanitás akkori módjára vonatkozó fölöttébb becses adatok, 
sok köztük első kézből, természetesen, főleg a kegyes-tanitó 
rend történetéből, érdekes világot derítenek mnlt századi 
katholikus középiskolai tan- és nevelésügyünk rendszerére, 
szellemére, és kivált azon átalakulás folyamára, melynek 
dereka nálunk épen Révai ifjúsága idejére esik. Révai 
gymnasiumi (6 évi), novitiatusi (2 évi) philosophiai (2 évi) 
és theologiai (sajnos csak 1 évi) iskolai pályáját oly ügye-
sen tudta Csaplár töméntelen adattal és számtalan észrevé-
telekkel, utalásokkal körülcsoportosítani, hogy műve, mond-
hatni, a mult század katholikus tan- és nevelésrendszere 
történetének, a mennyiben azt a kegyes tanító-rend valósí-
totta meg, tiszteletet parancsoló monographiája, melynek 
becsét rendkívül emeli az, hogy egyúttal úttörő munka, a 
miért tudvalevőleg- az erős munka terhét viselni sokáig nem 

o o 
szerető magyar vállak, sajnos, nem igen szoktak lelkesedni, 
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élvezetesebb dolognak tartván a munkás méhek mézét él-
vezni inkább mint ezek munkájában részt venni. 

Terjedjen e mű mennél szélesebb körben. Buzditson 
mindenfelé hasonló hangya szolgalomra, mint a milyennek 
ő köszöni létét. A testvéri közreműködés szép példáiról tesz 
tanúságot e könyv, midőn több helyütt említi szerző hogy 
rendtársai közöl kik és miben segítették szellemi kincstára 
adatainak szaporítását. Szerzetes rendeink múltja tiszteletre-
méltó, az ő érdemeik hazánk művelődése körül nagyok. A mi 
nagyot, jeleset hazánk története, katholikus névvel, tudo-
mányban, irodalomban, politikában, társadalomban felmutat, 
ők nevelték. Csaplár műve hivatva van ez önérzetet emelni, 
erre a tan- és nevelésügynek elvallástalanitásával karöjtve 
Es járó elvilágosodás mindinkább erősbülő szárnycsattogásai 
közt szerzetes rendeinknek, ők érzik legjobban, mennyire 
szükségök van, nem, hogy ők legyenek erről meggyőződve, 
hanem hogy ez által a katholikus tanügy, mint a nemzet 
nagy többségét nevelő intézmény, imposans nagyságának 
kellő sulvjával nyomuljon társadalmunk átalakulási küzde-
meinek mérlegébe. 

A mélyen tisztelt szerző ur engedelmével, jelen ismer-
tetésünk igazolásául, kiszemelt becses részletet fogunk kö-
zölni e hatalmas könyvből. 

= Köszönettel vettük a következő történeti becsű fü-
zetet : 

A lourdesi zarándoklat leírása. Zarándoktársainak 
emlékül nyújtja Zádori ev. János. Esztergom, 1881. Lenyo-
mat az „Új M. Sión" 1881. folyamából. 8-ad rét 103 lap". 

Zádorinak Lourdes szeráfi szent gyakorlataiban uj 
ihletet nyert szellemdús tolla e kedves olvasmányu füzettel 
hathatósan járul a lourdesi magyar zarándoklat kedves em-
lékének megörökítéséhez. 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére : az esztergomi főkáptalaunál dr Szabó József fel-
szentelt püspöknek és őrkanonoknak az éneklő kanonoksagra, 
Bubla Károly választott püspöknek és székesegyházi főes-
peresnek az őrkanonokságra, dr. Somogyi Károly komáromi 
főesperesnek a székesegyházi főesperességre, dr Palástiig Pá l 
legidősb mesterkanonoknak a nyitrai főesperességre, és dr. 
Knauz Nándor mesterkanonoknak a komáromi főesperességre, 
valamint a nagyszombati társas-káptalannál, Köntös József 
őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, és Ocsovsslcy Ferencz 
kanonok-plébánosnak az őrkanonokságra való fokozatos elő-
léptetését jóváhagyván, az esztergomi főszékesegyháznál 
üresedésbe jött mesterkanonokságokra : Meszlényi Gyula 
czimzetes apátot, pápai tiszteletbeli kamarást és révkomá-
romi plébánost, valamint Szilányi Ferencz pápai tisztelet-
beli kamarást és pozsonyi kanonokot ; továbbá a pozsonyi 
társaskáptalannál üresedésbejött mesterkanonokságra : Báth 
József czimzetes apátot és budavári alesperes-plebánost ; 
végre a nagyszombati társas-káptalannál megürült mester-
kanonokságra : Polákovits Antal kis-lévárdi alesperes-plebá-
nost és ezztergomi tiszteletbeli kanonokot, az ennek folytán 
üresedésbe jött esztergomi tiszteletbeli kanonokságra pedig : 
Feichtinger János kiérdemült alesperes-plebánost és eszter-
gomi főszékesegyházi könyvtárnokot nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1881. évi nov. hó 6-án. 
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
© Mgr Moeenni, a bécsi nuntiatura egykori rokon-

szenves auditora, jelenleg delegatus apostolicus Bolívia, 

Ecuador és Chile államok számára, a londoni Cath. Times 
szerint Rio Janeiróba fog átmenni mint internuntius. E lap 
szerint müncheni nuntius mgr Pietro rio janeirói internun-
tius lenne. 

-j- Curcinak párja akadt. Mgr Savarese, nápolyi pap, 
hasonló irányú művet irt. A római könyvvizsgáló bizottság 
birálatra adta ki. 

^J: A conversiókról Hergenröther egyetemes egyház-
történelmében igy nyilatkozik: „Mig a kath. egyházból 
a kitérések többnyire coelibatusúnt és kötelességfeledett 
papok valamint oly egyének részéről történtek, kiket földi 
érdekek és szenvedélyek, névszerint megfutás vezérlének a 
kath. házassági törvények elől : viszont a kath. egyházba 
való visszatérések legtöbbször olyneműek, hogy azok az 
egyháznak csakis legnagyobb tiszteletére válnak. Habár 
minden felhasználtatott a másvallásuaknak, kivált a protes-
tánsoknak és oroszoknak a katholicismus vizsgálatától visz-
szariasztására, melyben pogányságot, deismust, naturalis-
must, rationalismust, pelagianismust, judaismust, lelkiis-
mereti zsarnokságot, polgári szabadság elfojtását, hajlamot 
forradalomra, szóval minden gondolható roszat és tévelyt 
véltek találhatni ; habár az öröklött előítéletek és szokások 
hatalma, a még legközelebbi rokonok gúnyja és gyűlöleté-
től való félelem, gyakran ama kényszerhelyzet is, melyet 
eddigi állás sőt néha büntetőtörvények is alkotának, hatal-
masan útban állottak : mégis mindez koránsem volt képes 
visszatartani sok gondolkodó és nemes érzésű egyént mind-
két nemből attól, hogy a kath. hit gondos vizsgálatába 
ne ereszkedjenek és tetemes áldozatokkal is a megismert 
igazságokhoz ne csatlakozzanak. Századunk csaknem min-
den éve egész sorát hozta magával a fejedelmi, nemesi, 
tudós, művészi, szónoki neveknek Németországból, Angliá-
ból, Francziaországból, Schweizból, Amerikából, még Orosz-
országból és Skandináviából is, kik részben gondtalan 
megélhetésöket feladva vagy sokféle társadalmi hátrányok 
kíséretében csatlakoztak az egyetemes egyházhoz és nem 
ritkán e belépés alatt vagy után alapos igazoló iratokat 
tettek közzé (Handb. der alig. Kircheng. 2. B. 1877.1061. 1.) 

— A budapesti róm. kath. plébániák magyar jellege 
tárgyában a főváros tegnapi (9) közgyűlése egyhangúlag elfo-
gadta Morlin Imrének következő javaslatát : Mondja ki a 
törvényhatósági bizottsági közgyűlés : 1-or. Hogy a főváros 
területén, a kegyúri hatósága alatt létező plébániák jellege 
magyar. 2-or. Hogy a plébániák szentegyházaiban a ma-
gyarajku római katholikus hi vek igényeit első sorban óhajtja 
kielégíteni, — másrászt azonban tekintettel kíván lenni arra, 
hogy ez által a más ajkú hivek igényei is teljesen kielégit-
tessenek. 3-or. Hogy amennyiben e kegyúri óhajainak tel-
jesülése az egyházi hatóság intézkedéseit vonná maga után, 
a bibornok herczegprimáshoz feliratot intéz, melyben arra 
kéri, hogy a magyarajku római katholikus hivek ezen jogos 
igényeit tekintetbe venni s azok kielégítése. iránt egyházi 
hatáskörében intézkedni méltóztassék. (M. A.) 

-j- Gyorsan szedi a halál áldozatait a csornai prem. 
kanonok rendből. Ismét gyászjelentést vettünk. „Simon Vin-
cze csornai prépost, saját és az egész csorna-premontrei ka-
nonokrend nevében szomorodott szívvel jelenti a rend nes-
torának Nóvák Athanáz, premontrei kanonok, kiérdemült 
al perjel és arany misés áldozárnak, élete 84-dik évében Csor-
nán f. hó 4-dikén éjjeli 1 órakor, a haldoklók szentségeinek 
ájtatos felvétele után, mellvizkórban beállott elhunytát. Az 
engesztelő szent miseáldozat f. hó 5-dikén reggeli 9 órakor fog 
megtartatni ; a boldogultnak hűlt tetemei pedig ugyanazon 
napon délutáni 3 órakor tétetnek a közsirkertben örök nyu-
galomra. Csorna, november 4. 1881. Az örök világosság fé-
nyeskedjék néki !" 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Az első római keresztények és az első pápa a 
föld alatt. 

(Vége.) 

„Az említett oszlopasztal baloldalán egy szép 
arcosolium van. Ott a mázolat eltávolítása után 
festmény maradványai t fedeztem fel. Két nagy bá-
rányt pi l lantunk meg, melynek egyike egyenesen 
áll lábain, mig a másik összeguggolva fekszik. A 
bárányok előtt egy liliomszár emelkedik fel s az ív 
magaslatán két madarat látni. — A liliomokkal a o 
festő az énekek éneke eme helyére u t a l t : (0. 1.) 
„Kertébe jöjjön szerelmesem ! a fűszerek ágyához, 
legelni a kertben, és szedni liliomot." A bárányok 
jelképezik az ősrégi keresztény művészet szerint a 
hívőknek földi zaráridokságát, a madarak jelképe 
lelkeiknek, kik a test bilincseiből kiszabadítva, a 
mennyei paradicsomban boldogul élnek. —Világos, 
hogy a két bárány szintúgy a két madár a két test-
vér, Agnes és Emerentianára utal, kik közül az 
egyik it t van eltemetve, mig a másik, sz. Ágnes, 
a szomszédos coemeteriumában nyugszik, s hogy a, 
festő épen a bárány képében ábrázolta, az onnan 
van, mivel sz. Ágnes halála u tán szüleinek egy bá 
ránynyal oldalán jelent meg sírjánál, és mivel Á g -
nes „bárányt" jelent. 

„Eme kryptában még egy más arcosolium^ is 
látható, mely az első keresztények egy különös sa-
já t ságá t áll i t ja szemeink elé. A falban iv alatt egy 
kissé magas, négyszegle tünyughelye t ta lá lunkés az 
iv falában két sirt. Ez az első keresztények ama 
szokására emlékeztet, miszerint nyughelyeiket kö-
zel a vér tanuk nyughelyeinél választottak ki. E 
czél elérésére gyakran megcsonkították az arcoso-
soliumok szép képeit, mogrongrálták a sírokat és 
át törték a falakat." 

„Miután ily módon á tku ta t tuk szent Ernerentiana 
kryptá já t , csak az van hátra, i r ja Armellini, hogy a 
karzat (Tribüne) üregének vörös betlis feliratát meg-
fejtsük, melyet valaha Bosio látott ugyan, de meg 
nem tudot t fejteni." 1876. évi deczember (>-án Ar-
inellini legügyesebb és legtapasztaltabb ásóinak 
egyikével, Luigi Caponival, az „Ostr ianumi Coeme-
ter ium" kryptájába"azaz basil ikájába ment. Szor-
gosan megvizsgálták a hátfél üregét. (Az apsisban). 
Az vörös és szürke csíkkal volt körülkeretezve, ró-
zsákkal befestve és ra j ta következő a jegyzetbe« 
alól olvasható be tűk valának láthatók.1) 

Egyedül a tudós de Rossi éles elméjének sike-
rül t é feliratot megfejteni, mely hogy helyes, a leg-
nyomósabb érvek bizonyitják a mint Mariano Ar-
mellini „Scoperta della Crypta di Santa Emeren-
ziana" czimü iratában meggyőző okokkal bővebben 
kifejti. Az üreg hátfalában levő rózsák és virágok 
nem piiszta ékítmények, hanem jelképei az örök 
boldogságnak, melynek részesei a vértanuk, kik i t t 
nyugosznak. 

A püspöki széken, az oszlopasztalon kivül , 
melyről János áldozár az olajat gyüj té , melyet ő 
„Oleo de sede ubi prius ses Petrus sedit"-tel jelzett és 
az üreg nevezetes feliratán kivül Armellini sz. Pé-
ter apostolnak a „Coemeterium Ostr ianum"-ban 
tartózkodásáról még más bizonyítékot is talált . 

i) A M A S i S A N Ö P E T c E M E R 1ANA 
• ' ' i A 

AS 
E betűket Armellini ós de Rossi következőleg egészí-

tették ki : 
Damas us antistes supplex ornavit cultn meliori 

Hic sedit prius Sanctus Petrus 
Hic requiescit Ernerentiana 

Papias. 
40 
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Meggyújtott szalma füstjével befeketített fa-
lon vas peczekkel egy felirat ugy volt bekarczolva, 
hogy a fekete alap kicsillámlott. A felirat betűiből 
néhány már nem volt látható. A tudós de Rossi 
éles elméjének sikerült eme feliratot is megmagya-
rázni. Teljes szövege lent a Jegyzetben olvasható.2) 

Ez a, szent Emerentiana. kryptájában felfedezett 
felirat megbecsülhetetlen történelmi értékű, mert 
megdönthetetlen bizonyítékát nyúj t ja annak, hogy 
itt, hol szent Péter apostoli székén ült és tanitott, 
az első keresztények által, és évenként Január 18 án 
ünnepeltetett sz. Péter székfoglalója: „Cathedra 
L. Petri Rom.", a mint ez Rómában s az egész ke-
resztény egyházban 1500 esztendő óta mai napig 
megünnepeltetik. 

Armellini említést tesz még egy : „Turr. Lu 
eines," nevű pecsétről, mely egy nyughely oldalfa-
lának mészébe volt benyomva. További kutatások-
ból kiderült, hogy ez a Rómában ismeretes nemes 
Turranis család temetkezési hels e volt. E pecsét 
jelentősége, melynek feltalálója de Rossi, egy igen 
nevezetes személyiség nevével szoros összeköttetés-
ben áll, ki a vértanuk és katakombák történetében 
nagy hírre tett szert. Ez a nagy hirü Lucina. Az 
első keresztények üldöztetésének történetéből tudjuk, 
hogy sok római hölgy a szent vértanuk testeinek 
eltemetésére szentelték magokat. Igy a többi közt 
Iustina, ki a sok közt szent Restitutus, továbbá 
Theodora, aki Abundius és Abundantius földi ma-
radványait temette el. Ide tartozik Cyriaca is, de 
valamennyi közt legismeretesebb Lucina. 

A vértanuságok actáiban több e nevű hölgy 
említtetik, kik mindnyájan ugyanezen ájtatos szol-
gálatra szentelték életöket. Mint első azonban Lu o 
cina, az apos to lok t a n í t v á n y a , e m l í t t e t i k . Ez igen 
gazdag hölgy volt, ki jószágának több telkével 
a j á n d é k o z t a m e g a r ó m a i egyháza t . Ezen t e lkek 
a z u t á n t e m e t ő h e l y e k ü l h a s z n á l t a t t a k , i lyen pl. a 
k r y p t a „ in coemete r io S. Ca l l i s t i . a 

Említett Lucina törzs-anyja volt a későbbi 
Lucinasnak, ki a 3-dik század végén élt. Az utolsó 
k ö z ü l ö k K o n s t a n t i n c sá szá r i d e j é b e n h a l t m e g . De 
Ross i beb izony i t á , h o g y apos to l i L u c i n á n k egy 
és u g y a n a z o n szemé ly P o m p o n i á v a l , P l a u t i u s , 
Nero császár kortársa és Britania ismert meghóditójá-

X V KAL. 
F E B R A S 
OB AMORcm Sed 
IS SANCTI Petri 
Qua primum 
ROMAE sedit 

nak feleségével. Plautiusnak a keresztény hitre térése 
Kr. U. sz. u. 58. esztendőre esik. Maga Tacitus a törté 
netiró is megemlékezik róla évkönyveiben.3) Az utolsó 
Lucina a harmadik században említtetik, ki a dio-
kletiai üldözések alat ajánlotta fel szolgálatait a 
vértanuknak, Oldala mellett talál juk János áldozárt, 
a mint azt Simplicianus, Faustinus és Viatrix sz. 
vértanak actáiban olvassuk. Már ebből is kitűnik, 
hogy e Lucina előkelő család ivadéka; de még job-
ban kitűnik az magából a történelemből, mely öt 
mint Pianus consul feleségét említi.4) Az Emeren-
tiana kryptájában talált pecsét nevét összekötte-
tésbe hozza a nemes Turrania családdal. (Turr. Lu-
cines vagy Turrania Lucina), A Turrania csaUd ép 
ugy mint a Turrenia család nevezetes volt Rómá-
ban a 4 dik században és a nemes Anici vagy Anici 
Bassi családdal rokonságában állott. Ez kitetszik a 
következő ostiai feliratból : 
ANICIVS A V C H E N I V S BASSVS V. C. ET TVRRE-
N I A HONO R A T A C. F. CVM F I L I I S DEOJSANCTIS-

QVE DEVOTI . 

Anicius Auchenius consul volt 408. vagy 
431-ben. 

E nemzetséghez tartozik egyszersmind Junius 
Bassus, ki mint hitujoncz (neophitus) halt meg 
és római helytartó volt. Koporsóját 1593-ban talál-
ták meg a Vatikánban. Hogy Turrania Lucina a 
dioklétiai üldözés alatt a vértanuk testeit eltemette 
és sírjaikat családi pecsétjével pecsételte meg, ki 
tűnik Papias és Maurus vértanuk actaiból is, hol az 
mondatik, miszerint öt (Lucinát) ismert hivatá-
sának teljesítésében János áldszár is gyámolította. 
Ezen acták végén következő szavak olvashatók : 
„Quorum corpora colligens noctu Joannes pre-
sbyter sepelivit via Nomentana ad Nymphas B. Petri 
ubi baptizabat." — E szent vértanuk sirja szent 
Emerentiana sirja alatt helyeztetett el. 

Hogy szent Emerentiánának kryptája sz. Péter 
és Pál apostolok idejéből való és hogy sz. Péter 
első székhelye csakugyan ott volt s hogy ott keresz-
telt, még ama számos feliratokból is világos, me-
lyek a lépcső falán, mely a kryptához levezet, ol-
vashatók. Több Claudius nevét viseli, Claudius csá-
szár házából, valamint a Flaviusok, Juliusok és 
Tulliusok hires nemzetségéből, kik a kereszténység 
idejében Rómában éltek.5) 

s y x m . , 32. 
4) Antimus áldozár actái Surius T. I I I . Május 11. 
5) Ilyenek : 

a) C L A U D I V S ATTICIA 
N V S L E C T O R 



És igy eme nevezetes kryptának, feliratainak, 
emlékeinek és vértanúi nyughelyeinek felfedézése, 
melyek közt szent Emerentiana sirja az első helyet 
foglalja el, többé semmi kétséget sem hagy fenn az 
iránt, hogy ez ugyanazon krypta, hol valaha szent 
Péter apostol első székhelye volt, hol tanított és ke-
resztelt és hol az első keresztények szent Péter 
székhelyét évenként J anuá r 18-án ünnepelték. — 
A nemesielkü praelatus, Pietro Crostarosáé immár 
a nagy érdem, hogy e krypta fel van fedezve és 
ki van nyitva. A legnagyobb hála és elismerés azon-
ban de Rossi ker. János lovagot illeti, kinek elöre-
bocsájtott kiásások után, melyeket Mariano Arrnel-
lini a legnagyobb vigyázattal vezetett, sikerült 
végre a már többé meg nem támadható bizonyíté-
kot nyújtani , hogy ezek az ostrianumi coemete-
r ium helyei, hol az apostol-fejedelem sz. Péter 
történelmi emlékének nyomai, valamint sz. Eme 
rentiának és sok más hires vértanúénak találhatók 
és hol sz. Péter, az első pápa, az üldözések viharai kö-
zepett, első székhelyét felállitá, s arról Jézusnak, az 
Isten Fiának taní tását ret tenthetet lenül hirdette, 
és azokat, a kik hittek, szent keresztség által a kő-
sziklára épített anyaszentegyházba felvette, melyen 
a pokol kapui diadalt venni nem fognak soha, soha. 

Dr. Ott Ádám. 

E g y l a p 
mult századi kath. tan- és nevelésügyünk történetéből. 
(Az iskola és társadalom mennyiben járulhatott Szegeden Ré-

vai M. szellemi képződéséhez ? —- Csaplár müvéből.) 
1. 1769. őszén if jú bajnokunk, már mint a kegyes ta-

nitórend jelöltje, Kecskemétre rendeltetett, hogy ott a rend 
öltönyét fölvéve annak szabályai szerént szerzetes tanítóvá 
képeztessék. 

Orosz Zsigmond vala ekkor a rendtartomány főnöke, 
kivel ez életrajz folytán elég alkalmunk lesz közelebbről is 
megismerkedhetni,1) nevezetesen épen a Révaira vonatkozó 
viszonyokból. 

E T C L A U D I A 
F E L I C I S S I M A 

C O I V X 
b) F L A V I V 
c) H O C T A V I A E T U L I A E 
d) A U R E L I A . I Y S T I N A E T 

1ULIANVS 
1 Már eleve is megemlíthetem bemutatásául, hogy e több tekin-

tetben emlékezetes és különösen Kévait illetőleg jelesen befolyásos fér-
fiút egész mivolta szerint élethűen tükrözve találja az olvasó Horányinak 
1782. fölötte mondoti emlékbeszédében. Ezen a mily egyszerű, oly 
őszinte nyelven tartott parentatiónak — mely méltán tekinthető egy-
szersmind szerzője egyik legsikerültebb müvének — tartalmát bőven 
igazolják a történeti adatok s jelentősen nyomatékolja azt Révainak az 
Orosz halála fölött kesergő elegiája is. (1. Elegyes verseit 85 — 9.1.) Fel-
adatom igénye szerint mindkettejökről tüzetesebben keilend szólanom 
annak idején. 

Révai M. tanárainak dicsérete, főleg Tapolcsányi Ger-
gelynek, ki Orosz Zsigmondnak a főnökségben előde vala s 
ki általán tekintélyes itéletű férfiúként ismertetett el,2) me-
leg ajánlata, de egyszersmind saját tapasztalata is3) nagyon 
elégséges indokul szolgálhatott a bölcs főnöknek arra, hogy 
a kitűnő tehetségeinél és szorgalmánál fogva már is jeles 
képzettségű i f jú jövőjéhez szép reményeket fűzzön.4) S elég 
jó alapon ál l i that juk, hogy Révai M. is nem kis mérvben 
vala ekkor hangolva nz ily jogos remények valósítása iránt 
buzgalomra. 

Erősen hazafias érzelmei főleg oda irányultak vala, hogy 
a magyar nemzet szellemi és erkölcsi értékének növeléséhez 
egykoron az ő részéről is telhetőképen járulhasson s ez ál-
tal róhassa le leginkább honszeretetének mélyen érzett ta r -
tozását. 

Ilyetén érzületének mindegyre hathatósabb fokozódá-
sát eszközlé pályaválasztása. Eléggé nyomós vallomását lel-
jük erről különösen a Christovich5) püspökhöz 1778. aug. 
31. írt levélben.6) 

Némileg a Szegedről Kecskemétre költözés is j á ru lha-
tott ahhoz, midőn a meglehetősen parlag alföldi síkságnak 
akkoron jóval gyérebb életjelenségei még fájdalmasabban 
érezteték a hazafiasan eszmélővel a honfi teendőinek tömér-
dek sokaságát. 

A Csanád romjairól írt elegiáját ismerve elképzelhet-
jük, mily gondolatok s érzelmek raja kisérhette az eszményies 
irányzatú i f jú t ezen útjában, mely egyszersmind határvető 
vala életének gondtalanabb szaka és komolyabb stadiuina 
közt. — Bízvást föltehetjük róla, hogy többnyire a hazának 
múltja és jövője fölötti merengéseivel sűrűen vegyülve vál-
takozának egyéni élményei s reményei fölötti tűnődései. E 
közben alkalmasint komolyan fontolgatá a lelkes i f jú eddigi 
serónykedésónek eredményeit, hogy azok alapján immár 
serdiiltebb s majdau férfi kora törekvéseit is mennél sikere-
sebben hasznosíthassa forrón szeretett hazájának javára. 

Ilyesmiket jó alapon tehetünk föl róla azon tanúságok 
szerint, melyek azonkori érzelmeit tükrözik.7) Képzeletünk-
ben rokonszenvesen kisérve őt rendeltetésének küszöbe felé, 
méltán vethetünk még egy-két pillantást egyszersmind azon 
viszonyokra is, melyek közt bajnokunk tanulói pályája át-
huzódék s melyek oly jelentékeny befolyásúak valának szel-
lemi kifejlődésére; sőt egész életebeli tevékenységére is. 

Főleg az iskolaügyet vehetjük szemügyre, melyet a 
mai költséges közoktatáshoz mérve, majdnem kezdetleges 
gyarlóságúnak mondhatna a bírálóbb Ítélet, különösen a be-
rendezés tekintetében, de a melynek némely eredményei 

*) „Vir scient-iae ac prudentiae laude spectatissimus" 1. Horányi 
„Scriptores Sehol. Piar." s Katsor i. h. 

3) 1769-iki febr. 21—28. napjaiban tartotta Orosz Zsigmond a 
szegedi társház hivatalos látogatását, s ezen egy tiét folytán, mint a pro-
tocollumi bejegyzés vallja, örömmel vette tudomásul az ottani tagok ösz-
szes működését, különösen pedig tanügyi buzgalmát: „non mediocri so-
latio se perfusum sensit audïendo et experiendo magnum zelum . . . vi-
videndo. Videndo praeterea per visitationem institutam Scholarum ex 
diligenti institutionc docentium nostrorum praeclaros juventutis, no-
strae institutioni creditae, in iis artibus, quae ejus aetati conveniunt, 
fructus et progressus." Ez alkalommal kétségkívül tudomására ju to t t a 
gondos főnöknek az ifjúság jelesbjei közt Révai Mátyás szellemi értéke 
is, ki ekkor alkalmasint már mint a rendbe kívánkozó mutattatott 
be neki. 

*) Kitetszik ez Orosz Zsigmondnak már idéztem nyilatkozatából 
(1. III. fej. ÎÎ8. 1. jegyzetében.) — Hasonló nyilatkozatát leljük egyik ér-
dekes levelében, melyet 1782. jan. 8. Koppi Károlyhez intézett volt. 

40* 
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mindamellett annyira föltetszők még ma is a komolyan vizs-
gálók előtt, hogy szinte bajosan érthetők meg a korviszo-
nyokkal egybevetve. — Révain kivül több más jelesség 
meglehetős bizonyságát tünteti elénk annak, mily jó alapot 
bírt az akkori iskola adni arra, hogy a valódi tehetség és 
szorgalom akár korszakot alkotó tevékenységre is képesül-
hessen. 

S ez okból is méltán indul már a tudományos érdeklő-
dés növekvő serénységgel ama többnyire rejlő tényezőknek 
kutatására. — Hadd derüljön ki világosabban, mit vőnek 
elődeiktől, kik utódaikra oly fontos becsű vívományokat 
szállítának s azok által a nemzeti művelődésnek oly tetemes 
elősegítését eszközölték. 

Jusson alkalmilag itt is néhány szemerke ahhoz az 
épülethez, a melynek összealkotása ezentúl mind sürgetőb-
ben igényli a hazai tanférfiak buzgalmát. 

2. A mult századi közoktatás rend- és módszere iránt 
fokozódó kíváncsiságnak nálunk még valóban kevéssé igye-
kezett eddig megfelelni a történelmi búvárkodás. Különösen o o 
a kath. tanügyet illetőleg, — a mint ez a I I . József előtti 
időben a szerzetesek által kezelt iskolákban egyházi fön-
hatóság vezérlete alatt foly vala, — még kevéssé ismertet-
vék az érdekes részletek s alig méltatvák a lényegesebb 
mozzanatok is.8) 

Mintha csakis a „Ratio educationis publicae" keltével 
kezdődnék sajátlag a kath. közoktatás története, olyatén 
homály borong az azt előző időbeli tanügy fölött.9) Inkább 
csak fölszínes átalánosságban említtetik a hazai iskolák ak-
kori tevékenysége — még az alapművekül tekintett oktatás-
történeti munkákban is. Es mennyi hiány s mennyi hiba 
azokban még a lényegesebb jellemvonásokat illetőleg is ! 

Ezen fogyatkozás kétségkívül tetemes részben esik 
magoknak az illető testületeknek rovására, úgymint melyek 
gyakran elmulaszták tevékenységük jelentősb részleteinek 
följegyzését is, akár szerénységből, akár a történelem iránti 
figyelmetlenségből. Különösen azon időkben, midőn bevég-
zett műveikre pro coronide a szerzetesek főleg az „Omnia 
ad maiorem Dei glóriám" vallásos epiphonemát szokták tűz-

5) Néhutt Krísztovichnak iratik ; de miut Kasics Károly püspöki 
levéltárnok értesít, sajátkezű aláírásai a főntebbit igazolják. 

6) 7) „Fere puer cepi cogitationem illustrandae patriae meae. 
Deinde idein ignis maiores vires cepit, multoque magis inflanunatus est, 
ubi me Keligio Seholaruni Piarum suseepit. — (Kasics Károly másolata 
szerint a csanádi püsp. könyvtárban létező eredetiből.) 

8) Bizonyság erre egyebek közt, „A magyarországi kath. gymna-
siumok története" oeimű könyv, melyet Mészáros Ferencz mint m. k. 
helytartótanácsi titkár a hivatalosan fölterjesztett adatokból szerkesztett, 
össze s adott ki 1865-ben. Így csak is hivatalos soványságú lehetett az 
többnyire csak kényszerülten benyújtott száraz kivonatokból összeállítva. 
Pedig találkozhatnék még a nagy fogyatkozások daczára is ilyesekböl a 
tanitó szerzetesek irattáraiban, vagy archívumi maradványaiban annyi, 
hogy azokból akár egy tanügytörténeti adattárt is lehetne némi ideig 
folytatni. Ezt pedig ez idő szerint talán érdemes dolog is lenne eszközölni, 
legalább olyatén egyháztörténelmi adattárképen, mint a minőnek eszmé-
jét egypár évtized óta már többnek ajánlgatám figyelmébe s melynek 
megindítását leginkább Ortvay Tivadar jeles tudósunk szerkesztése mel-
lett lett volna kívánatos eszközöltetni, midőn ez a csanádi egyházme-
gyére szoritkozett „adatttarát" 1874. kénytelen volt a részvéthiány miatt 
megszüntetni. — Az óta még több körülmény emlékeztet e jámbor 
óhajtásra. 

9l Ilyesmit éreztet egyebek közt a Beer Adolf és Hochegger Fe-
rencz műve is „Die Fortschritte des Unterrichtswesens in den Cultur-
staaten Europas (Wien 1867) 266. 1. 

De Lubrich Ágostnak dús tartalmú művéből: a „Nevelés történel-
méből" is kitetszik (1. III. 105. 1.), hogy a mult századi kath. tanügy tör-
ténetét az államszabta rendszer előtt behatóbban ismertetni még nem 
lehet az ahhoz kellő előmunkálatok hiánya miatt. 

ni, szerénységük öncsekélylőbb vala, semhogy működésök 
jelesb sikerét is hirdetni kívánták volna. Igy lőn, hogy a kö-
zépkorias igénytelenség olykor még világraszóló remekléseit 
és ilyesek alkotóinak nevét is alig jelölte az ismertetésnek 
valamely csekélyke jegyével. — De még a névkitétel sem 
annyira az egyénre, mint inkább csak a testületre vonat-
kozó, minthogy némely rendekben a családi név mellőztével 
többnyire csakis a szerzetes nevet s mivoltot említi.10) 

Az ujabb kornak theoriákban hivalgó szenvedélyét 
átalában nem igen ápolák a régebbiek. Túlnvomóbb volt 
náluk a gyakorlati cselekvésre való gond az elméleti terve-
lésnél, amint hogy a művészetek történetének tanúsága sze-
rint is a legfontosabb elméleti szabályok a megalkotott re-
mekekből vonattak el. A képző- és szólóművészeti theoriák 
egyiránt utólag alkottattak az előbb létesült remekek nyo-
mán. Szintígy támadt a (Cicero szerint) „ars artium és sci-
entia scientiarum"-nak nevezett szellemképző mesterség is. 
Még az egyébként eléggé beszédes hellének is nagyon ke-
véssé részletezék paedagogiájok és didaktikájok elméletét a 
modern perissolog didactikusokhoz képest. 

Valamint őseink és több más nemzetek hajdanában 
harczias ügyességüket gyakorlati úton közlék utódaikkal s 
megeléglették, magok számára csupán azt az öntudatot, 
hogy valamit emberül megtettek, anuélkül hogy tettök hírét 
messze terjeszteni igyekeztek volna : mintegy olyképen gon-
dolkodának a multak szellemi munkásai is. Nem tőrödének 
azzal, hogy az ily igénytelenségért majd meglakol egykor 
emiékök, sőt utódaik is ; mert lám most gyakran sötét bar-
bárság vádja hárul rájok, a miért hogy nem írtak távolról 
sem oly részletes kimutatásokat, értesítéseket s protocollu-
mokat sem, mint a mennyinek jegyzésére a mai tanférfiak 
utaltatnak mindenről, a mit tanítnak s taníthatnának órán-
ként.11) 

Ama fukarul nyilatkozó időszakok tanügyi mozgal-
mait e szerint majd csak huzamosb kutatás nyomozhatja ki 
annyira, hogy azok bensőbb életének meglehetősen jellemző 
képét nyerhessük még egyes részletekben is. 

Ily czélból íme itt is legalább egy két tájékozó pont 
különösen a mult századi közoktatás történetének földeríté-
séhez, leginkább a piaristák tanítását illetőleg. 

3. A kegyestanitórendnek alapitója Calasanzi sz. Jó-
zsef előbb gyakorlati példaadással, majd vezérlő útmutatás-
sal jelölte ki munkatársainak a megvalósítandó eszme végett 
követtetni kívánt tanitás és nevelés módját ; majd a rend 
szabályzatában12) jobbára átalános irányzással, az egyes ta-
gokhoz és társházakhoz intézett igen számos leveleiben13) 
pedig olykor részletesebben s körülményesebben is kifejezte 
azt, határozott útmutatást adván arra, hogy mily rend és 

10) E szokás a mult század középéig fönmaradván némely szerze-
tekben, (a többi közt a kegyesrendieknél is) nem kevéssé nehezíti az el-
igazodást történeti jegyzeteiknek felhasználásában. 

") Csakhogy aztán a tanügy jövőbeli történetíróját ellenkezőleg 
épen az ily tengernyi adat miatti „embarras de richesse" ne zavarja erő-
sebben meg, sem mint a mostani hiányok, ha még is fennmaradhat va-
lami a csakis ephemer hevenyészetre való gyári papírból. 

12) 1. „Constitutiones CC. RR. Sehol. Piar : több részében, külö-
nösen L. II. C. VIII és IX. „De Gubernatione Gymnasiorum seu Sehol. 
Piarum." továbbá „Reguláé et Rit-us Communes," „Regulae Praefecti 
Scholarum, Reg. Scholasticorum" sat. 

13) E nagybecsű leveleinek egy részéből némi kivonatokat tett közzé 
Nicht Guido (ab Angelis) a kegyesread tagja e czimmel : „Documenta 
Spiritualia ex epistolis S. Josephi Calasanctii . . . Nicolsburgi 1772." 
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mód szerint kivánja teljesíttetni általok az eléjek tűzött fel-
adatot, nemcsak a valláserkölcsi nevelés, hanem az értelem-
fejlesztés tekintetében is. — Kegyeletes társai és követői pe-
dig élő szóval adott oktatásait s gyakorlati eljárását is hű 
emlékezetben tárták s becses hagyománykép megőrizék. 

A Calasanzi sz. József által sugallt eszmékben, mint 
üdvös tartalmú magvakban rejlő oktatási s nevelési elveket 
lépésenként fejlesztgeték ki a rendnek tartományi és általá-
nos gyűlései (Capitula Provincialia et Generalia.) Ez utób-
biak Kómában tartatának jobbára <> évi időközönként. 

E mellett a rend szervezete szerinti fensőbbég és rendi 
hatóság intézé azoknak gyakorlati kivitelét. — A részletekre 
nézve többnyire a Jézustársaság tanrendszerét követék egy-
előre példányul ; mert ez mind alkottatása,14) mind pedig 
széltében feltűnő sikerű15) gyakoroltatása által oly nagy te-
kintélyre emelkedett volt Európaszerte, hogy elleneseiknél 
is több helyütt nagy figyelembe vétetett, sőt néhutt mérv-
adóul is tekintetett.16) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, november 12. As alapok és alapítványok. 

— Ugyan e helyen a 38-ik számban jeleztük, hogy a mon-
dott czim alatt a ,P. E. és I. L.'-ban egy czikksorozat kezde-
tett meg. Annak I. számára már megtettük megjegyzésünket; 
most előttünk van a I l - ik czikk. Bizonyos mohó vágygyal 
fogtunk e czikk olvasásához, mert azt hittük, hogy abban 
fogjuk találni a még ez ideig mindenki előtt ismeretlen és 
csak most felfedezett jogalapot, a mely kétségtelenné teszi 
nemcsak azt, hogy mindazok egészen tudatlanok voltak a 
jogban, akik az alapokat és alapítványokat vizsgálva, azo-
kat a katholikusok elidegeníthetlen tulajdonának tekintet-
ték, hanem kétségtelenné teszi azt is, hogy ezekhez a pro-
testánsoknak oly minden kételyt kizáró joguk van, a mily 
bizonyos hogy kétszer-kettő négy. 

Midőn e I I . czikket első izben elolvastuk, sehogy sem 
tudtuk megtalálni azt a ,kétségtelen' jogalapot. Elolvastuk 
tehát ismétjés ismét, és a végresultatum mindig csak az volt, 
hogy czikkező e jogalapot valószínűleg nem akarja a világ 
előtt elárulni,— azaz hogy elárulná ő, de minthogy összevissza 
forgatva mindent, nem talál ja meg, tehát bölcsebbnek tar t ja 
annak megkeresését másra bizni. Hanem akkor minő értelme 
van az I . czikkhez tett ama szerkesztői nyilatkozatnak, 

u ) Létesítését illetőleg valóban figyelemre méltó azon rendkívül 
óvatos és sokszorosan megfonteló eljárás, melylyel azt a rend atyái Aqua-
viva Claudius rendfőnök intézése alatt összealkoták. — Possevin Antal, 
a Jézus-társaság egyik legkiválóbb tagja, salesi sz. Ferencznek Paduában 
volt ifjúkori mentora (1. Wetzer-Weltc Kirchen-Lexicon 1852. VIII., 
615—621.) — „de cultura ingeniorum." czimű jeles művének, melyet a 
„Bibliotheca selectau-jában is kiadott volt — XXXIX fejezetében (Ratio 
studiorum statuta in collegiis societatis Jesu") valóban érdekesen s ta-
nulságosan ismerteti a rendnek ama nagy horderejű művét. „E tanterv 
— mint Mészáros Fer. is fönnebb említett művében (10 1.) megjegyzi, a 
rend eloszlatásáig mindenütt pontosan megtarattott, s azon elven alapult, 
hogy a sokoldalú tudományokkal fölületesen elhalmozás vagy a tudo-
mányos pedánsokká képezés helyett a tudományok első alapját megvetve, 
tanítványait képesekké tegye, hogy hajlamukhoz képest további önképez-
tésüket önallólag eszközölhessék, sat. 

15) „A jezsuiták kitűnő ex-edménynyel tanítottak, minek oka jó 
előkészültségük, buzgalmuk és helyes módszerükben keresendő " Praknói 
V. után dr Kiss Aron a nevelés és okt. történet kézikönyve. 1878. 98. 1. 

ls) „In Oesterreich wie im übrigen katholischen Europa war die 
gelehrte Mittelschule nach der Ratio et institutio studiorum der Jesuiten 
eingerichtet und selbst den protestantischen Schulen Ungarns war das 
Vorbild dieser Schulorganisation massgebend." (Beer A. u. Hocbegger F. 
Die Fortschritte des Unterrichtswesens. 1. 227. 1.) 

hogy az ,alaposan irt czikk, a kérdésnek ugy történeti, mint 
jogi oldalára nézve tájékoztatja a közönséget'?? Hogy ez 
alaptalan nyilatkozat, hogy tehát nekünk van igazunk, azt 
maga czikkező bizonyltja, midőn I I . czikkét következőleg 
kezdi : „Nem czélom jelenleg az alapok és alapítványok 
jogi természetének vizsgálatába részletesen bebocsátkozni 
— persze könnyebb a levegőbe beszélni — részint azért, 
mert annak tüzetes tárgyalása egy egyszerű hirlapi czikk 
keretét mesze túlhaladná ; részint mert annak kiineritő vizs-
gálata törvényeink történetének oly tömkelegébe vezetne 
bennünket, melybe ki egyszer betéved, az ugyan az igazság 
Ariadne fonalát nehezen fogja e tárgyban feltalálni." Hogv 
ily nyilatkozat után mikép tájékozhatja magát a közönség 
e czikk után a kérdés ,jogi oldalára' nézve, vagy mennyire 
fog megnyughatni ,a kérdés ily tüzetes tárgyalásában', mely-
lyel a közönséget czikkező fenyegeti, azt fejtse meg aki 
tudja, mi időnket ily czéltalan munkára nem pazaroljuk. 

De ha már czikkező nem bocsátkozik e kérdés jogi ter-
mészetének vizsgalatába, mi czélból irta czikkét? A czikk tar-
talma megfelel e kérdésre. I r ta azért, hogy izgasson azon fel-
fogás ellen, hogy az alapok és alapitványok a katholikusok tu-
lajdonát képezik ; irta azért, hogy izgasson azon irányban, 
mintha a régi törvények, melyeken a katholikusok tulajdon-
joga ezen alapok iránt alapszik, érvénytelenek, használhatat-
lanok volnának, és hogy ennek következtében az alapok és 
alapitványok kihez-tartozandósága a .modern jog'szerint dön-
tessék el. Igazán meglepő, hogy mennyire irtózik czikkező a 
régi törvényektől, pedig ha ezen alapok jogi természetéről van 
szó, talán csak nem lehet e kérdést eldönteni, pusztán vala-
mely 1848, vagy 1880-ban hozott törvény erőszakos magyará-
zata szerint, hanem vissza kell menni az alapítás korszakára 
és az akkor alkotott törvényre és azokra, melyek ezek alapján 
alkottattak. A régi,feudális ' törvények t. i. nem egyszer bánt-
ják czikkezőt, háborgatják nyugalmát, azért azokat szeretné 
nem létezőknek tekinteni és a ,modern joggal ' agyonütni. „A 
jelen országgyűlés, ha e fontos kérdést — úgymond — igaz-
ságosan és méltányosan és —hal l juk! —egy czivilizált állam 
méltóságához illőleg akarja megoldani, nem a régi feudális 
törvények, hanem egyedül az 1848. 20. t. cz. vagyis a teljes 
jog egyenlőségalapján oldhatja meg azt," — és már elébb : 
„mert ha a vallásegyenlőség és viszonosság nem üres szó, ha-
nem komoly valóság akar lenni, ama középkori feudális jog-
nak is meg kell szűnni." Ez ellenében folyton az ,uj államjog 
elveit' emlegeti czikkező ; ezen ,uj államjog elvei' szerint 
óhajt ja megoldatni szóban forgó kérdést; ide irányozza a 
zsinat figyelmét és a törvényhozásét is, ha nem akarja magát 
a világ előtt megróvatva látni. 

Igen-igen belátjuk, hogy czikkezőnek és egyáltalában a 
protestánsoknak nagyon alkalmatlanok azok a feudalisnak ne-
vezett törvények, mert hát azok út já t állják annak a hőn óhaj-
tott osztozkozdásnak; de mi e fájdalmon nem segíthetünk, és 
tiltakozunk azon felfogás ellen, mintha e törvények érvényü-
ket elveszítették volna, azért mert a feudális viszonyok nálunk 
megszűntek. A mennyiben a hűbériség 1848-ban megszün-
tettetett, az a kath. papság önkénytes lemondása következté-
ben megszűnt ő reá nézve is. De ennek a hűbérségi megszün-
tetésnek semmi köze az alapok és alapitványok kath. jogi ter-
mészetéhez. Ezek az alapok habár a hűbériség korszakában 
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hozattak is létre, azért nem képeznek hűbért épen oly kevéssé, 
mint a protestáns fejedelmek által protestánsoknak tett ala-
pítványok. Azoknak a törvényeknek is tehát, melyek ezen 
alapokat a katholikusok részére biztosítják, a hűbériség-
megszüntetéséhez semmi közük. Vagy miért nem adják fel a 
protestánsok a bécsi és linczi békekötések által részükre biz-
tosított jogokat, hiszen azok is még a feudális korszakban 
jöttek létre? Miért nem engedik, hogy az ,uj államjog' értel-
mében az ő iskoláikra is oly befolyást gyakoroljon a kor-
mány, mint a minőt gyakorol a kath. iskolákra? Azok ellen 
a ,régi feudális törvények' ellen lia küzdeni akarnak a pro 
testánsok, ne avval küzdjenek, hogy azok a feudális időből 
valók, hanem avval, hogy mutassák meg a katholikusoknak, 
hogy azok a törvények nem a katholikusok jogait biztosít-
ják, hogy ott bizony benn vannak a protestánsok is, hiszen 
az, mert a protestánsok osztozkodni akarnak az alapokon, 
talán csak nem bizonyiték arra, hogy az alapok nem katho-
likus természetűek ? 

De még ez az ,uj államjog' is, vájjon olyan természetű-e 
az, hogy abból a protestánsok osztozkodása következik, 
olyan természetű-e, hogy abból az alapok közössége folyik ? 
Bizony-bizony mondjuk, hogy nincsen a világnak az a jog-
tudósa, bármennyire kardoskodjék is a modern államjog 
mellett, aki abból az ,uj jogból' be tudná bizonyítani, hogy 
ezekhez az alapokhoz a protestánsoknak joguk van. Minden 
határozottsággal bátorkodunk állítani azt is, hogy midőn a 
modern jog törvénykönyvünkbe beigtattatott, azaz midőn a 
vallásegyenlőség kimondatott, azoknak a törvényhozóknak 
nem volt eszükbe evvel azt kimondani, hogy ennek követ-
keztéken azok az alapok közösek, hanem csakis, hogy, mint 
azt már mult alkalommal mondtuk, a törvény előtt minden 
honpolgár, bármilyen legyen is vallása, egyenlő. Ebből azon-
ban nem következik, hogy a protestánsoknak egyenlő, vagy 
bárminemű joguk is lenne az alapok és alapítványokra, 
melyhez tulajdonjoggal csak a katholikusok birnak. íme 
tehát még az uj államjogi elv sem kedvez osztozkodni 
óhajtó protestáns atyafiainknak. 

Ezekben végeztünk volna avval az ,alapos' czikkel. 
Hogy azonban megismerjék t. olvasóink, mily nem jog, nem 
igazság, hanem erőszak működik ellenfeleinknél, ide igtat-
juk az inditványt, melyet czikkező a protestáns zsinat figyel-
mébe ajánl s mely igy szól: „1-ször neveztessék ki az egyetemes 
zsinatból egy szakértő küldöttség, az alapok és alapítványok 
tárgyában egy kimerítő munkálat készítésére, mely egyrészről 
mutassa ki, hogy ezen alapok és alapítványok országos jel-
legűek, másrészről követelje határozottan az országgyűlés-
től, hogy ezen országos alapítványokban minden vallásfele-
kezet egyenlő arányban részesittessék. 2-szor, ha pedig az 
országgyűlés elhatározná, hogy ezen alapok és alapítványok 
kizárólag a kath. egyház tulajdonai és azokból a többi fe-
lekezeteket kizárná, ezen határozat ellen az egyetemes zsi-
nat, vagy annak megbízott képviselői, óvást nyújtsanak be 
az országgyűléshez a zsinat nevében, melyben határozottan 
jelentsék ki, hogy ezen alapokhoz és alapítványokhoz való 
jogairól a protestantismus soha le nem mond és fenntartja 

jogát a jövő nemzedék számára." -— Mi ez, lia nem erőszak ? 
• 

München. A bajor főváros hitéletéről egy utazó kö-

vetkező örvendetes képet rajzolt. — Azon nyolcz napi idő-
köz alatt, mit Münchenben töltöttem, jól esett tapasztal-
nom, hogy itt a katholikusok igen szorgalmasan járnak 
templomba. Nemcsak vasárnap telnek meg zsúfolásig a tem-
plomok, névszerint a Liebfrauenkirche, (a főszékeszékesegy-
ház,) hol egyszersmind jeles szentbeszédet is hallottunk,*) 
hanem hétköznap is szép számmal vettek részt a szent mi-
sén, többen, mint sok más katholikus városban. 

Különösen tetszett egy gyászmise a Sz. Háromság-
templomban. A templom telve volt ájtatos néppel; ravatal 
körül fehér ruhás leányok álltak égő gyertyával. Kérdésünk-
re megtudtuk, hogy fiatal leányért van a mise ; élte virágá-
ban halt el. 

Münchenben sok szép templom van ; már azért is ér-
demes néhány napot e városban tölteni. És mondhatni, majd 
minden templom szépen van felékesítve : ebből lehet látni 
mennyire otthonos Münchenben az egyházi művészet. Ke-
vés templom lett azonban utóbbi időben oly Ízléssel és 
becsesen feldíszítve, főkép szép oltárokkal és képekkel, 
mint a Boldogságos-Szűz-é (a Liebrauenkirche ; szép gót 
styl). De a többi templom is, névszerint a sz. Bonifácz-
basilica, a Mindszentek udvari temploma, a Theatinok-teni-
ploma, a Maria- aui templom, az uj haidhausi templom, a 
Szent-Mihályról nevezett udvari templom, a Lajos-templom 
és ezeken kivül meg néhány kis zárdához és nevelő-intézet-
hez tartozó kis templom és kápolna. Mindezek kiváló figye-
lemre méltók és egyrészt jó Ízlésre mutatnak, másrészt tanú-
ságot tesznek a müncheni katholikusok áldozatkészségéről 
s vallásos érzelméről. Minden lelkésznek, ki azon helyzetbe 
jut, hogy templomát ízlés szerint feldíszítheti, azt a tanácsot 
adjuk, hogy menjen előbb Münchenbe mintáért. Bizonyára 
fog magának valót találni. Nem is nehéz a sok műtárgy- és 
régiségárusoknál találni képeket, szobrokat és szent edé-
nyeket, melyek kevés költséggel helyreállítva akármely 
szentegyház díszére válnak. Ivivánjuk, hogy München jö-
vőre is legyen a német egyházi művészetnek székhelye s hogy 
e művészet gonddal és szigorral ápoltassék itt ezután is. Hisz 
oly igazi vallásos szellemű a müncheni nép, —és a város, min-
den ellenhatás daczára, igazi katholikus hatást gyakorol 
az idegenre. Sokakat látni a Mária-szobrok előtt térdepelve 
imádhozni ; nem zavarja őket a körülök levő zaj és sürgés-
forgás. 

Ott a temetőbe kisérnek valakit ; sok pap megy vele 
énekelve a megható „ miserere "-t. Szerzetesekkel is találko-
zott, főleg kapuczinusokkal és ferencziekkel; az oly egyszerű 
viseletű apáczákkal is nem ritkán lehet találkozni ; ezeket 
látván tudjuk, hogy katholikus városban vagyunk. Világi 
papoknak mint szerzeteseknek apraja-nagyja alázatosan kö-
szönt. Münchenben a katholikus papok és szerzetesek nem 
részesülnek oly durva bánásmódban, mint sok más város-
ban. Hisz még városi czimerébe is vett fel egy zarándokot, 
az átalánosan ismert müncheni „Kindl"-t. 

Véletlenül a Gasteigkirche nevű temjdomba kerül-
*) Kitűnő szónokok nyernek alkalmazást a főszékesegyházban mint 

főegyházi szónokok. Evek előtt nekünk is volt alkalmunk meggyőződni, 
mily kiváló gond van fordítva Münchenben az egyházi szónoklatra. Hal-
lottuk Ehrler főszékesegyházi szónokot, ki most már wovmsi püspök, 
szintén a nevezett templomban, továbbá Westermayer és Huhu plébáno-
sokat, ez utóbbit a freiburgi kath. congressuson is, — és mondhatjuk meg 
voltunk lepetve az egyházi szónoklat ily virágzó állapota által. Szerk. 
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tünk, mely az úgynevezett ókatholikusok gyülekezési he 
lye. Erről a templomról sokat irtak a lapokban, és magában 
véve is elég bizonyíték „ókatholikusok" tengése mellett. Az 
egész csak egy kis elhagyott kápolna : van benne 18 térdeplő 
pad és alig fér el benne 100 ember. Yan benne még 2 gyón-
tató szék, melyeket aligha használnak, mert, daczára hogy 
szombat délután volt, tehát oly nap, melyen minden más 
katholikus templomban sok bűnbánó veszi körül a gyóntató 
székeket, eme kápolnában mégsem volt se pap se nép. A 
főoltár előtt világ nem égett, feszületet se láttam, csak a 
falon a keresztutat. A templom bejáratánál volt szentelt-
víztartó és egy persely ellátva táblával, melyre ez volt 
i rva : „Az óhitű katholikus község szegényei számára." Nem 
olvastak az „ókatholikusok" soha semmit az első keresz-
tényekről és ezeknek hőslelkűségéről, áldozatkészségéről, 
szigorú erkölcseiről és vértanúi haláláról ? Ismerik az első 
keresztény századok szent remetéit, zarándokait, pápáit^ 
püspökeit, papjait és szent hivőit, kik minden időkre dicső 
például szolgálnak ? Dehogy . . . És ezek a modern őska-
tholikusok, kiknek a kath. egyházban minden szigorú, me-
rik magukat az első századok katholikusaival összehasonlí-
tani ! Ehhez aztán valóban nagy vakmerőség kell és az 
egyház történetének teljes nem ismerése. A Gasteigkirche 
jelenleg nem az imának helye s nem az áldozaté, mint 
volt, mielőtt átment az „ókatholikusok" birtokába, és mikor 
még a müncheniek mint búcsújáró helyet sűrűn látogatták. 
Pusztán és elhagyatottan áll, hű képe ami istentagadó és hi-
tetlen korunknak. Piszkos és el van hanyagolva, hogy eszébe 
se ju t az embernek bemenni imádkozni, még ha nem is 
tudná, hogy az „ókatholikusok" használják. Mikor kimenő-
ben voltam, jöt t egy istenfélő öreg. Szentelt vizet hintett ma-
gára és le akart térdelni imára. De mikor megtudta tőlem, 
hogy az, a hely a hol van, az ókatholikusok gyülekezési helye, 
összerezzent és felkiál tot t : „Uram légy irgalmas!" -—- é s 

mintha roszul lett volna, kisietett a szabadba. Mindjárt a 
Gasteigkirche mellett van egy katholikus kápolna ; ebbe 
már aztán sok ájtatos hivő jár . Az ókatholicismus denique 
szadpanbuborék volt. 

Németalföld. Az eskü az állami életben. Hollandiának 
igazságügyminisztere okt. 4. Amsterdamban a kamarában 
az ő és a németalföldi kormány tekintélyének egész súlyá-
val szólt az eskü fontossága és szüksége mellett. Megkér-
dezték a kormányt, vájjon az eskü eddig szokott alakjában 
továbbra is kötelező-e Hollandia állampolgáraira nézve. 

Hollandia V4 része katholikus % része protestáns. A 
nép tulnyomólag hivő és még nem rontotta meg vallásos 
meggyőződésében, mint máshol, a liberalismus. Ezt fejte-
gette a miniszter és az egész kormány nevében nyiltan 
amellett szólt, hogy maradjon meg az eskü változatlanul 
azon alakban, mint eddig volt. I t t , úgymond, szó van 
egyik legfontosabb államjogi kérdésről, melyben minden 
más államjogi kérdés gyökerezik. Aztán igy határozta meg 
az eskü mibenlétét. Mi az eskü ? Egy vallásos cselekedet, 
hol az ember minden egyébb érdeknek mellőzésével és sem-
mibe vételével figyelmét egyedül a mindenható, min-
dentudó Istenre fordítja. Evvel az esküvel él az állam. Mi 
czélból ? Mi joggal ? Czélja felderíteni az igazságot, melyért 
emberi gyarlóságunknál fogva kezességet semmi másban 

nem találunk, csak az esküben. Mindazáltal, felelik, 
mégis fordul elő hamis eskü. Sajnos ! De mennyivel több 
hazugságot mondanának, ha nem kellene rá megesküdniök ?! 
Yannak, vetik közbe, kik eskütevésre nem adnak semmit. 
Ez is sajnos! Mert vannak kik ugy cselekednek, mintha nem 
hinnének Istenben. Tovább megint azt kérdezik : Mi joga 
van az államnak esküt követelni ? Hatalmában áll követelni, 
hisz az eskü nem ütközik semmiféle vallás elvébe sem az 
államéba. Ha polgári is az állam, azért még nem istentagadó. 
Istentagadó állam az lenne csak, melyben barátság, szeretet, 
lelkesedés, önmegtagadás, művészet és költészet nein volna. 
De a németalföldi államot nem lehet istentagadónak mon-
dani mindaddig mig a törvényhozás az marad ami, s mig a 
lelkiismeret és a vallás köteléke összetartja. H a pedig azt 
mondanák: „Az államnak nincs joga esküt követelni", ugy 
a miniszter azt feleli. „Egy maroknyi úgynevezett istenta-
gadó nem követelheti, hogy megcsonkítsuk az igazságot és 
igy elvegyük az államnak és a jognak történeti alapját. 
Ezután az állam nem volna többé tárgyilagos hatalom, mely 
pártfogása alá veszi a gyengébbeket, hanem egy megállapo-
dás szerint alakult kormány, mely elnyomja a gyengéket : 
ekkor az államnak nem volna többé múltja és jövője; kiirta-
nának mindent ami hatalmának nem hódol. Az ilyen államra 
aztán igazán azt lehetne mondani; „se Istene se ura!" 

Az eskü az államéletben nélkülözhetetlen, legyen az akár 
kűségfogadás az alatvalók a kűségesküben, akár pedig az 
igazságnak kipuhatolására való eskü oly esetekben, midőn 
minden egyébb jogi eljárás nem vezet czélhoz, vagy ahol az 
eljárás jogérvényre csak az eskü által ju t , — mint a bizo-
nyító eskünél. 

A tulajdonképeni eskü lényegileg hivatkozás az igaz 
és bosszúálló Istennek mindentudóságára. Minden más es-
küvés, mely e fontossággal nem bír, teszem mikor becsü-
letünkre, nevünkre esküszünk meg, mindez nem igazi érte-
lemben vett eskü és magában véve föl nem ér egy valódi 
esküvel. 

Ebből látni való, hogy istentagadók igazi esküt le 
nem tehetnek, egyrészt a dolog természete miatt nem, más-
részt mert erkölcsileg sokkal alantabb állnak, hogysem még 
ha akarnának is esküdni, esküre lehessen őket bocsátani ; 
ilyeneknek esküvése csak olyan semmit sem mondó beszéd 
volna ; nem egyébb, mint az eskünek megszentségtelenitése 
és Isten kigunyolása. Ebből következik az is, hogy egy mo-
dern istentagadónak ^«^oíabizonyitása nem érhet annyit, 
mint egy keresztény hívőnek esbübizonyitása és ezeket 
egyenlő értékűeknek venni az államéletben ellenkezik a he-
lyes felfogással és megsértése minden létező vallásnak. 

Ez okból foly az eskü kérdése körül az angol parla-
mentben is már egy év óta heves harcz, mert az istentagadó 
követ Bradlaugh mindenkép csorbát akar ejteni Angolország 
létének ez erkölcsi, vallásos alapján. 

IRODALOl. 
= A magyarok segedelmezése a Keleten. Megnyitó 

beszéd. Tartot ta a Szent-László-Társulat. 1881. szeptember 
27-iki közgyűlésen, Budapesten, dr Schlauch Lörincz szat-
mári püspök, társulati olnök. „Nyom. a Hunvady Mátyás" 
intézet 13. lap. 
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E nagyszabású beszéd eseményszerű jelleggel bir. Ma-
gyarország hivatásáról szól a civilisatíó körében ugy a mint 
annak teljesitését korunk égető kérdései kívánják. Vezér-
csillagként ragyogó eszmével világítja meg belügyi politi-
kánk út ját , egyúttal külügyi politikánk számára is az igaz-
ság erejéből merített ihlettséggel kijelöli az irányt, midőn 
ezt mondja : „A ki kivánja, hogy Magyarország erősödjék 
benn, és hogy barátságos népek vegyék körül künn, — an-
nak nem szabad kicsinyleni a katholicismust. 

+ Tájékozó utmutatás a bélyeg, illeték, s illeték-
egyenérték adó iránt. Irta Oltványi, Pál prépost pápai ka-
marás. Ara 1 fr t . Kapható szerzőnél, s könyvárusok utján. 

Endrényi és társa szegedi könyvnyomdájából a napok-
ban került ki a fentebbi mű csinos kiállításban, mely kül-
alakjára nézve a nyomdát, belértékére s becsére nézve a 
szerzőt dicséri, ki az irodalom terén a magyarországi r-
kath. Clerus előtt már régóta ismeretes e specialis téren pe-
dig a néhány év előtt kiadott adókönyve után, mely három 
kiadást érvén majdnem minden közigazgatási s lelkészi hi-
vatalnál kézi könyvül szolgál. 

Szerző most megjelent könyvében az I. fejezetben a 
bélyeg- és illetékről értekezik, és kimutatja mit, miben vál-
toztatott a régi törvényen s eljáráson az 1881. X X V I . és 
X X X I V . törvényczikk, mely mint tudjuk, lényeges módo-
sításokat eszközlött a régin. A szerző előadja most a módo-
sitás után járó bélyeg és illetékeket minden előforduló eset-
nél, kimutat ja a bélyegilletékmentes és köteles tárgyakat. 
A I I . fejezetben az illetékegyenértéki adóról értekezik igen 
érthetőleg, itt is kimutatja, mi után, és mennyit szedhet az 
állam e czimen, utasít ja az olvasót az esetre, ha túlságos 
mérvben vettetett volna ez adó ki, hogy hol, és mikép ke-
resse az orvoslatot. A I I I . fejezetben az ingó és ingatlan 
vagyon bevallására előirt ivek betöltésére nézve ad útmu-
tatást, és hogy ezt megkönnyítse, betölti ő maga a nagyobb, 
kissebb javadalmak, egyházak, alapítványok íveit. 

A 18 §-ból álló, s 126 lapra terjedő és a budapesti la-
pok által is practicus, hiányt pótló könyvül dicsért, és, aján-
lott művet átolvasván nem mulaszthatom el ezen könyv is-
mertetése alkalmával bámulatomat a szerző ama jártassága 
felett kifejezni, melylyel a nehéz tárgyat megfejtenie sike-
rült , mert nem lehet tagadni azt, miszerint pénzügyi törvé-
nyeink oly homályosan vannak szövegezve, hogy azokat 
Commentár nélkül megérteni alig lehet : e miatt t vannak 
ama sok reclamatiók a felek részéről a kivető bizottságok 
határozatai ellen, és declaratiók a pénzügyminisztérium ré-
széről azok értelmezése iránt, mert épen eme beburkolt ér-
telem miatt sokfélekép magyarázhatók azok, és ezért csak 
köszönettel tartozunk a szerzőnek, midőn e téren szerzett 
szép ismereteit és tanulmányozása eredményét közrebo-
Csájtja, melyben a mű végén közlött betüsoros tárgymutató se-
gélyével hamar és könnyen feltalálhatja mindenki abban ama 
tárgy iránti utmutatást, mely iránt tisztába akar jönni. 

Ha a szerző, — ki magát az indirect adóztatási rend-
szer pártfogó barátjának vallja, — arra inti az olvasót és e 
tekintetben még sz. Pá l apostolt is reá citálja, hogy fizesse 

meg az állampénztárnak az adót, mert evvel köteles ; de vi-
szont azt is kimondja, miszerint csak a törvény által kimért 
adó fizetésére vonatkozók intelme ; azt mit ez ellen kiszab-
nának a pénzügyi közegek, nem kell megfizetni, sőt útba-
igazítást ad szerző miképen kell ily eljárás ellenében véde-
kezni. — Látszik a szerzőnek az egyházi pénztárak és ala-
pítványok kérdésében elfoglalt álláspontjából — az ez iránti 
értekezés a műnek egyik fénypontja, — hogy sajnálja ezek-
nek megadóztatását, de kimutatja az utat és módot is, me-
lyen segélyt lehetne ez ügyre nézve kieszközölni, bárcsak 
annak idejében ezen mulasztás meg ne történt volna. 

A mű oly értelmesen, s annyi tárgyismerettel van irva, 
hogy erősen hisszük, miszerint ez is több kiadást fog érni, 
mert ily gyakorlati kézikönyvet ma már nélkülözni nem 
lehet, midőn az illeték egyenértéki adóra nézve az eddig 
megállapított 10 évi időtartam eltörültetvén minden évben 
lesz dolgunk az illeték-kiszabási hivatallal, és ha nem ügye-
lünk a törvény által nyújtot t kedvezményekre, melye-
ket a szerző bőven és értelmesen magyaráz s alkalmaz több 
alapítványokra, melyek eddig megadóztattak, bizony fizetni 
fogjuk ezentúl is az adót. Azért ajánljuk a szóban forgó 
könyv megvételét mindenkinek. — Az előfizetési felhívás sze-
rint ha postautalvánnyal 1 frt 5 kr. küldesék be Szegedre 
szerzőnek (Belváros Szegfű-utcza). A művet bérmentve küldik 
el a megrendelőnek. J. 

X Megjelent: A klasszikus arab nyelvtan kézi-
könyve. Iskolai és magánhasználatra irta dr Kanyurszky 
György. Szerző saját ja . Bécs 1881. Holzhausen Adolf udvari 
és egyetemi könyvnyomdájából. I. fűz. 8-ad rétű X . 96 lap. 

Ezzel szerző megkezdte a hittudományi tanfolyamba 
fölvett szémi nyelvek magyar nyelvű kézikönyvének cyclu-
sát. A támogatástól függ, hogy válalatát, mely a katholikus 
hittudományi irodalomnak minden esetre becsületére fog 
válni, befejezhesse. 

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

jesztésére Stephanovszky Sándor szentszéki ülnök, zsinati 
vizsgáló, egyházmegyei könyvtárnok, joglyceumi tanár és 
fineveldei igazgatót díjmentesen, Szmrecsányi Pá l érseki 
igazgatót pedig a kincstári dijak lefizetése mellett, az egri 
főszékesegyháznál tiszteletbeli kanonokká nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1881. évi október hó 26-dikán. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
© A szent atya Ledochowski M. bibornokot a római 

egyetemes hitvizsgáló bizottság tagjává nevezte ki, Magyar-
országban pedig dr Szeredy József pécsi joglyceumi tanár t 
és Wal te r Antal püspöki t i tkárt pápai kamarási czimmel, 
végül Romajer Ferencz tolnai polgárt a Sz.-Sylvester-rend 
keresztjével diszíté fel. 

s** Meghívót kaptunk, mely igy szól : A pesti első 
bölcsőde- és a budapesti első gyermekmenhely-egyletek idősb 
nagykárolyi, gróf Károlyi István, val. b. titkos tanácsos, Sz. 
István- és Krisztus-rendek nagykeresztes vitéze a fentneve-
zett egyletek feledhetlen jótevője és dísztagjának folyó évi 
junius 12-én történt elhunyta alkalmából, a Bölcsőde helyi-
ségében (VIII . , nagytemplom-utcza) november hó 17-én d. 
e. pontban 11 órakor gyászünnepélyt rendeznek, melyre a 
t. cz. szerkesztőség tisztelettel meghivatik. Az igazgatéság. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Szent Péter hajója 
a kath. egyház. 

„Fluctuât, sed non mergitur." 

Kik e lö i t é l e tben s z ü l e t t e k , b a l v é l e m é n y b e n 
n e v e k e d t e k s í g y m e s t e r s é g e s e n c s iná l t és s z í t o t t 
e l l enszenvben é lnek az e g y h á z i r á n t , á l l á s p o n t o k r a 
he lyezkedve , m e l y e k r ő l csak f e r d é n l á t h a t n i , o l y a t é n 
f o g a l m a k a t a l k o t n a k m a g o k n a k az e g y h á z r ó l , me-
lyek n e m az e g y h á z a t m u t a t j á k , h a n e m csak az 
ő t o r zképé t . E t o r z k é p e t a z u t á n v a l ó i g a z s á g n a k 
véve , í t é l e t e t m o n d a n a k , s e n t e n t i á k a t f o r m á l n a k , va -
ló ságos v i l á g i t é l e t e t t a r t a n a k , m i k é r t a z o n b a n va la -
m i n t az e lmé le t u g y az é le t is g a r a n c z i á k a t v á l a l n i ha -
t á r o z o t t a n vonakod ik , ső t e l l enök h a n g o s a n t i l t akoz ik . 

K e n d v e n c z t h e m á j a az e g y h á z e l lene inek , az 
í r á s t u d ó k és f a r i z eusok ideje , t e h á t az egyház szü-
le tése óta, az e g y h á z a t m e g h a l a t n i , p á s z t o r t és n y á -
j a t s z é t o s z l á s b a n , sz. P é t e r h a j ó c s k á j á t s ü l y e d é s b e n 
l á tn i . A m i t képze lnek , v a l ó s á g n a k vesz ik ; és óha-
j u k t e l j e s e d é s é t an t i c ipá lva , e lőzetes g y ö n y ö r ö k b e n 
r i n g a t j á k m a g o k a t az i r á n t , a m i n e k m e g t ö r t é n t é t 
m i n d i g csak v á r n i f o g j á k . H o g y küzd , szenved, és 
veszé lyek k ö z t f o rog az egyház , az t köve tkez t e t i k , 
h o g y o k v e t e t l e n ü l b u k n i a ke l l . Á m igaz h o g y sz. P é -
t e r h a j ó c s k á j a h u l l á m z ó t e n g e r k ö z e p é n messze t á -
vo l v a n a b é k e és n y u g a l o m r é v p á r t j á t ó l , u g y m i n t 
az a ha jó , m e l y e n e g y k o r az U r apos to la i v a l á n a k a 
g e n e z a r e t h i t a v o n , m i d ő n ö f é l r e v o n u l t t ő l ö k a 
h e g y r e i m á d k o z n i . E t c u m sero esset , e r a t nav i s i n 
med io mar i , e t ipse so lus in t e r ra . 1 ) S z i l á r d a l a p o n 
e g y e d ü l csak K r i s z t u s á l l t , m e r t csak ö vo l t a fö l -
d ö n ; a ha jócska , m e l y apos to la i t , m e l y egész e g y h á -
zá t t ö r é k e n y d e s z k á k közö t t m a g á b a n h o r d t a , hu l -

i) Sz. Márk, VI. 47. 

l ámzó t e n g e r e n , e lnye lésse l f e n y e g e t ő m é l y s é g e k 
f ö l ö t t l ebege t t , — és u g y a n c s a k erősen k ü z d ö t t , 
m e r t az e v a n g e l i u m t o v á b b azt m o n d j a : E t v idens 
eos l a b o r a n t e s in r e m i g a n d o , e r a t en im c o n t r a r i u s 
v e n t u s . 2 ) E l l e n k e z ő szél f u j t . A k is h a j ó t n a g y 
i i g y g y e k b a j j a l l ehe t e t t e l ő b b r e v inn i , n a g y e rő fe -
sz í tésse l l e h e t e t t csak k o r m á n y o z n i és m i n d e n p i l -
l a n a t b a n v i h a r k i t ö r é s é t ő l l e h e t e t t fé ln i . E k k o r 
t ö r t é n t K r i s z t u s U r u n k t ó l az a csoda, m e l y va la -
m i n t b á t o r s á g o t és b i z a l m a t g e r j e s z t e t t az e l len-
Kçzô szél le l k ü z k ö d ö apos to lokba , u g y az i dők v é -
gé ig b i z t o s í t é k u l fog s zo lgá ln i e g y h á z á n a k az i r á n t , 
hogy sz. P é t e r h a j ó j a n e m fog e l s ü l y e d n i soha. 
K r i s z t u s U r u n k t e g e r e n j á r v a m e n t ap s to l a i b á t o r í t á -
sá ra . Ven i t ad eos a m b u l a n s s u p r a mare . 3 ) E s h o g y 
p r ó b á r a t e g y e b i z a l m o k a t az i r á n t , h o g y el nein vesz -
he tnek , el a k a r t a k e r ü l n i őket , vo l eba t p r a e t e r i r e eos,4) 
és a n n y i r a e l t ávozo t t tő lök , m i s z e r i n t az t h i t t é k , j h o g y 
csak képzelődnek, m i d ő n őt l á t j á k ; u t v i d e r u n t e u m 
a m b u l a n t e m suprartxaxe, pu taverun t jö / í tmíasma esse.5) 
Midőn ennek f o l y t á n az apos to lok z a v a r a l e g f ő b b 
f o k r a h á g o t t , o m n e s en im v i d e r u n t e u m , et c o n t u r -
b a t i s u n t , a k k o r szó la l t meg , csak a k k o r l á t t a s zük -
ségesnek b á t o r í t ó l a g f e l l épn i . E t s t a t i m l o c u t u s 
est c u m eis, et d i x i t eis : Conf id i te , ego s u m , n o l i t e 
t imere . 6 ) E t a scend i t ad i l los in n a v i m , et cessav i t 
ven tu s . 7 ) 

T a l á l ó k é p e az egyház s o r s á n a k s v i s z o n t a g -
ságos é l e t ének a századok f o l y a m á b a n . I n t e r p e r s e -
cu t iones m u n d i et conso la t iones Dei p e r e g r i n a n d o 
p r o c u r r i t ecclesia. A m e g a l á z t a t á s és d i a d a l v e g y ü -
l e t é n e k t i tka , ez az igazi , a K r i s z t u s - i k e r e s z t é n y s é g . 

v. 
2) U. o. 48. v. — 3) U. e. — 4) U. o. 
6) LT. o. 50. v. — ') U . o. 51. v. 

5) U. o. 49. 

4 1 
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„Le mystère de l'Evangile, mondja Bossuet utánoz-
hatatlan bátorsággal, c' est l ' infirmité et la force 
unies, la grandeur et la bassesse assemblées8) Ezt a 
nagy titkot megtestesülve imádjuk Jézus Krisztus-
ban. Exinanivit semetipsum. Mintha kivetkezett 
volna istenségéből, erejéből, fenségéből, dicsőségé-
géből, — annyira le engedte magát aláztatni. Gúny-
tárgya lett az embereknek és a nép szemétje közé 
alacsonyittatott le. Oprobrium hominum et abjectio 
plebis. Megjelent a világon, melyet ö alkotott, 
és a világ fel nem ismerte őt. In mundo erat, et 
mundus per ipsum factus est, et mundus eum non 
cognovit. In propria venit, et sui eum non recepe-
runt.8) A világ Krisztus Urunk szeretetét félreis-
meréssel, hálátlansággal, gyűlölettel, üldözéssel, 
keresztrefeszitéssel viszonozta. Ámde midőn'diadal.it 
vélte ülni Urunk fölött, a világ, akkor győzte le 
Krisztus a világot. Szenvedéséből öröm fakadt, halá-
la az örök élet diadalmaihoz nyitott utat. Es ő 
gyengesége és ereje, megaláztatása és felmagaszta-
lása, szenvedései és diadalmainak örökösévé az egy-
házat tette. Quae stulta sunt mundi elegit Deus, ut 
confundat sapientes : et infirma mundi elegit Deus, 
ut confundat fortia.10) Emberi gyarlóságba merült 
isteni erő, szenvedésben rejlő diadal, - ez a kath. 
egyház. Van e gyarlóbb, törékenyebb valami, mint 
a tenger hullámai ölében lappangó szirtek fölött há-
nyatott hajó? Ilyen az egyház. A fa, melyből a hajó 
alkotva van, a viz, melynek ár ján líszik, a lég 
melynek szelei fölötte és a tenger hullámai fölött 
uralkodnak, — mind összeesküdtek épsége, állan-
dósága, örök fennmaradása ellen. Törékeny, kórhadó 
a fa, melyből a hajó készitve van: gyarlók, bűnö-
sök az emberek, kikből Isten egyházát alkotja. El-
lenséges elemek játékának van kitéve a hajó alul 
fölül, elül hátul, minden oldalról : az egyházat is 
mindenünnen ellenséges elemek ostromolják : con-
cupiscentia carnis, concupiscentia oculorum et super-
bia vi tae. n) Es sem a fa törékenysége, vagy kórhatag-
sága, melyből a hajó alkotva van, sem az ellenséges 
elemek ostroma meg nem szűnik soha. Az ellenséges 
•szelek uralma csak szünetel néha, de meg nem szű-
nik soha. Gyakran oly erővel tör ki a vihar, hogy 
a hajócskát is elboritják a hullámok. Hányszor lehe-
tett már az egyház életében elmondani : Ecce mo-

8) Sur l'église, serin, pour le Samedi après les Cendres. 
Össz. művei, Lâchât kiad. 8. köt. 531. 1. 

9) Sz. Ján . I . 10. 11. 
«») I . Ivor. I. 27. 
») Sz. Ján . I . lev. I I . 16. 

tus magnus factus est in mari ita ut navicula ope-
riretur fluctibus, — az Ur pedig alszani látszott, 
ipse verodormiebat.12) Ilyenkor hiszik aztán az egyház 
ellenei, hogy ütött az utolsó óra. Magok a kicsiny-
hitű tanitványok is zavarba jönnek ilyenkor és ret-
tegnek ; a pulyák összehúzkodnak, a gyávák meg-
futamodnak; az egyház vesztére leső ellenségek pe-
dig gúnykaczajban törnek ki. Az emberi büszke tu-
dákosság ilyenkor töröl-hegyre kiszámítja az egy-
ház vesztének módját és idejét, komoly fontosko-
dással fejtegeti bukásának okait és felfújt önérzet-
tel készül a rég várt diadal nagy napjára. Es ilyen-
kor aztán csakugyan, a mi emberi van az egyház-
ban, lia bűnös, bukik, lia csak gyenge a nélkül, hogy 
bűnös volna, elnyomatik, ita ut navicula operiretur 
i iuctibus; ámde feltámad az Isten, parancsol a sze-
leknek, elsimítja a hullámokat, surgens imperavit 
ventis et mari, — és u j fényben ragyogtatja An-
nak, akinek szavai el nem múlnak, igéretét: Portae 
inferi non praevalebunt.13) Az erőszak erőt vesz a 
jogon, és a jog diadalát üli az erőszak botrányai 
közepett. Az emberi veszt, az isteni győz. Unum 
horum corruscat miraculis, aliud succumbit iniu-
riis.14) Vájjon kiknek nyeresége nagyobb ilyenkor, 
azoké-e, kik az egyház emberi megaláztatására szá-
mítottak, vagy azoké, kik az egyháznak isteni sege-
delmeztetésében bíztak ? ! És hányszor, de hányszor 
fordult már ez elő az egyház történetében ! ? Volt 
idő, midőn az egész ker. világ csodálkozva látta, 
hogy arianussá lett. Az izlam tönkre tette Ázsia és 
Afrika egyházait, a schisma elszakitá Európa kele 
tét, a hi túj í tás magával ragadta Európa éjszakát, 
az Istent magát is detrónizáló forradalom feldúlta 
egész Európa belsejét s behatott, be egész az egy-
ház szívéig: — ámde itt sziklára talált, melyre írva va-
gyon : Usque hue gradieris, et non procédés amplius, 
et hic confringes spumantes fluctus tuos,15) — 
sziklára, melyen a pokol kapui sem vehetnek diadalt. 

Eddig haladt elő a világtörténelmi események 
-és átalakulások folyama. Az egyház hajóját eget-
verő hullámok csapkodják. A hajó reng, inog; 
de se irányát nem veszíti, se nem merül. Fluctuât 
sed non mergitur. Semper eadem. Akár magasba 
emelik a hullámok, akár a vizhegyek völgyébe me-
rítik le, — mindig a vízszinén marad, mert Az 
tar t ja fenn öt, aki hajó nélkül járván egykor a ten-

Sz. Máté, V I I I . 24. 
•3) Sz. Máté, X V I . 18. 
14) Sz. Leo, Serm. I I I . De pássione Dom. cap. 2. 
'5) Jób, X X X V I I I . 11. 
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geren, megmutatta , hogy van hatalma és ereje ha-
jót keresztülsegíteni a háborgó vizek tátongó ör-
vényein. E mellett az evangelium által megindított, az 
apostolok által vezérelt, és sz. Péter apostoli feje-
delem által kormányozott nagy hajó mellett . . . sok 
apró j á rmű hemzseg. Mikor az apostoli hajó, megin-
dulása után másfélezred év körül, sok vihar és ve-
szély tapasztalataival gazdagodva, az önkények szi-
gete mellett haladt el, sokan kikivánkoztak belőle és 
csakugyan el is hagytak és a nevezett szigeten ,evan-
gelium szerint1 készítették azt a sok apró jármüvet . 
Szent Péter nagy hajója fel tartóztathatat lan hatal-
mas menete mindent magával ragadó, ellenállhatat-
lan áramlatot keltett a tengerben és levegőben, az 
idők folyamában és az eszmék körében. Ez a hatal-
mas áramlat viszi ezeket az ,evangelium szerint ' 
készített apró jármüveket . Elül megy, uta t törve, 
Péter hajója, árbócza tetején a kereszttel. Nagy erő-
feszítéssel szeli át a hullámokat, mert nagy terhet 
visz, az isteni depositum nagy kincsét hiány nélkül 
viszi. A nyomában tóduló áramlat által vi t t apró jár-
müvek könnyen szökellnek át egyik hullámról a má-
sikra; mert tar ta lmuk közel van az ürességhez, közel 
van a hitelvi nihilismushoz. Az evangelium által meg-
indított nagy hajón van iránytű is kormányos 
is. I ránytű : Qui vos audit, ine audit ; qui vos 
spernit, me spernit.10) Kormányos: Tu es Petrus 
et super hanc petram aedificabo ecclesiam me-
ant . . . Et tibi dabo claves regni coelorum.17) 
Az ,evangelium szerint' készített apró jármüveken 
se i ránytű se kormányos; minden ötlet i ránytű, 
minden ember kormányos. 

Melyik van közelebb a sülyedés veszélyéhez ? ! 

E g y l a p 

mult századi kath. tan- és nevelésügyünk törtenetéből. 
(Az tskola és társadalom mennyiben járulhatott Szegeden lié-

vai M. szellemi képződéséhez ? — Csaplár müvéből.) 
4. „A kegyesrendi gymnasiumokban is — szinte egy-

forma rendszer követtetett ," ') de nem oly változatlanul 
mint a jezsuitáknál, hanem a viszonyokhoz képest időnként 
módosítva. Ugyanis a kegyesrendiek közt is találkoztak már 
a 17. század második felében, kik behatóbb észlelés és t a -
pasztalás utján gyarapított didactikai ismereteiket nem csak 
szűkebb feladati körükben s rendi tanácskozásaikban igye-
keztek a közoktatás javára hasznosítani, hanem írásba fog-
lalva szélesebb hatáskörben is iparkodtak azokat érvényesí-
teni. Nem említve ezennel a más tartománybelieket, kiknek 

16) Sz. Luk., X . 16. 
i') Sz. Máté, X V I . 20. 
!) 1. Mészáros Fer. u. o. 11. 1. 

művei s eszméi a solidaritásnál fogva hozzánk is áthatottak 
és tanügyünkre élénk befolyásúak valának, tüzetesen ha-
zánkra nézve igen jelentékeny vala nevezetesen Moesch Lu-
kácsnak honunkban folyt tanügyi működése, főleg mint he-
lyettes főnöknek egyszersmind irányadó tevékenysége. O 
ugyanis mainzi születésű létére a lengyel provinciának lőn 
tagjává s mint olyan előbb magán nevelőül a bajmóczi 
Pálffy grófokhoz hivatva került hazánkba, hogy itt jeles 
tanultságát s nemes buzgalmát a tanügy emelésére haszno-
sítsa. S hogy ez neki a mostoha körülmények daczára meg-
lehetős mérvben sikerülhetett, arról jelentős tanúságok szó-
lanak a rend történeti adatai közt.2) 

Moesch Lukácsnak nyomtatásban megjelent munkáin 
kívül még kéziratban maradt3) és a kegyesrendiek központi 
levéltárában létező — tetemes mennyiségű tudományos dol-
gozatai jeles bizonyságot tesznek a nevelés és tanítás igazán 
hivatásos emberéről ; jelesen azon szabályzat is, melyet h. 
főnöksége alatt a tanügynek lendítése végett szerkesztt volt, 
s mely e czim alatt „Ordo studiorum in provincia S. P . 
Hungáriáé sub Praeside P. Luca a S. Edmundo a°. 1695." 
lelhető a kegyesrendiek központi levéltárában. 

Ezeken túl a rendfőnöki utasítások és rendi gyűlések 
határozatai igazítgaták időnként a rendi alapelvek szerinti 
tanítás módját. Kiváltképen Focius Joannes Franciscus 
rendfőnök „décréta Visitationis Generalis Apostolicae 1696," 
valamint Groll Adolf rendfőnök s mások üdvös intézkedése i 
tanúsítják ezt. 

5. A kegyesrendnek hazánkbeli működését a terhes 
kezdet után csakhamar tetemesen akadályozák a Tökölyi-
féle és egyéb háborgások. Legalább egy pár évtizeden át 
vala miattok mintegy tengődésre kényszerítve. — Midőn 
pedig a török invasiók és szabadsági felkelések, vallási és 
politikai belvillongások lezajlása után némi tevékenységnek 
eredhettek a szellemi élet tényezői : legott megindult a val-
lás-erkölcsi orgánumok működése s azonnal a nevelési és 
oktatási buzgalom felélesztését vette czélba. Ekkor a ke-
gyesrend is nyomban lendületnek indíttatott. Tanintézetei a 
mult század első negyedében már szám szerint is szaporodás-
nak, meg intensiv gyarapodásuk is fokozódók, kiváltképen 
midőn a már említettem indokoknál fogva a rendnek műkö-
dési köre a fensőbb tudományok tanítására való feljogosítás-
sal is szélesbíttetett.4) Ekkor a más országbeli rendtársakkal 
versenyt igyekeztek a magyar piaristák is mennél alkalma-
sabb tanerőkre szert tenni, és pedig a rendi központtal való 
szerves viszony utján gyarapodva. E végett vékony állapo-

2) Eletét s tudományos és irodalmi működését 1. Horányi, „Scri-
ptores Seb. P." és Katsor K. „Viri doctrina illustres e Sehol. P. Prov.-
Hung." k. i. művében. 

>) Köztök kiváltképeu figyelemre méltó e czímű terjedelmes kéz-
i ra ta : „Bibliotheca Mathcmatica P. Lucae a S. Edmundo e S. P." két 
osztályban, melyek geometriai, astronomiai. geographiai, chronographiai 
jegyzeteket s dolgozatokat tartalmaznak elég ügyes rajzokkal illustrálva, 
közben saját észleleteit s astronomiai vizsgálódásait tárgyalják, sőt a 
hadi tudományra vonatkozók is vannak köztök u. m. „Methodus Archi-
tectonicae militaris, polemicae offensivae et defensivae, Tacticae et Castra 
Metationis" (ügyes rajzokkal.) Prividiae 1692. — Ez utóbbiak nyomaté-
kolják azt, mit róla Katsor K. és Horányi említnek, hogy Buda ostrom-
lásakor Pálffy grófnak hadtani tudományával is hasznos szolgálatokat 
tőn. „ . . . cum eo (Comité Pálffy) castra sub Budám posita petiít, mul-
tumque sua in castris inetandis peritia insigni ad Budae faustam expug-
nationem contulit, praeclaramque scientiae militaris famam Caesareo in 
exercitu post se reliquit." (1. Horányi Script. Sehol. Piar. II.) 

*) 1. az előbbi fejezetben 44. 1. 
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tuk daczára is azon voltak, hogy ők is küldhessenek növen-
dékeket Kómába fensőbb kiképeztetés végett. De meg azok 
is, kik mint a rendtartomány küldöttei a rend közgyűlései-
ben részt vettek, vagy ezentúl még a rendfőnök kormány-
segédeiül is megválasztattak, ra j ta valának, hogy a világ-
városban szerezhető tanügyi tapasztalásokat a hazai műve-
lődés javára mennél inkább értékesíthessék. Ilyenül ismere-
tes különösen Deseritzky Incze5) meg Erdős István6) római 
működése is. Ezeken kívül több másnak példányszerű képe-
sültsége s irányadó tehetsége lendítgeté a rend kebelében 
növekvő közbuzgalmat. Nem említem itt Ivubranszky 
László,7) Szlopnyai Elek,8) Halapy Constantin9) s több má-
sok tanügyi érdemeit, kiknek szerényen serény buzgalmáról, 
— mely a mult század első felében a piarista rendnek üdvös 
hatású működését folyton növelé, — egyébiitt alkalmasab-
ban szólaltathatom a kegyelet elismerését ; de Nemcsényi 
Adolfot méltán emelhetem ki ezennel is a kegyesrend mult 
századi jelesbjeinek sorából, mint olyant, kinek czélzatai s 
törekvései jó tova áthatának a jövőbe is. Nagy befolyású 
vala közvetlen hatása is, de még tetemesebben növelte azt 
közvetve jeles tényezőkké képezett tanítványai által. Ilye-
tén érdemeiről meghatólag tanúskodnak a rend levéltárai-
ban lelhető történeti adatok. — Ezennel egyebeket mellőzve 
és a Katsor K. és Horányi E. írta biographiáját is csak 
pusztán említve, elég legyen a kiváló tekintélyű Dományi 
Márknak ide vonatkozólag érdekes jegyzéseiből róla egy 
pár vonást az alanti jegyzetben idéznem.10) 

6. Már az első fejezetben említettem, hogy Nemcsényi 
Adolf eszközölte ki leginkább Bajtaynak, mint egykori nö-
veltjének s aztán a rend nagyreményű növendékének maga-
sabb kiképeztetés végett Kómába küldetését, a midőn őt 
egyszersmind azon feladattal bízta meg, hogy ott és majdan 
hazatértekor útjában egyebütt is a művelt nyugaton mennél 
bővebb s alaposabb tanügyi ismereteket szerezzen, itthoni 
hasznosítás végett. E kívánatnak lehetőleg megfelelvén 
Baj tay, ilynemű tapasztalatait s tanulmányait két dolgozat-
ban foglalta össsze u. m. 1) Methodus instituendae iuventu-
tis apud Scholas Pias 2) Ars instituendi tirones nostros CC. 
KR. Schol. Piar.1 1) 

5) Horányi „Scriptores Schol. Piar." és Dományi s Katsor jegy-
zetei. 

6) ") 8) Dományi és Katsor jegyz. és „Suff'ragia" v. „Comp, vitae 
Deft or." 

9) U. o. és Horányi Script. Sch. Piar. 
10) Quae in viro Religioso Sch.-Piar. desiderari possunt. omnia 

aífatim complexus est. Persuasissimum sibi habuit se non fungi officio, 
nisi ut ipse erat, ceteros etiam videret observantes. Insignis ille Gram-
maticus, Poeta, Rhetor, Philosophus, Theologus. — Jaurino post sexen-
nium redux Convictui nobilium Nitriae praefectus fuit , deinde Collegio, 
mirum quantum utrobique profuerit. — — Ut litterarum studia piomo-
veret, omnes intendifc nervös, neque fuerunt frustra eius conatus, prae-
claros, eosque complures educavit, viros, qui deinde ornamento erant 
Provinciáé, inter quos enitet J. A. Bajtay, Gloria Insti tuti nostri.  
l ion poterant haec latere, et ideo ab omnibus, inprimis a Regni Proceri-
bus, et Praesulibus maximi habitus est. (1. M. Dományi „Series Chvonolo-
gica Superiorum Sch. Piar. Prov. Hung.") 

n ) Bajiaynak e ket érdekes dolgozata szintügy mint több más be-
cses műve csakis kéziratban maradt, s idő folytán egyéb becses irataival 
együtt eltűnt. — Hiába nyomozván évek óta hollétőket hazai könyv- és 
irattárainkban, a múlt évben Hannuliknak egy kézirati jegyzetkéje sze-
rint, mely azt ál lat ja, hogy Bajtaynak kéziratai holta után az udvari le-
véltárba kívántattak föl, ott igyekeztem hollétökről tekintélyes közvetí-
tők által bizonyos tudomást szerezni. De az egyház és hazai tudományos-
ság két kiváló jelesének szorgalmas utánjárására által sem sikerült ez. 
Szerencsésebb volt e tekintetben Molnár Aladár orsz. képv., ki ezen évi 
február hó 14. 15. s 17. napjaiban folyt ily tárgyú beszélgetéseink közben 
tudomásul vévén a Hannulik-féle jegyzet tájékozását, legott megígérte, 

Bajtay, valamint számos s valóban igen becses iratait 
elmulasztotta közzétenni, úgy tanügyi tapasztalatainak s 
tanulmonyainak dús eredményét is visszatartotta a sajtó ál-
tali nyilvánítástól. De mint a rendnek tartományi főnöke 
értékesíteni igyekezett fáradalmainak e gyümölcseit,12) az 
utána nyomban következő provinczialis Cörver János13) pe-
dig még nyomósabban igyekezett azokat saját tapasztalatai-
val és észleleteivel egybevetve, közhasznúakká tenni a rend-O» 7 

ben. Kitetszik ez visitatiói rendeleteiből s körirataiból. K ü -
lönösen a módszerre nézve 20 pontba foglalt utasítást állí-
tott össze e czim alatt „Methodus instituendae juventutis 
apud Scholas Pias in Hungaria, praescripta per P . Joannem 
nepomucenum Cörver a Matre Dei Praepositum Provincia-
lem Anno 1757." 

Ezek nyomán állíttatott össze kevéssel utóbb egy tel-
jesebb tanügyi szerkezet is, melyben mind a tantárgyakról, 
mind pedig az időrendről és fegyelmi ügyről részletesebb 
utasítás adatott a kegyesrendi gymnasiumi tanítóknak úgy 
szintén a nevelést illetőleg a convictusok felügyelőinek is.14) 

7. Nagyjában tehát az itt említettekből is meglehető-
sen összeállítható a kegyesrendiek mult századi tanításának 
rend- és módszere, a mint ők azt különösen Mária Terézia 
korában, még az államilag szabott systema előtt — hazánk-
ban is az egyházi fönhatóság vezérlete mellett, — a rendi 
szervezet által folyton fejleszték és a helyi s egyébb viszo-
nyok s körülményekhez képest többé vagy kevésbbé sikere-
sen gyakorolták vala. 

Hogy a hazánkbeli kegyesrendieknek ilyetén a kor 
sürgetőbb igényeit lehetőleg tekintetbe vevő paedagogico-
didacticticájok s methodicájok valamivel kimerítőbb leírás-
ban egybefoglaltan nem igen található, annak okát a már 
mondottakon túl könnyen kifejthetni azon adatokból, melyek 
tanúsága szerint némely tanügyi módosításuk ellen tetemes 
nehézségek támasztattak.15) Sőt még utóbb is holmi izet-

hogv Bajtaynak tanügyi fontosságú kéziratait a bécsi levéltárakban, főleg 
az általa tervbe vett tanügyi munkálat érdekében nyomozni fosja. Mint 
a hírlapi közleményekből is tudva van. ezen igyekvése már jó részben 
sikeres is. A bécsi „Cabinetsarchiv"-be bejutván, ott Bajtaynak meglehe-
tős nyaláb kézirati hagyatéka közt lelte e czimü kézirat8t, is .De guber-
natione gvmnasiorum" és „De rations tradendi." Enn°k másolatát szíves 
közlése folytán átpillantván azon nézetben vagvok. hoe:y ebben csak ke-
vés része van meg annak, a mit Bajtay a Horányi említette tanügyi ira-
taiba foglalt. De így is igen becses részlet lesz ez a múlt századi tanügy 
történetéhez. 

l t) Katsor K. rendtörténeti jegyzeteiben említi, hogy Bajt.avnak 
paedagogiai és didactikai jearvzetei a Mnria Therézia kívánatára készült 
tanrendszer összeállításakor is felhasználtattak. 

I3) Cörverék (János és Elek testvérek, a kegyesrend kitűnő tasrjai't 
szintén Romban nyerték fensőbb képeztet,ésöket, hol valamint Nápolv-
lian is próbatanítási előadásaik kiváló figyelmet keltettek. Ez után a mű-
veltebb országok tudományos intézeteiben szerzett bővebb tapasztalattal 
térve vissza, szellemi kincseiket nagy buzgalommal igyekeztek a hazai 
művelődés javára értékesíteni. 

Cörver Elek volt az. ki 1745. a Leibnitz-Wolf-féle bölcseletet, 
melyről már Nápolyban a kegyesrendiek intézetében naarv tetszéssel.tar-
tot t volt előadásokat, — a pesti k r. tanintézetben is tárgyalván élénk 
figyelmet gerjesztett képzettsége iránt. Mind kett.ejökről érdekes adatok 
lelhetők Katsor K„ Dományi M. és Horányi E. említett műveiben. 

u ) Ez és a fönnebb jelzettek kéziratban megvannak a rendtarto-
mány központi levéltárában : némelyikök a rendt. vidéki társházaiban is 
lelhető. "Vajon ezek tartalmából állíttatott-e össze az a „Eusior descriptio 
Systematis et, Methodi docendi in Gymanasiis Sehol. Piar.." melyet a ke-
gyesrendiek az állami tanrendszer készíttetése előtt fensőbb helyre fölter-
jesztettek, mint ezt a Barkóczy prímás irattárának kimutatásában jelezve 
laláljuk az országos levéltárban ? — erről mindeddig biztos tudomáshoz 
nem juthattam, minthogy maga az a „fusior descriptio" sem az országos 
levéltárban nem lelhető sem a kegyesrendiek levéltáraiban ily czím alatt 
nem fordult elő eddigi kutatásom folytán. 
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lenségek következtek azok miatt úgy, hogy tanácsosabb volt 
azokat inkább csöndesen érlelni s csak is élőszóval ápolni, 
sem mint kellemetlen súrlódások élesztőjévé tenni az írás-
beli terjesztés által. — Egyébként is jóformán pótolva lát-
ták ezt a lengyel piaristák törekvése által, kik ilyetén ne-
velés és oktatásügyi módositásukat, illetőleg átalakításukat 
az egyházi főhatóság jóváhagyásával is tekintélvesitve, 
nyomtatásban tették közzé e czimmel : „Ordinationes visi-
tationis apostolicae una cum collectione capitulorum provin-
cialium sat. Pro Provincia Polona CC. RR. Sch. Piar . 1754.16) 

E tartalmas és terjedelmes mű igen fontos okmány 
és kútfő a piarista rend kebelében történt szellemi mozgal-
makról ; czime szerint sajátlag a lengyel piaristák számára 
van ugyan alkalmazva de tartalmilag magában foglalja 
mindazon elveket, melyek a szerzetesek jelesbjei által egyéb-
ütt is helyeseitettek, a Rómában tartott közgyűlések alkal-
mával a rendtartományok képviselői által megbeszéltettek, 
és aránylag nagy részt el is fogadtattak.17) 

Nem kevés adat szól arról, hogy az idétt a magyar 
piaristák közt is élénken mutatkozék ezen elveknek alkal-
mazása, annál is inkább, minthogy Konarski Szaniszlóval, 
— ki, az e műben érvényesített eszméknek, nevelési s ok-
tatási rend- és módszernek fősugalmazója volt, — a rend 
magyarországi tagjainak ^kiváltabbjai, különösen Bajtay A. 
és Tapolcsányi G. személyes ismeretségben és szívélyes vi-
szonyban állottak.18) 

8. De az érintettek mellett még számos köriratok, társ-
házi visitatiók alkalmával tet t rendeletek s egyes tanultabb 
szerzetes tanférfiak jegyzeteiből kivont adatok egybevetése 
szükséges ahhoz, hogy csak a kegyesrendiek multszázadi 
tanításáról alaposabb s valamivel kimerítőbb ismertetést 
nyerhessünk ; minthogy még ugyanazon tanrendszernek és 
módszernek eredménye is oly igen eltérő lehet a tényezők 
különböző alkalmazása által. 

I t t alkalmilag elég volt legyen egyszerűen jeleznem az 
ilyesnek jelentősb forrásait.19) Egyébütt lesz inkább helyén 
az itt röviden érintetteknek teljesebb földeritése a hazai tan-
ügy érdekében úgy, a mint időnkénti módosulatai és a helyi 
viszonyok szerinti árnyalataival concretebb képe adható. 

Általában jellemezhető a kegyesrendiek tanításmódja 

l l) Ilyesmiről bizonyít egyebek közt az is, mit Horányi E. („Script. 
8ch. Piar") Cörver Elek életrajzában említ : „Quamvis autem Aemuli 
novam banc docendi methodum acerbis pestringerent verbis, ac tetris 
apud viros magnae auctoritatis, livore armati, notarent coloribus, et 
tamquam religioni peviculosam traducerent, nihilominus tantum abest, 
ut a bene coeptis abiret, ut potius hominum summoruin patrocinio adiu-
tus, indulgente potissimiim immortalis memoriae Augusta Domina Hun-
garorum Maria Theresia placita sua, et Ecclecticam philosophandi ratio-
nem edito specimine Anno 1743. „De recta philosophandi ratione" per 
omnes Regni provincias diffuso indicaret, ac confinnaret. 

u ) Ezen mű tanügyi érdekes tartalmánál fogva különösen a len-
gyel nemzet oktatás-ügyét tárgyaló művekben mint korszaki átalakulást 
jelző, érdemleg van méltatva, néhutt részletesebben bírálva is. (I. Luka-
szevicz Jos. Historya Szkól w Koronie i w wielkiem Ksiestwie Litew-
skiem" Posen 1851. — és „Die Piaristenschulen im ehemaligen Polen 
und ihre Reform durch Konarski. Von Adolf Sarg. (A meseritzi 1861-ki 
reáliskolái programmban.) 

17) Ezen szellemi mozgalomról egyebütt lesz alkalmam részlete-
sebben szólhatnom, különösen Konarski Szaniszlónak életrajzában. 

") Erről már az I. fejezet végén van említés (I. 16—17. 1.) 
19y Nem alap s nem is indok nélkül emlitém az itt felhozottakat. 

Ezeknek ily rövid érintkezéséből is gyaníthatja a figyelmes olvasó, hogy 
a hazai tanügy történelméhez nálunk még az anyaggyűjtés sem valami 
nagyon haladott előre, — hogy annak megírásához jóval több kell, mint 
a mennyivel a divatos felfogás azt eszközölhetni véli. 

is azon egypár vonással, melyet fönnebb a Jézus-társaságé-
ról Mészáros Fer. szavaival fölemlítettem. Nem igyekezett 
ez sem arra, hogy az ifjúságot sokféle ismerettel elhalmozza 
s túltömje, hanem az arra termetteket rá tudta bírni s képe-
síteni is az önmunkásság általi továbbhaladásra s jóalapú 
önképzésre. 

(Vége köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapes t , november 16. Olaszország Achilles-sarka. 

— Az öreg Pulszky, a vén szabadkőműves vasárnapi czikke 
a .Pesti Napló'-ban pontosan megjelent. Themája Olaszor-
szág és a pápa közti viszony. Már lia tekintetbe vészük azt. 
hogy az öreg Pulszky a szabadkőművesek nagymestere, Olasz-
ország pedig az összeesküvők, carbonarik és szabadkőmű-
vesek classicus földje, úgy igen-igen természetesnek fogjuk 
találni, hogy e vasárnapi czikkben a dicsőitésből ugyancsak 
kijutott a rabláshói összeaggatott Olaszországnak. Pulszky a 
megmondhatója, hogy mily tekintélyes állammá lett ez az 
Olaszország. 0 tudja, hogy ezen államnak van már jól fe-
gyelmezett serege, erősen felszerelt hajóhada, egészséges 
fináncz állapota és a többi és a többi. Mind eme hatalmas és 
formidabilis erő mellett mégis be vallja Pulszky, hogy ez 
nagy hatalom, mely megérdemli, hogy hatodik nagyhata-
lomul ismertessék el, ugyancsak cserép lábon áll ; legalább 
Pulszkynak azon kifejezését, hogy Olaszországnak megvan a 
maga Achilles-sarka, nem tudjuk máskép magyarázni. 

Mindenesetre igen nagy bajnak kell lenni abban a sza-
badkőművesek által kedvelt Olaszországban, ha már ily 
vallomástételre még egy szabadkőműves nagymester is kény-
szerítve érzi magát ; annál kétségbevonhatlanabbnak kell 
pedig lenni e bajnak, lia a szabadkőműves nagymester be-
vallja, hogy ez az Achilles-sarok nem más, mint azon vi-
szonynak rendezetlen volta, mely a korona és tiara közt fenn-
áll. Pulszkynak az olasz szabadkőműves ,testvérek'-kel bi-
zonyosan megvan benső összeköttetése ; nagyon érdekes le-
hetne tudni e vallomás következtében, hogy mily tudósítá-
sokat kaphatott a ,testvérek'-től, melyek leírják a szabad-
kőművesség által alkotott olasz királyság veszedelmét, még 
pedig a pápaság részéről. Mily különbség mult és a jelen 
közt, mily kitörő, freneticus öröm követte a szabadkőmű-
vesek részéről Róma elfoglalását, mintha többé még csak o o 
gondolatban sem lett volna szabad felmerülni Róma kiürí t-
tetésének a bitorlók részéről : és ime néhány év alatt odaju-
tottak, miszerint kénytelenek bevallani, hogy veszedelem 
fenyegeti azt a hatalmas Olaszországot, melynek jól fegyel-
mezett hadserege, erősen felszerelt hajóhada van, —• a pá-
paság részéről, mely semmi mással nem rendelkezik, mint 
híveinek forró imáival. 

Pulszky, mint igaz hivő szabadkőműves, bizonyára 
nem hiszi, hogy az az Achilles-sarok mind addig nem szű-
nik meg veszedelmes lenni, mig csak ki nem takarodnak 
mind azok a pápaság fővárosából, kik oda nem tartoznak. 0 
Olaszországot bizonyára nem tudja máskép gondolni az 
occupatio után, mint a szabadkőművesek uralmával Rómá-
ban. Azért ő is beszél mérsékelt és engesztelhetetlen ele-
mekről a pápa körül : azok keresik a modus vivendit, ezek 
pedig fenntartani akarják a jelen helyzetet, vagy pedig a 
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pápát rávenni, hogy hagyja ott Olaszországot. Hogy e két 
elem közt Pulszky a mérsékeltek részén van, az nem szen-
ved kétséget, hiszen a szabadkőművesek a mérsékelt katho-
likusokat nagyon szeretik. Csakhogy mi ugy ta r t juk , hogy 
Pulszky nem helyesen classificálta az olasz katholikusokat 
és kath. papokat mérsékeltek és engesztelhetetlenekre, mi-
nőknek a többséget mondja, hanem, a helyes classificatió az 
lett volna, lia azt mondja, hogy vannak liberális, csél-esap, 
elvtelen, és vaunak elvhü, szilárd katholikusok és papok. E 
distinctióiiak a helyzet megfelel. Már hogy az előbbiek nem 
törődnek semmivel sem, avval sem, ha a pápa jelenlegi hely-
zete semmit sem változik i s ; hogy azok az úgynevezett ga-
rantia-törvényeket is tökéletesen kielégítőknek ta r t j ák , azt 
mi elhisszük. Hiszen liberális katholikus előtt, legyen az vi-
lági, vagy pap, az igazság, a jog, az semmi ; ezek előtt csak 
az érdek minden. E lvhű becsületes kath, világi, vagy papi 
ember azonban az érdeket alárendeli az elvnek, és ilyenek 
bizonyára azok, akik a pápaság jogaiból feladni nem akar-
nak semmit, ezek azok kik gyűlöltek a szabadkőművesek és 
liberális katholikusok által egyaránt. 

Kómában a pápa maga azonban igen jól ismeri az 
ilyen liberális frátereket, tudja liogy hány pénztérnek azok a 
mérsékeltnek nevezett elvtelenek. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az a körülmény, hogy a pápa nem törődve 
semmit sem ezekkel az alku vásra mindenkor és minden felett 
kész eleinekkel, az achillesi sarkra oly hatalmasan rálépett 
az olaszországi zarándokokhoz mondott beszédében, hogy 
a miatt a különben elég tágas Olaszország szük kezdett lenni 
ugy a miniszternek, mint magának Umber to királynak. E 
Körülményből levonhatja Pulszky és liberális katholikus 
oarát jai , hogy mily igazságot állított akkor, midőn mondta, 
liogy a ,mérsékelt nézetek barátainak száma szaporodik.' 
H a a mérsékelt nézetek barátaitól függne a kérdés eldön-
tése, az már régen el volna döntve ; ezek egy kis méltóság, 
egy kis rend-feleért régen lemondtak volna már az összes 
pápai területről az olasz királyság javára . Szerencsére azon-
ban ennek a kérdésnek eldöntését nem bizta a pápa a ,mér-
sékeltekre;' ellenkezőleg a ki érteni akar, az megérthette a 
pápa beszédéből, hogy neki a ,mersékeitek' nézetei nem kel-
lenek. Ilyen mérsékelt-féle mesével, melynek értelme nem 
más, mint hogy az egyház a pápaság területéről ünnepélyesen 
mondjon le, csak az ál lhat elő, a ki előtt a jog és igazság 
már nem nyom semmit sem, és csak az hiszi el, aki maga 
»em ád a jog és igazságra semmit sem. Különben nincsen 
mérsékeltebb valami, hamár épen mérsékletről tetszik beszél-
ni, mint a jog és igazság. A ki a jogot és igazságot becsüli, az 
ha tá r t szab vágyainak, illetőleg nem lépi túl azon határ t , me-
lyet részére joga és az igazság kiszab. Csak a jogtalanság, az 
igazságtalanság nem mérsékelt, ez nem ismer határ t , nem 
korlátot , azért sérti mások jogát és igazságát. Ebben az érte-
lemben a pápa is mérsékelt, mert ő nem követeli az olasz 
Királyság javai t , hanem csak a pápaságét. 

Mi nem is tudunk lemondani azon hitünkről, hogy a 
pápaság birtokai egykor jogos tulajdonosának vissza fognak 
adatni. Az az út , melyet most az olasz király Bécsbe tett , 
uármiképen törekedjék is annak élét Pulszky a pápa ellen 
fordítani, semmi mellett nem bizonyít annyira, mint a pá-
paság területe visszadásának szükségessége mellett. Az olasz 

király t rónjá t a mindent felforgató forradalom már régen 
fenyegeti, de azért egyedül e miatt nem lát ta szükségét 
annak, hogy bárhova, vagy épen Bécsbe menjen; amint azon-
ban a pápa hatalmas szavát felemelte, az olasz királyt azonnal 
lá t ta útnak készülni a világnak, bizonyára nem azért, hogy 
Bécsben kijelentse, miszerint a pápaságot még szigorúbb 
korlátok közé akar ja szorítani, akár pedig hogy nem fogja 
semmiképen, semmi kürülmény közt sem visszaadni a pá-
paság területét , ez esetben a király inkább otthon maradt 
volna, hanem bizonyára oly kilátásokat nyúj tot t a király 
Bécsben, melyeknek kedvező eredményét a pápaságra és igy 
a kath. hivek örömére, habár talán lassan is, de nem sokára 
látni fogjuk. I ly természetű nyilatkozatokból magyarázzuk 
mi meg ama szívélyességet is, melylyel a katholikus udvar 
az olasz királyt fogadta, nem pedig mintha, Pulszky szerint, 
e szivélyességből a Vaticán azt vehetné ki, hogy ez a pápa-
ság ügyére kedvezőtlen jelentőségű lenne. Nekünk erős meg-
győződésünk, hogy Olaszország achillesi sarkától meg fog 
menekülni ; de nem ugy, mint azt a szabadkőművesek és a 
,mérsékeltek', hanem úgy, mint azt az elvhű katholikusok 
Óhajtják. • 

Portugal. Portugali katholikusok tiltakozása a király-
hoz. — Mivel Lajos király az olasz külügy miniszternek, 
Manciuinek, a Krisztus rend nagykeresztjét , adományozta, 
katholikus férfiú a következő tiltakozást intézte hozzá : 

Felség ! 
A katholikus világ, természetfeletti erőnek és egy 

szent sugallatnak engedelmeskedve, egymásután ti l takozá-
sokat küldött a Vat ikánba, hogy roszalását fejezze ki az 
istentelenség fölött és hogy megmutassa szeretetét és ragasz-
kodását a katholikusok fejéhez szemben azon szentségtelen 
és istentelen tettekkel, melyeket julius 13-ikán és augusztus 
7-ikén a P á p á k városában elkövettek. 

Ezen tiltakozások az emberi lelkiismeret hatalmas 
nyilvánulatai , melyeket arany hetükkel fog a küzdő egyház 
dicső évlapjaira feljegyezni. E tiltakozások királyoknak és 
fejedelmeknek szóló leczke, melylyel tartozik mindenki a 
jog tiszteletének. Es mi t i l takozásunkban hódolatunkat és 
szeretetünket rójuk le azon tekintély iránt, mely, ha a föld 
hatalmasai gyalázzák is, mégis több hódoló alat tvalót szám-
lál mint a világnak akármely hatalmas császárja. 

Van egy kormány s egy miniszter, kik részt vettek 
azon aljas és nemtelen eljárásban, az utcza söpredéke ama 
merényében, melyet Rómában követtek el ; mert aki ilyen 
szentségtörőket védelmez, az czimbora ily tettben. H a e tet-
tek kárhoztatandók, kárhoztatandó egyszersmind az a kor-
mány és az a miniszter is, mert ők tűr ték helyeselték és akar-
ták azt . 

Mi t vártunk volna ily esetben egy katholikus király-
tól ? Mit lehetett volna reményelnünk oly királytól, kit a 
királyi czimen fidelissimusnak hiszünk, mely dicső czimét a ke-
resztény hősök hosszú sora szerezte meg, oly hősök, kiknek 
az ő elfajul t fiaik még ma is költséges emlékeket emelnek ? 
Mit kellett volna ily királynak tennie, mikor látta, hogy 
ezer meg ezer alat tvalója t i l takozásokat küld Rómába, me-
lyek erélyesebbnél erélyesebb és határozottnál határozot-
tabb hangon szólnak, hogy vigaszára legyenek az agg fo-
golynak ? 
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Velők együtt tiltakoznia kellett volna, példájokat kö-
vetni, mint jó királynak és mint a megsértett pápa „igen 
hű" jó fiának. 

Az ám, de nem tette ! Ellenkezőleg, csatlakozott 
ama bűnös kormányhoz, azon hazug miniszterhez ; a maga 
módja szerint Rómának lázadó csőcseléke közé vegyült, 
megszentségtelenítette I X . Piusnak maradványait, helye-
selte a meggyalázásokat és a forradalmi zajt, melyek Ró-
mában nyilvánultak. 

Ennyit akar mondani, ez egyedüli lehető jelentése a 
Krisztus-rend nagy keresztjének, melyet felséged Mancini-
nak küldött. 

Igen keménynek tűnhetik fel egy király ellen ily han-
gon felszólaló szegény alattvalóknak beszéde; de azért ez 
semmit sem von le az igazság értékéből. Vannak igazságok, 
melyek őseredeti keménységűkben magukkal ragadnak. 
Dicsekszünk azzal, hogy tiszteljük a királyokat, dicsek-
szünk, hogy engedelmes alattvalók vagyunk, ellensége mind-
annak ami forradalmi ; de mindenek előtt büszkék vagyunk 
arra hogy keresztények vagyunk. 

Istennek végtelen fölsége előtt, melyet imádunk, oly 
csekély az emberi felség mint a parány: ezt a fölséget csak 
azért vesszük figyelembe mert ama fölséget szeretjük. 

Szivünkben uralkodó égő hitünk előtt háttérbe szo-
rul minden emberi tekintet, melyet Isten mellett észre sem 
veszünk. Nincs vas, láncz, vérpad, kínpad, mely elrémíthetne 
és torkunkba fojthatná a szót, mikor nekünk igazat illik 
mondanunk. 

Mi azt fogjuk mondani a királynak : 
Hallgasson meg ! Isten nem alszik ; nem is halt meg ! 

Isten, ki Izrael népét kiszabadította az egyiptomi rabságból 
és ki azt az ígéret földjére vezette, szemmel tar t ja önt. 

Krisztus, ki halottaiból feltámadott és ki anyaszent-
egyházának megígérte isteni segélyét az idők végéig, őrkö-
dik Péternek bárkája fölött. 

Ön bűnt követett el, ön tiszteletlenséget követett el az 
ő jegyese ellen, az ön népe körében. Ön a nép botrányára volt. 
Ez elég ! Az elvetemültség mértéke már színültén tul van. 
Isten elfáradt önt türelmes szemmel nézni. Ön lakolni fog bű-
neiért. Nemsokára kérdőre fogja vonni önt népének hite-
ért, alattvalóinak lelkeért, és hálát adhat Istennek, ha még 
itt e földön éri az Isten büntetése, legalább eleget tehet bű-
neiért. 

Mi fölséged előtt tiltakozunk minden kár ellen áta-
lában, mit ön a hazának okozott, mi különösen tiltakozunk 
Mancimnek szentségtörő kitüntetése ellen. Mi tiltakozunk 
ami nevünkben és minden katholikus nevében, ki tiltako-
zásunkhoz csatlakozik. 

Mi nem akarjuk hallgatással magunkra vonni a fele-
lősséget mind amaz istentelen elvetemültségért, mely elön-
tötte országunkat, anélkül hogy gátra talált volna. 

Antonio Mendes Lages, Manoel 
Ferreira Cardoso, Theodoro José Dos 
Reis Barcarena, Thomas Pereira, 
Manoel Paschoal Leal, Celestino Da 
Silva Moreira, José Das Santos.  

(Ann. Cath. nov. 5. 317. I.) *) 
*) Nagy bajnak kell lenni azon országban, hol az alattvalók ily 

excessiv lépésre ragadtatnak. Szerk. 

A SZENT-IST VÁN-TÁRSUL AT 

f . h. 17-én tartott választmányi ülése. 

Elnökölt gróf Cziráky János ő excja és dr Tárkányi 
Béla apátkanok ő nga. 

A gróf elnök ő exja bemutatta a budapesti első böl-
csödé és első gyermekmenhely-egyletek levelét, melyben az 
általok boldogemlékű gvóf Károlyi István rendezett gyász-
ünnepélyre a Szent-István-Társulat tagjait meghívták. A 
levél a gyűlés előtt számos választmányi taggal közöltetett. 
A mai napon, 17-én, d. e. 11. órakor tartott ünnepélyen a tár-
sulatot a gróf-elnök, igazgató és több választmányi tag kép-
viselte. 

Ugyancsak gróf elnök ő exja bemutatta Tóth István 
versezetét néhai gr. Czirálcy József ezredes-kapitánynak 
életéről, táborzásáról, haláláról 1742-ben. Ö excellentiája e 
mű egy-egy példányával megajándékozta a jelen volt vál. 
tagokat, a fónmaradt összes példányokat a társulatnak aján-
dékozta azon óhajtása nyilvánítása mellett, hogy a mű pél-
dányai elárusitásából befolyó összeg a társ. vagyonhoz csa-
toltassék. A nagylelkű ajándékért a társ. alelnök ő nga a 
gróf ő excellentiájának a társulat nevében forró köszönetet 
mondott. 

A társ. alelnök ő nga bemutata Cantu Caesar „Az 
utolsó 30 év története" czimű munkáját, melyet a nagynevű 
szerző „Világtörténelmének" befejezéseül a választmány 
folyóévi tagilletményül rendelt kiadatni. 

A költségvetési bizottságba a társ. tiszviselőkön kivül 
Barta Béla és Bornemissza Antal regi tagokhoz az elhunyt 
Ruzsicska János helyébe Czibulka Nándort, és még egy ta-
gul Gervay Mihály vál. tagot kérte a társ. alelnök ur ki-
neveztetni. A választmány a javaslatot elfogadván, nevezett 
tagok a költségvetési bizottságba beválasztattak. 

A társ. alelnök előadta a Ludoaica akadémia könyv-
tárnoki hivatalának azon kérését, hogy az akadémia könyv-
tára számára a társulat Cantu Világtörténelméből egy pél-
dányt engedne át. A választmány teljes készséggel a kért 
példányt megszavazta. 

A titkár jelentette, miszerint az utolsó választmányi 
gyűlés óta 1 alapitó és 36 rendes tag lépett a társulatba, 
névszerint alapitó tag : Szakálosfalvi Lengyel Miklós vál. 
püspök, egri főkápt. nagyprépost. Rendes tagok : Koperniezky 
Ferencz esztergomi tanár ; Csepy Pál , Vojnics Dezső eszter-
gomi növendékpapok ; Kovács Béla, Köszeghy Sándor, Kut-
schera Ferencz, Mészkő Balázs, Bagó Ferencz, Sacher István, 
Truszka István egri növendékpapok ; Bitmer Elek 3ásdi já-
rásbiró ; Kurka Károly, esperes fektűi plébános ; Hergley 
György privigyei káplány ; Manhold István budapest-teréz-
városi m. kir. póstafőnök ; Bundalla Béla lapánczai plébá-
nos, Fekete Ödön, Betzer Lipót pazmaneumi növendékpa-
pok ; Réti Márton ; Sárgái Antal, Végh kai. József kegyes-
rendi tanárok Kecskeméten ; SkultéM Pál, Végh Anasztáz 
szentferenczrendi áldozárok Kecskeméten ; Mayer János 
tisztartó ; Horváth János félegyházi segédlelkész ; Farkas 
Imre Alsó-Bagodon ; Futó István cserszegi birtokos ; Csorba 
Lajos fehérgyarmati segédlelkész ; dr. Bartalos Gyula egri 
áld., sz. széki ülnök ; dr. Böhm János, dr. Zudar Sándor, 
Demkó György egri theol. tanárok ; Datkay Pál egri egy-
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házmegye-hivatali iktató ; Czehula Károly, Tarkányi Pétéi-
nagyváradi növendékpapok ; Hay din Károly budapesti ügy-
véd, Elket Antal helybeli vendéglős, összesen 36. 

A t i tkár jelentette, miszerint néhai Natl György espe-
res orczifalvi plébános 20 forintot hagyományozott a társu-
latnak. 

A budapest-ferenczvárosi irgalmas nénék ellemi is-
kolájának, a szesztai g. kath-, az iványi, zdobai, szerdahelyi 
r. kath. elemi iskolák szegény tanulói részére ingyen tan-
könyvek,a marosi esperesi kerület néptanitói egyesülete s a 
bukaresti r. kath. áldozár és liitküklér György István hivei 
részére ajtatossági könyvek adományoztattak. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerént f. évi január 
1-től bezárólag november 17-ikéig a társulat bevétele: 
79,465 frt 63 krt, kiadása: 77,823 f r t 99 k r ; pénztári ma-
radvány 1641 f r t 64 kr. 

Az ügynökségben október hóban eladatott : 73,592 
példány könyv, 502 drb szentkép, 3927 drb egyes nyomtat-
vány, készpénzben bejött 8655 f r t 34 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére tíarta Béla és Nóvák La-
jos választmányi tagok kérettek föl. 

IRODALOM. 
István bácsi naptára 1882-re. Teljes czime : István 

bácsi naptára, vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo-
nyoknak, népnevelőknek, helységi előjáróknak, iparosoknak 
és földmivelőknek való Képes Kalendárium 1882-ik évre. 
X X V I I . évfolyam. Alapitá Majer István, szerkeszti Kohalmi-
Klimstein József. Budapest. Franklin társulat. 

Képekben, valamint élvezetes és tanulságos czikkek-
ben igen gazdagon jelent meg katholikus naptárirodalmunk e 
legrégibb s legkedveltebb terméke 1882-re. Csak egy észre-
vételünk van. Hogy a világiak még jobban kapjanak e ki-
tűnő naptáron, jó lenne egyházi kitűnőségeink mellett meg-
felelő arányban mutatni be ugy a múltból mint a jelenből 
egy-két világi katholikus jeles férfiút. Például a történetiek 
rovatában jelenleg csupa egyházi férfiú szerepel : Széchenyi 
György esztergomi érsek, Szabó Imre püspök, Szepesi Imre. 
Jeles, köztiszteletben, országos hirben álló katholikus férfi-
aknak tetleges részvétele az egyházi hitéletben, megörökítve 
s példa gyanánt ragyogtatva, megfelelő élet- és jellemraj-
zokban, gyujtóbb hatással van mint száz menydörgő hirlapi 
czikk világi katholikus intelligentiánk részvétlensége ellen. 
Nem azért mondjuk el ezt itt, mintha talán e naptár becsé-
ből akár csak egy körömnyit is levonni akarnánk; hanem az-
ért mert igaz, és mert minden módon kell igyekezni minden-
kinek minden téren, hogy végre valahára nagyobb lendület-
be jöjjön katholikus hitéletünk nagy ügye, melyet száz és 
ezerkezű tespedés tar t lenyűgözve. 

Szűz Mária, édes hazánk védasszonya Nagy Képes 
Naptára az 1882-ik közönséges évre. 2. évfolyam , Wajdits 
József kiadványa. Ara szinezett képes kötésben 50, fűzve 40 
kr. A tiszta jövedelem egy harmadrésze egyházi jótékony 
ezélra fordittatik. 

Tartalma czikkekben, képekben gazdag, élénk, válto-

zatos. Ez a naptár, melyben, egy Rosty Kálmán múzsája is 
töbszörösen megszólal, az igények azon fokát, melyen a né-
metországi kath. népnaptárak állnak, melyek együttvéve 
több százezer példányban forognak a nép kezén, fennállása 
második évében nagyon megközelítette sőt máris elérte. 
Tetszetős külseje, figyelmet ébresztő képek (16), érdekes 
czikkeisama vallásos szellem, mely egész tartalmát áthatja, 
hathatós eszközül szolgálhat a ker. kath. családi élet szenté-
lyének megőrzésére s e szentély tüzének ápolására. Lelki-
pásztor jobb könyvet nem terjeszthet. Csak azon kell lenni, 
hogy az ország minden vidékén, minden faluban elterjedjen. 
Ez ioleg a kiadó dolga, de a híveinek olvasmányával gon-
doló lelkipásztorok is sokat tehetnek. Végül ugyanaz az 
észrevételünk van, mint István-bácsi Naptárához. Van ne-
künk sok vallásos világi emberünk, mindkét nemből. Papok 
mellett, ezeket is mutassuk be a népnek, hadd ismerje és 
tisztelje őket a nép, ők pedig hadd tudják, hogy a magyar 
katholikus nép szeme rájok is feltekint a tiszteletre érdemes 
papság mellett. Ez a naptárak actiójának egyik fontos része. 

V E G Y E S E K . 
= Manning bibornok nemrég Wales tartományt utazta 

át és elnökölt minden nap nevelésügyi tanácskozásokban. 
Cardiffban a bibornokot a városkapitánya, aki protestáns, 
kitűnő üdvözlő beszéddel fogadta. Kiemeljük a bibornok 
feleletéből a következő passust. „Vannak manap oly állam-
férfiak, kik a dolgok mai rendjét fél akarják dúlni és azt 
mondják : A papság ellenségünk ! Hiába törekednek leron-
tani azt. mit mások már 18 századja kísérlettek megsemmi-
síteni. Fúr ja is a lelkiismeret őket azért a mit tettek." New-
porkben a tömeg kifogta lovait és maga húzta a bibornok 
kocsiját egész lakásáig. Ő eminencziája a kristálypalotában 
is elnökölt a mértékletesség társulatainak gyűlésén, melyre 
több mint tiz ezer ember jelent meg. Sokan azon csalódás-
ban ringatják magokat, hogy a kath. főpásztorok népszerűt-
lenek. Tekintsenek bárhová, különösen ide a protestáns An-
golországra, melynek egyik legnépszerűbb embere a conver-
tita Manning bibornok. 

— John Barclay jeruzsálemi protestáns ,érsek' f. é. 
október 22-ikén meghalt. 1879-ben Gobat érsek helyébe lé-
pett. A jeruzsálemi érsekséget Poroszország és Anglia 
együttesen alapitották s közmegegyezéssel felváltva töltik 
be a közös érsekséget. Most Poroszországon van a sor. An-
nak idején ez a közösködés az anglikánok körében nagy port 
vert fel. Sokan tiltakoztak az eretnekekkel való barátkozás 
ellen. 

-f- Meghívás. A Szent-László- Társulat budapesti tag-
jai a társulat védszentjének, szent Erzsébetnek teljes búcsú-
val egybekötött ünnepét, f. november hó 20-ikán, az ünnep 
nyolczadába eső vasárnapon, a szent-ferencz• rendiek buda-
pesti belvárosi templomában reggeli 8 órakor tartandó sz.-
miseáldozattal fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tag-
jai s minden rendű katholikus hívek tisztelettel meghivat-
nak, Az elnökség megbizásából Ágoston Antal t i tkár. 

X Köszönettel vettük A pannonhalmi sz. Benedek-
rend Névtárát az 1881—82. tanévre. A rend tagjainak 
száma 187, köztük 145 áldozár, kik közül tanítással foglal-
kozik összesen 74, könyvtárkezeléssel 11, lelkipásztorkodás 
terén működik 22, házi lelki atya 11, hitszónok 5, gazda-
sági téren foglalkozik 10. A rendi növendékek száma 35. A 
rend vezetése alatt áll 1 lyceum 34 tanulóval, 3 főgymna-
sium 1058 tanulóval, 3 kisgymnasium 479 tanulóval, 22 
plébánia, 65 fiókközség és apróbb csatolt rész, 27,709 kath. 
hívővel, 65 templommal. A rend kegyurasága alatt van 39 
község. — Isten oltalma és áldása legyen e magas törekvésű 
ősrenden ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Az egyház sziklaalapja. — Egy lap mult századi kath. tan- és nevelésügyünk történetéből. -— Egyházi 
tudósitások : Budapest. Közös iskola és polgári házasság. — Budapest. Hitéletünk köréből. -— Irodalom. Katholikus Nap-

táraink ismertetése. — Vegyesek. — Szerkesztő postája. 

Az egyház sziklaalapja. 
Immota movet. 

Isten egyháza hasonló a tengeren haladó hajó-
hoz. Tevékenysége soha sem szünetel, soha sem áll 
meg. Mindig halad az idők folyamában, a viszon-
tagságok tengerének ár- és apályain keresztül, pe-
regrinando procurri t , rendeltetéséhez közelebb, ma-
gával vive az egész emberiséget . . . legalább szere-
tetben és reményben . . . de hitben is, mert magával 
viszi az üdv hitét az egész emberiség számára. 

Isten egyháza azonban hasonló a mozdulatlan 
sziklához is. Lényegében soha sem változik. Semper 
eadem. Tegnap és ma és mindörökké. Megdönthetet-
len állandósága által betölti az idők folyamát és foly-
tonossá, fel tartóztathatlanná teszi haladását. Ámde 
állandóságának egysége adja meg a szilárdságot. Va-
lamint a szikla annál állandóbb, annál tovább el-
lenáll az idők viharainak, mennél keményebb ; és 
annál keményebb, mennél erősebb benne a része-
ket egybentartó erő : ugy az egyház is abban bi r ja 
állandóságának okát s azért nem mossák szét az idők 
viharainak hullámai, mert az összefüggésnek, mert 
az egységnek isteni erö ál tal szétbonthatatlanná tet t 
kemény sziklájára van épitve. „Te Péter vagy, és e 
köszálon fogom épiteni anyaszentegyházamat, és a 
pokol kapui nem vesznek erőt raj ta ."1) 

C' est 1' unité qui fait la force. Az erö t i tka az 
egységben rejlik. Egységből erö, élet és állandóság 
fakad. A legkisebb porszemtől kezdve fel a nap-
rendszerek egyetemes világegységeig minden erről 
tanúskodik. Ha megszűnik a porszem atómjai közt 
az összefüggés, a porszem széthul, megszűnik a mi 

>) Sz. Máté, X V I . 18. 

volt ; ha megszűnnék a naprendszereket együvé 
tar tó erő működni, oly állapot következnék be, 
melyre gondolni fejbóditó. Midőn az elemek beha-
tottak a sziklába s feloldák a részecseket össztartó 
vonzerőt ; ha leszakítsz egy virágot vagy levágsz egy 
fát s igy meg megszünteted a növény szerves egysé-
gé t ; ha csak egy hajszálnyi ér szakad meg az emberi 
agyvelőben megbontva a testi szervezet öszhangzó 
egységének épségét ; ha visszavonás, egyenetlenség 
dúl a társadalomban és nincs erö, nincs hatalom, 
mely az egymást felemésztő erőket a közjóra hat-
hatósan irányozza: akkor mindenki tud ja mi követ-
kezik be: discordia res maximae di labuntur ; az em-
bert vil lámgyors halál sú j t j a le lia a szervezet egy-
ségének megszakadása gyors , vagy lassú halál 
emészti föl ha e processus lassú ; a növény elher-
vad, összetörik, szétporlik ; a szikla szétmállik. Szó-
val : minden élet, minden állandóság, minden fejlő-
dés és haladásnak alapja, fentartója és hordozója 
az egység. Ott, hol ez hiányzik, hol az összevalók 
összetartása és fejlődése megszűnik; ott a feloszlás, 
hanyatlás, enyészet és pusztulás processusa, ott a ha-
lál uralkodik, ugy az annyagi mint az erkölcsi vi-
lágrendben. 

Isten nem volna Isten, ha az anyagi és erköl-
csi világrend ez alaptörvényét az egyháztól meg-
vonta, ha azt belé nem oltotta volna. Az együvé 
valóknak együtt a helye. Már pedig az erkölcsi vi-
lágrendben minden arra mutat , hogy az emberiség 
vallásra, istenitiszteletre, isteniszólgálatra nézve 
együvé, egy rendbe egy nagy világországba való. 
Egy az időben folyó erkölcsi világrend kezdő és 
végpontja, alphája és ómegája, egy — az Isten. 
„En vagyok az Alfa és Omega, az első és utolsó, a 
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kezdet és vég." 2) Egy a mindent meginditó isteni 
tett , a teremtés ; egy a mindent Istenhez visszave-
zető második isteni nagy tett, a megváltás ; egy a 
mindent átölelő hit, remény és szeretet ; egy a min-
dent vezérlő igazság, u t és élet. „Egy a test és egy 
a lélek, a mint hivatástoknak egy reményére vagy-
tok hivatva, — mondja az apostol. Egy az Ur, egy 
a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindenek 
Atyja, ki mindenek fölött vagyon, és mindeneken 
és mindnyájunkban." 3) — Jézusnak az egyház isteni 
alapitójának egy kivánsága, egy óhaja, egy imája 
van mennyei Atyjához híveit illetőleg: „Szent 
Atyám ! tar tsd meg őket a te nevedben, kiket ne-
kem adtál, hogy egygyé legyenek, mint mi vagyunk," 4 ) 
egygyé be- és kifelé. — Krisztus egyházában egység-
nek kell uralkodni, „igyekezvén, úgymond az apos-
tol, fenntartani a lélek egységét a béke kötelékei-
v e l ; 5 ) sőt egy szív- s léleknek kell benne ural-
kodni, ugy mint ezt mind já r t az első keresztények 
megvalósították. „A hívek sokaságának pedig egy 
szivök, egy leikök vala ." 6 ) — Alig van valami, kivált 
sz. Pál apostol leveleiben, a mi többször volna föl-
említve s hathatósabban szivökre kötve a kereszté-
nyeknek, mint a sziveknek, lelkeknek, érzelmeknek, 
törekvéseknek, gondolatoknak egysége. „Kérlek ti-
teket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevé-
ért, liogy azon egyet valljátok mindnyájan, és ne legye-
nek köztetek szakadások, hanem tökéletesen azon egy 
értelemben és Ítéletben legyetek, sitis perfecti in eodem 
sensu et in eadem sententia." 7) „Tegyétek teljessé 
az én örömemet az által, hogy ugyanegyet értse-
tek, egyenlő szeretettel b í r j a tok , egyakaratúak, 
egyértelműek legyetek."8) És sz. Péter : „Végre 
pedig legyetek mindnyájan egyakaratúak ;9) ugyan-
azon gondolkozással fegyverkezzetek fel;1 0) minde-
nek előtt pedig a kölcsönös szeretet szüntelen meg-
legyen bennetek."1 1) 

Az egyházba beoltott eme nagyszerű egysé-
gesítő szellemre gondolva Németország egy jeles 
kath. hit tudósa így kiáltott f e l : „Ha Krisztus Urunk 
nem is rendelt volna földi egyháza számára látható 
főnököt, mihelyt az egyház életének teljes kifejlett-
ségeig ju to t t volna, időelőtti feloszlásnak nem in 
dúlván, csalhatatlanul odáig ju to t t volna, hogy ma-
gáuak közös főt ad vala. -' 12) Es valóban, ha tekintetbe 

2) T. Jel . k. I . 8. és X X I I . 13. — 3) Éphez. IV. 4, 5, 6. 
«) Sz. Ján. X V I I . 11. — 6) Éphez. IV . 3. — 6) Ap. csel. IV. 
32. — ') I . Kor. I . 10. 8) Filipp. II . 2. — 9) I . sz. Péter, 
I I I . 8. — 10) U. o. IV. 1. - ") U. o. IV. 8. 

12) Hät te Christus der Herr auch kein sichtbares 
Oberhaupt für seine Kirche auf Erden angeordnet, es würde, 

vesszük azt az egységesítő, mindeneket kibékéltetö 
isteni erőt, mely a szent keresztfából kisugárzik; ,3) 
ha tekintetbe vesszük a ker. tanok, elvek, erköl-
csök, törekvések assiinilaló, összehozó, központo-
sító ha ta lmát ; és ha hozzá vesszük az emberi ter-
mészetnek azon ellenállhatatlan törvényét, mely 
szerint azt ami bensőnkben lakik, a mi bensőnket 
áthatja, azt külsőleg, az életben is megvalósítani 
igyekszünk : akkor lehetetlen be nem látnunk, ho^y Öt/ 7 O.' 

Dieringer szerint csakugyan minden positiv isteni 
institutio nélkül is igyekeznének az egy Krisztus vé-
rénmegvál to t t s az egy örökségre hivatott kereszté-
nyek, mint ugyanazon egy Atyának gyermekei, egy-
mást megismerni, egymáshoz közeledni s egymással 
egyesülni az egész földkerekségén: minek természetes 
folyamánya leendett volna, hogy egyén egyénhez, 
hitközség hitközséghez, egyház egyházhoz töreke-
dett volna csatlakozni, és e nagy keresztény egy-
ség nagyságának, hatalmának és üdvös hatásának 
érzetétől áthatva mindenki szívesen igyekezett volna 
hozzájárulni a kereszténység látható egységének 
egy közös főben való betetőzéséhez. 

Ámde az egyház isteni alapitója, ismerve az em-
beri természet g}'engeségét,mely szerint velle quidem 
adjacetmihi perficere autem non ivenio, ismerve azt 
a természetünket, mely szerint „nem a jót cselek-
szem, melyet akarok, hanem a mi roszat nem aka-
rok, azt mívelern'-',14) — az egyház egysége megala 
pitásának nagy ügyét nem hagyta híveinek ilyetén 
gyarló akaratára. Még alig nyilatkozott az iránt, 
hogy egyházat akar alapítani : máris előre a leg-
főbbről, az egyház fejéről gondoskodott ; apostolait 
be sem avatta egészen hivatalukba : máris fejedel-
mökké rendelte sz. Pétert . Még tanítványait szét 
nem küldte a v i lágra ; még a tanuló egyház csak 
terv vol t : sz. Péter máris fel vala ruházva mind-
azon hatalommal, mely egy világegyház kormány-
zására, egy világegyház egységének s állandóságá-
nak fenntartására szükséges . . . az idők végéig. 
„Te Péter (szikla) vagy, és e kőszálon fogom épí-
teni anyaszentegyházamat . . . És a mit megköten 

so die Kirche anders zur vollen Entwickelung des Lebens 
gelangte und nicht einer frühzeitigen Auflösung verfiel, un-
fehlbar zur Einsetzung eines gemeinsamen Oberhauptes für 
die ganze Kirche gekommen sein. Dieringer, Kanzelvorträge 
an gebildete Katholiken, Mainz, 1844. I I . k. 149. 1. 

13) „Mert tetszett, hogy minden teljesség ő benne lak-
jék és ő általa megbékéltessen mindeneket magával, békes-
séget szerezvén az ö keresztének vére által mindazokra 
nézve, mik a földön és a mik mennyekben vannak." Kolossz. 
I . 19, 20. 

><) Róm. VI I . 18, 19. 
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desz a földön, meg leszen kötve a mennyekben is ; 
és a mit feloldandasz a földön, fel leszen oldozva 
mennyekben is." ,5) 

„Nekem, uraim, igy szólt Bossuet a franczia 
papság naggyülése előtt 1681. november 9-én, önök 
előtt egy nagy titkot kell hirdetnem, az egyház 
egységének nagy t i tkát . . . Az egység őrzi az egy 
séget. L 'uni té garde l 'uni té ." 16) Ez az egyház egy 
ségének nagy titka. Nagyobb mintsem valaki gon-
dolná. Csak a hivő szem előtt nyílik meg némileg. 
A leikek egysége, az elvek, érzelmek, törekvések 
azonossága, a külső embert is magával viszi, hogy 
a kik egyek bensőleg a hitben, egygyé legyenek 
külsőleg az életben is, a hitnek bevallásában és gya-
korlásában. A hivő lelkek ellenállhatlan ösztönnel 
törekszenek a teljes külső egyesülés és annak köz-
pontja felé, — mint a láthatatlan erő által vonzott tes-
tek a föld központja felé, — és csak akkor nyugsza-
nak meg, ha azt megtalálták, s lelkök összes erejé-
vel ragaszkodnak hozzá, hogy el ne szakadjanak 
tőle. Így támogatja a lelkek benső vallási egysége 
az emberek kiilsö vallási egységét, így őrzi az egy-
ség az egységet. Viszont, a Krisztus által egy látható 
központhoz kötött külső egységben, időn és enyésze-
ten, szárazon és tengeren át, e külső egység minden 
szerve,kormányoztatva a sziv inintközpontáltal,min-
den erővel oda működik, hogy a lelkek benső egységét 
Kristussal fenntartsa. Így támogatja tehát a kiilsö 
egység viszont a benső egységet, így őrzi ismét az egy-
ség az egységet. A lélek székhelyét a szívben üt-
vén fel, létesíti a vérkeringést és őrzi a vérkerin-
géshez kötött életet viszont a vérkeringést kor-
mányzó szív, fenntarván a test épségét, megtart ja s 
őrzi a testben a lelket. L' unité garde 1' unité. 

Csodálatos nagy egysége az egyháznak, mely-
ben- az egész mindenség szerepel ! Szerepelnek az 
angyalok, mert a szellemek bukása által megritkult 
soraikat az egyház egységében üdvözült lelkek töl-
tik be, vagy még inkább, mert az angyalok az egy-
ház tagjainak szolgái, in ministerium missi proprer 
eos, qui haereditatem capiunt salutis. Szerepelnek 
a gonosz szellemek, mert ők eszközei Istennek a 

15) Sz. Máté, X V I . 18, 19. 
16) J 'ai . Messieurs, à vous prêcher un grand mystère : 

c' est le mystère de 1' unité de 1' Eglise. Unie au dedans par 
le Saint-Esprit, elle a encore un lien commun de sa commu-
nion extérieure et doit demeurer unie par un gouvernement 
où l 'autori té de Jésus-Christ soit représenté. Ainsi l 'uni té 
garde l 'unité, et sous le sceau du gouvernement ecclésiasti-
que' 1' unité de 1' esprit est conservée. Összes műv. Lâchât 
kiad. X I . k. 592. 1. 

bűnösök büntetésében és az igazak kipróbálásában. 
Szerepel az egész anyagi világrend ; mert rendelte-
tése hirdetni az egyház tagjainak Isten hatalmát, 
és segíteni az egyházat a mindenség Urának dicsőíté-
sében. Szerepel az egész emberiség; mert minden em-
ber hivatalos a világ kezdete óta feláldozott bárány 
áldozatához és vagy már tagja az egyháznak vagy 
legalább reményeinek, imáinak, szeretetének hőn 
óhajtott tárgya. Szerepelnek a bitetlenek, mert ők 
a megváltott emberiség árnyoldala, mely mellett 
az egyház által megalapítottt ker. civilisátio áldá-
sai kétszeres fényben ragyognak; mert kihívják az 
egyház hitterjesztőapostolságát civilizátori tevékeny-
ségre, melynek nincs párja, s mely épen napjaink-
ban, mint Afrika apostola Comboni püspök mondá, 
a civilisátio „ostroma alá fogja" azokat a helyeket 
is, hova az emberi tudomány eddig csak elvétve 
tett egy-két lépést; igen, szerepelnek az egyház 
egységében a hitetlenek, mert szaporítják a hitval-
lók és vértanúk seregét és gyarapítják az egyház 
dicsőségét. Szerepelnek, és pedig sűrűbben s hat-
hatósabban mintsem ők maguk gondolnák, az egy-
ház nagy egységének dicsőségére az eretnekek is. 
Ök leszakadtak ugyan az egyház anyakebléről, 
mint hulló levelek, melyeket, tomboló vihar ragad 
le a fáról, és „a szelektől ide s tova hányatnak",1 7) 
és hajtatnak „ide s tova, a tudomány minden sze-
létől" ;18) de magukon hordják a keresztény egység 
pecsétjét, a keresztség kitörölhetlen jellegét, és 
arczukon viselik szemmel látható bizonyítékát el 
szakadásuk indokolatlan voltának azon haragban, 
mely nélkül az egyházra nem is tudnak gondolni Tu 
t ' y fâche,donc j ' a i raison, mondhatja nekik az egy 
ház; téged ez boszant, tehát nekem igazam van. 
Megszagga tva az egyház kebelét, fájdalmat okoznak 
neki, ámde ez annál inkább tüzeli az egyház szere-
tetét, hogy még gyengédebben szorítsa magához 
hűn maradt gyermekeit s megkettőztesse fáradal 
mait az éltévedettek visszaölésére. Ök zaklatják az 
egyházat, a tudomány minden fegyverét ellene for-
dítják, nem is gondolva, hogy ez a kath. egyház 
javára Isten által kirendelt egyik legnagyobb jóté-
temény. „Szükség meghasonlásoknak lenni, mondja 
sz. Pál, hogy a kik állhatatosok, ismeretesek legye-
nek közöttetek." 19) Utamur etiam isto divinae pro vi 
dentiae beneficio, veti hozzá sz. Ágoston. Multa 
quippe ad fidem catholicam pertinentia, dum hae-
reticorum calida inquietudine exagitantur, ut ad-
versus eos defendi possint, et considerantur dili-

" ) Jud . 12. — 18) Éphez. IV. 14. — 19) I. Kor. XI . 19 
4 2 * 
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gun tu r clarius, et instantius praedicantur ; et ab 
adversariis mota quaestio, discendi existit occasio."20) 
Zaklat ják az egyházat, társadalmi és állami befo-
lyásuk hatalmának egész su ly já t latba vetik a ka-
tholikus egység felbontására; schismaticus czársá-
got, anglikán protestáns királyságot, porosz pro-
testáns császárságot, óriási hatalmakat alakítottak 
az egyház egységéből kiszakított keresztény ele-
mekből a katholikus egység sziklaalapjának majd 
lassú és alattomos, majd nyil t és viharos ostromlá-
sára : és mit értek el Photius schismája óta ezer 
éven á t ? Azt, hogy a szikla áll — és a tenger megy 
a sziklához, nem szikla a tengerhez ; azt, hogy a 
százszor meghalatott pápasággal kénytelenek meg-
alkudni s kénytelenek egységesitö erejének engedni. 
„Egész a belga kormányig kell, hogy minden kor 
mány már elérkezett legyen azon következtetésig, 
mondja a Morning Post' Err ington angol vatikáni 
ügyvivő küldetése alkalmából, hogy a pápai udvar-
ral való diplomacziai viszony megszakitása által ép 
azon hatalom lesz a vesztes fél, mely ily határo-
zatra szánta el magát. Ez az oka, a miért Orosz-
és Németország kormányai mulaszthatat lan teendő-
jüknek ta r to t ták közvetlen tárgyalásba bocsátkozni 
a pápával." 2 I) 

íme, ez a katholikus egység sziklaalapja. Rendü-
let lenül áll, az idők viharait mosolyogva nézi, s az 
emberiség haladását, mint a naprendszer központja a 
nap a csillagok keringésének öszhangját, hatalmas 
erővel igazgatja. Immota cuncta movet. Koránsem oly 
sivár, mint a szikla név után gondolni lehetne. Egész 
civilisatiónk ra j t a virúl. 

Üdvöz légy isteni szikla, egyházunk erejének ar-
chimédesi pontja, dicsősége sugarainak egybegyűj-
töje, diadalmainak intézője! „Hic est fons veritatis, 
hoc domicilium fidei, hoc templum Dei : quo siquis 
non intraveri t et a quo siquis exiverit, a spe vitae 
ac salutis aeternae alienus est." 22) 

E g y l a p 

mult századi kath. tan- és nevelésügyünk történetéből. 
(Az iskola és társadalom mennyiben járulhatott Szegeden Ré-

vai M. szellemi képződéséhez ? — Csaplár müvéből.) 
9. Azokból, a miket az előbbi fejezetekben a szegedi 
20) De vera relig. c. VII. De civ. Dei, 1. XVI. c. 2. 
21) „Perfino il governo belga deve essere oramai giunto 

(tutto il parti to liberale) alla conclusione che col rompere le 
relazioni diplomatiche colla corte Papale, il potere che ha 
adot ta totale risoluzione, è quello che più vi ha perduto. E 
perciö che i governi di Russia e di Germania hanno consi-
derate come indispensabile di entrare in diretti negoziati 
col Papa." Osserv. Rom. nov. 10. 

22) Lactantius, Inst. div. 1. IV. c. 30. 

tanodákról említettem, eléggé kitetszhetik, hogy többnyire 
azokban is az imént jelzett rend- és módszert érvényesítet-
ték s hogy annak elvei javában gyakoroltattak is azon tan-
intézetben, mely Révainak többszöri nyilatkozata szerint is, 
különösen az ő korában virágzó állapotú volt s egyike a 
hírneves1) tanintézeteknek. 

Már az első fejezetben említettük, hogy a mult század 
derekán kiváló lendületet nyert az leginkább Nemcsényi 
Adolf2) rendtartományi főnöksége alatt, s hogy ezt Tapol-
csányi Gergely még inkább fokozta. 

Azokhoz képest, a miket eddig a tanügyre nézve áta-
lán, meg különösen a szegedi tanodára vonatkozólag érintet-
tem, már alkalmasint nem is annyira felötlő Toldy Ferencz-
nek Révai szegedi iskolázásáról ejtett megjegyzése,3) hogy 
t. i. „ott nyerte hat év alatt a kegyesrendieknek akkor híres 
gymnasiumában ama derekas classicai előképzettséget, mely-
nek alapján ismeretekre, Ízlésre és szellemre csakhamar leg-
jobb költőink s íróink sorába emelkedett."4) 

Ha az ily gyors emelkedését jó részben eszközlő ténye-
zők érdemeit még körülményesebben kimutatnók is, azzal 
Révainak sem tehetsége sem szorgalma nem fosztatnék meg 
illetékétől. Hisz hány másnak jutot tak az övénél jóval ked-
vezőbb körülmények s még sem eredményeztek csak vala-
hányad-résznyi sikert sem ! 

Oly eredménynek, — minőt Toldy F . íme praegnans 
nyilatkozata jelez, — factorait behatóbban ismertetni már a 
tárgyi igazság érdekében is illetékes, és ez idő szerint még 
egyébként is igen hasznos. — Méltán gondolkodóba is ejt-
heti a tanügy iránt érdeklődőt ama kezdetleges gyarlóságá-
nak tartott oktatás ily sokat mondó sikere kivált most, mi-
dőn a mai mesterkélt s fennen kérkedő didacticát s metho-
dicát eléggé meddő eredményei oly annyira czáfolgatják, 
hogy minduntalan átalakítási tervek gyártása van folya-
matban.5) 

10. A szegedi tanintézet a fönnjelzettek szerint csak-
ugyan jó alapot nyújtott Révainak arra, hogy azzá válhas-
sék, a mivé lett, ugyanis nemcsak a latin nyelvben nyert ő 
ott derekas classicai előképzést, hanem az ő oly sokoldalúvá 
kifejlett műveltségének mintegy concret alapját is ott sze-

') L. „Latina" 24. és Somogyi Jánoshoz 1802 aug. 17. írt levelét 
melyben említi, hogy „Márkovits ur, az Universitás Bectora, valaha volt 
tanulótársam a Szegedi híres gymnasiumban, barátságos indulattal visel-
tetvén hozzám . . . tegnap 16-ta Augusti iktatott be hivatalomba . . 
(m. n. inuzeumi könyvtár Révai k. i.) 

2) E derék tanférfiú érdemeit nyomósán jellemzi Horányi is a róla 
írt e pár sorban : . . . „Post haec clerum Jaurinensem ab Adolpho Groll 
Antistite accitus in scientiis theologici.s via, et ratione longe nobiliore, 
quam tum mos Patriae ferebat, primus non sine applausu toto sexennio 
erudivit." — Katsor K pedig igy szól róla: „Specimen educationis prae-
buit in Antonio Bajtay (privigno Grassalkovich) quem ut suum convicto-
rem Nitriae egregie excoluit, tum qua Provincialis subsidia cognitionum 
ac instrumenta comparavit Mathematica, Geographica, Geometrica . . . 
ipse varia scientiarum genera solerter tractavit." (Viri. Illustr. Schol. 
Piar. P. 1.) 

') 1. idézve a II, fejezetben 26. 1. 
') Toldy F. utósó munkája Révai M. VII. 
5) A tanügyi reformláz eme forrongása közben (Mickievicz Ádám 

vallomásai szerint — 1. „a szláv nemzetek irodalmáról." 1847. tartott fel-
olvasásait — ilyesben sinlődék a lengyel nemzet is egy század előtti bu-
ható felé haladtakor) mintegy meglepő fordulattal kezd feltűnni, sőt hat-
kásasan erősbödve nyilvánulni az a felfogás, mely e mai pazar költségű tan-
ügyi kísérleteken okulva, takarékosabb és a valódibb czél felé vivő tan-
rendszert óhajtván, nem egy tekintetben méltató vallomásokat tesz aka-
ratlanul is az előbbed váltig becsmérelt régebbi oktatásról. — Egyebek 
közt nem kevés nyomát lelhetni ilyes véleménynek Lánczy Gyula imént 
megjelent müvében is „A. fels. oktatás reformja 1879." 1. 9. 21. 22. 57. 
sat. 11. 
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rezte. Mondhatni ott vette elméjébe a magyar nyelvészetre 
való buzdulását, s ez ismeretnek első csiráit, melyek tovább 
fejlesztése által a magyar nyelvtudomány megalapítójává 
lőn.6) 

H a az iskola úgy, a mint az ekkoron lehetett, a tan-
eszközök tetemes hiányában, csak a tudomány iránti forróbb 
vágyat kelté is föl s ha a felbuzdúlt elmét helyesen tájé-
kozta arra, hogy mikép kelljen önként tanulni : már is jele-
sen megfelelt feladatának. Ilyetén eredmény bizony nagy 
költséggel berendezett mai iskoláinkban sem valami sűrűen Oo 
mutatkozik. Révai pedig még többhöz is jutot t Szegeden. 

Még nem egy részben hiányos adatainkból is eléggé 
kiviláglik, mikép nyerte Révai magyar érzelmének tudato-
sabbá ébresztését, értelmének bizonyos szellemi irány felé tá-
jékoztatását s azon akarati szilárd elhatározását is, miszerint 
életét tisztán szellemi czélzatú törekvésekre szentelje. Saját 
vallomása szerint is Szegeden történt lelkének ilyetén föl-
szereltetése azon oktatás folytán, mely szíves közlékenység-
gel s magántársalgási buzdításokkal, meg különösen jól 
válogatott olvasmányokkal tágítá fokonkint szellemi lát-
körét. 

Érdekes megfigyelnünk erre vonatkozásait, különösen 
a Chrisztovich Imre csanádi püspökhöz intézett levelében, 
hol nyiltan vallja, hogy midőn gyöngédebb lelke sok egyébre 
képezteték a szelídebb tudományok által, már mintegy gyer-
mekkorában felköltetett benne a vágy szülőföldjének haj-
dani múlt ját behatóbban megismerni s olyatén munkálko-
dásra vállalkozni, melylyel azt némileg földeríthesse, — te-
hát már ott gerjesztetett keblében azon lelkesedés, mely 
egész éltében végleheleteig leghathatósabb ösztönzője vala 
nagymérvű és sikerű munkálkodására. 

11. A költészeti buzgalomra ébresztetését pedig érde-
kesen tár ja föl azon elegiában, melyet 1774-ben intézett 
Karaba Ágostonhoz, költészet-tanárához. (1. „Latina" 46.1.) 

Quid petis Augustine ? tuo qui munere quondam 
Crevi, dein titulis débita metra tu is ? 

Primus vidisti iuvene lianc in pectore venam, 
Couscendi collem te duce Gorgoneum. 

Grandem animam in pectus pueri inspirare solebas, 
Jussisti et dubios altius ire pedes. 

Leniter accrescens cum tna cura fui, 
Et tua dicta haerent animo servata fideli : 

Juvit enim liaec memori condere dicta sinu. 
Hoc id erat, quod divitiis inhiare parandis 

Nec vano poteram laevus honore capi 
Hálás ömledezései közben ugyanott fölemlíti egyszer-

smind azon jelenetet is, midőn őt Karaba a költészet további 
művelésére mintegy fogadalommal kötelezte, miután a fel-
advány sikerült kidolgozásában az ő költői szerencsés véná-
já t felismerte volt. 

Ah memini et certe meminisse iuvabit, ut illo 
Carmine me pueruin laudibus etuleris. 

Jussisti Aeneam sciibi, ardente undique Troia, 
Sustulerit patrem qua pietate suum. 

S miután e tanulói feladatából 2 distichont idéz, így 
folytatja : 

Prae reliquis haec te rapuere, et laudis amantem 
Illico mo veluti relligione ligás : 

Mace animo! felix puer, inquis, lumine vidít 
Nascentem placido te Dea Melpomene: 

Te petat, intactum Aeneam quae flamma reliquit, 
Perpete ni studio Delia sacra colas. 

Altarum mihi mens incensa cupidine rerum, 

6) L. II. fejezet végén. 34. 1. 

Ut tunc admonitu creverat ilia tuo ! 
Creverat, ut crescunt adiutae sulphure flammae;  

I ly tüzelő buzdítást vévén Karabától 1768-ban, nem-
csak akkor lobbant dicsszomjas lelke magasabb fellángo-
lásra, hanem e tűz mintegy kifogyhatlauul égeté azontúl is. 

Ez indította meg keblében azon liippokrene-forrást, 
melynek gazdag ere mintegy kiapadhatlanul ömledezteté 
előbb ugyan a latin elegiákat, később pedig költői képessé-
gének egyéb szüleményeit. 

Érzelmeinek ezen fölzaklattatása azonban a költői 
kedélynek magasztosult állapotával csatlakozni szokott ba-
jokat is vonta maga után. Mind erről későbbi viszonyai elég 
tanúságot nyujtnak. 

Lélektanilag behatóbban vizsgálva az imént idézett ~ O 
versek tartalma Révai jellemének mintegy tengelyére mu-
tat. Mentorai között kiváltképen Karaba Ágostonnak sike-
rült ezt fölismernie. O volt az, ki a dicsszomjas i f jú lelké-
hez ez úton legközelebb férhetett, hogy rá leginkább hat-
hasson. 

12. Nyit ját leljük Révai föntebbi nyilatkozataiban 
egyszersmind pályaválasztása indokának is. Hisz a mulandó 
javak megvetésével és ama magasabb élveket s tartósabb 
dicsőséget ígérő szellemi iránynak kódoltával nagyon közel 
állott már ekkoron azon elhatározásához, melynél fogva 
élte válaszútjának sziklás meredeke felé tartson s lemond-
ván a fiatal szívet kecsegtetőbb kilátásokról, oly pályára 
szánja életét, melyen csupán amaz eszményi érdekeknek 
használhat. Eléggé jelzik ezt a fönnebbi versekben vallott 
érzelmek : „Grandem animam in pectus pueri inspirare sole-
bas" stq. Ily elveket karolva fel ifjontan mintegy stoikus 
komolysággal tette fel magában, hogy ama szellemi magas 
ösvényről sem kincsek, sem világi kitüntetések iránti vágy 
által nem engedi magát leszédíttetni. 

S ebben már erősen bennrejlik a szerzetes életre való 
elhatározásnak csirája, melynek felsarjadását nyomban meg-
lehetős mennyiségű körülmény segítette elő. 

Hathatósan járul t ehhez azon emlék-ünnepély is, 
melylyel épen ez évben Calasanzi sz. József szerzetes fiai a 
rendalapító iránti kegyeletet megújítani igyekeztek s egy-
szersmind azon eszmét is dicsőítni iparkodtak, mely hivatá-
suk feladata. 

Ezen ünnepélynek nemcsak pillanatnyi hatása vala a 
lelkesebb if jakra, hanem fokozva növelék azt tovább is az 
ezen alkalommal kelt nem csekély számú dicsőítő iratok a 
kötött és kötetlen irály különféle nemében, melyek közül 
néhány nyomtatásban is terjesztetett. 

Ilyetén alkalmi productumok akkoron — a hírlapok 
hiányában s az irodalmi műveknek is gyér volta miatt —• 
vajmi kapós dolgok valának s valóban sokkal élénkebben 
foglalkodtaták namcsak az érettebb korúakat, hanem még a 
serdülő tanuló ifjúságot is, mintsem azt mai felfogással el-
képzelhetnők. Akárhány efféle szellemi termék lemásolás 
utján kéziratképen is bejárta az országot. Különösen szerze-
tesek gyakran pótolák még ekkor is a nyomdászatnak ná-
lunk lassú mozgását. — Ily átírás és kijegyzés a rend tag-
jaitól eltanulva kedvencz foglalkozása lőn Révainak is már 
i f jú korában. Máig fennmaradt kéziratai közt is több muta t -
ványa lelhető ilyetén szorgalmának.7) 

') Odább lesz alkalmam ezekről részletesebb említést tehetnem. 
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Révai ily irányzatú serény önképzésének már ekkor 
hathatós ösztönözője vala a honszeretet is, melyet jó korán 
fölgerjesztett volt keblében a szegedi iskolának kétségkívül 
hazafias szelleme. Habár többnyire latin nyelven tolmácsol-
gatá az a honszeretet szent kötelességeit, de a viszonyokhoz 
képest lehetőleg termékenyítő hatással tette azt. 

(Vége köv ) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, november 19. Közös iskola és polgári házas-

ság. — Ha széttekintünk a világban, azt hilietnők, hogy 
a liberalismus fénykorát éli. A kormányok élén mindenütt 
ismeretes liberális hitű emberek vannak, a parlamentekben 
liberális többség iil, a törvények liberális szempontból al-
kottatnak, az egyház egyik országban meg sem szabadul az 
üldözéstől és már a másikban törvényen kivül levőnek te-
kintetik, a pápa nemcsak fogoly, hanem már élete sincsen 
biztonságban, a sajtó a liberalismusnak hódol, szóval bár-
merre tekintsünk, mindenütt a liberalismussal találkozunk. 
Nem is jut eszünkbe tagadni, hogy ' még mindezideig a li-
beralismus vasvesszeje alatt nyög a világ, mely a szabad-
ság neve alatt a legnagyobb zsarnokságot üzi, — még él, még 
uralkodik ; de az eseményeket figyelemmel kisérve lehetet-
len azt nem következtetni, hogy fénykora hanyatlásbau 
van, és hogy, ha a társadalom jóravaló elemei kitartván ösz-
szetartva fognak működni, halálos órája is ütni fog. 

Jelentékeny eseménynek tart juk állításunk igazolá-
sára, hogy a liberalismus által behozott kereszténytelen in-
tézmények ellen a komoly és alapos nem különben mint 
sikeres harcz már megkezdetett, és hogy a liberalismus ve-
reségéről a liberális lapok bölcsen hallgatnak. E két té-
nyező együttvéve elég világosan feltárja előttünk, hogy a 
liberalismus többé már nem az a hatalom, mint volt csak 
egy évtized előtt is. A keresztény gondolkozású elemek ál-
tal kivívott győzelem a liberalismus felett bebizonyítja azt, 
hogy a liberalismus nem legyőzhetetlen, hogy nem oly fé-
lelmes ellenség, melytől csak rettegni lehet és a fölötte ki-
vivandó győzelemre még gondolni sem szabad; a liberális 
lapok bölcs hallgatása pedig a szenvedett veresség felett 
egyik kiáltó bizonysága ama ravasz eljárásnak, melyet a 
liberalismus szemben a kereszténységgel követ, valahány-
szor ez őt gazsággal elfoglalt egyik vagy másik álláspont-
jából kiszorítja. Hallgat e sajtó, mintha semmi sem történt 
volna, nehogy elárulja vereségét, nehogy a figyelmet a vesz-
teségre irányozza, nehogy mindenütt felbuzduljanak a val-
lásos elemek és csapás után csapást mérjenek korunk ez át-
kos rendszerére. 

- A liberalismus vesztesége alatt értjük mi a jelen eset-
ben a katholikus Bajorországban történteket. Ez is egyike 
azon országoknak, hol ámbár a katholikusok többségben 
vannak, az ország mégis a liberalismus igája alatt nyög 
éveken keresztül. I t t is, mint máshol, hogy az ország népe 
megfoszta8sék keresztény vallásától, behozta a liberalismus 
a közös iskolákat és a polgári házasságot, mert ha valami, 
úgy e kettős úton lehet leginkább működni. A liberalismus 
e kettős találmánya benső összefüggésben vau egymással és 
kiegészíti egymást. Hogy az emberek alkalmasak legyenek 
a polgári házasságra, erre őket nevelni kell, ellentétben a 

keresztény szallemmel : erre valók a közös iskolák és viszont 
a polgári házasságból született gyermek azok, kik megtöl-
tik a közös iskolákat, mert a már vallástalan szülők bizo-
nyára nem törekednek gyermekeiknek vallásos nevelést adni* 
A liberalismus ez útakon megmételyezi a gyermek szivét és 
eszét, megmételyezi a családot és lassandassan kioltja a ke-
resztény érzületet. E terv forgott a liberális kormányférfiak 
eszében is, midőn a katholikus Bajorországot e kettős libe-
rális intézménynyel boldogították. Az óra azonban ott már 
ütött e liberális intézmények megbuktatására, a katholikus 
többség végre felébredt, belátta, hova akarja vinni a kor-
mány a kath. többséget, és azért sorakozva megbuktatta úgy 
a közösiskolát, mint a polgári házasságot; és e ténynyel bebi-
zonyította, hogy csak akarni kell és a liberális rendszernek 
meg kell bukni. 

Mindenesetre méltó, hogy a bajor katholikusok e 
győzelméről külön megemlékezzünk, hogy dicsőítsék őket 
velünk együtt mindazok, kik szivükön viselik az emberiség 
jólétét, mely vallásos' nevelés és keresztény alapon nyugvó 
család nélkül nem is képzelhető. E győzelmi tény nem cse-
kély jelentőségű, mert azt igazolja, hogy a nimbus, melylyel 
a liberalismus körül volt véve, foszladozni kezd, hogy a má-
morból, mely az embereket kezdetben eltöltötte a liberális 
intézmények iránt, kezdenek kijózanodni. Egy évtized előtt, 
midőn úsztak az emberek a liberális mámorban, e győze-
lemre számítani sem lehetett; akkor a nagy tömeg vezettetni 
hagyva magát a liberális sajtó által, mely nem fogyott ki a 
közös-.iskola és polgári házasság dicsőítéséből, e két intéz-
mény iránt lelkesedett; ma csalatva látva magát, lelkesedése 
lehűlt, összehasonlította a multat a jelennel és szavazatával 
a mult mellett döntött. E döntést pedig annál fontosabbnak 
kell tartanunk, mert ezt nem lehet csakis localis jelentősé-
gűnek tartani. Bajorország sokkal kisebb, hogy sem felte-
hető lenne, miszerint szakítása a liberalismussal csak is a 
helyi nézet változásának lenne kifolyása. Ellenkezőleg azon 
nézetben élünk, hogy e szakitásnak a liberális intézmények-
kel mélyebben rejlő oka van, azaz e szakítás a liberalismus-
sal abból magyarázaudó, mert a liberalismus uralma ha-
nyatlóban van tekintélyesebb és hatalmasabb országokban 
is, mint azt azon törekvésben is szemléljük, hogy országok, 
melyek eddig idegenkedtek a sz. székkel bensőbb viszonyba 
lepni, vagy épen gyűlölték és üldözték a keresztény egyhá-
zat, most kibékülni és bensőbb viszonyba lépni akarnak vele, 

Bármikép legyen is, a bajor kath. nép határozata kéz-
zelfogható bizonyítéka a liberális intézmények megbuktatá-
sának és tanúságot tesz arról, hogy mit képes tenni a kath. 
nép ha összetart. Fogják-e nálunk követni az adott példát, 
fájdalom, nem tudjuk; pedig hogy nálunk elkelne, sőt na-
gyon szükség volna hasonló irányban az actiót megindítani, 
azt csak az tagadhatja, akiben már kihalt minden érzék a 
kereszténység és annak áldásthozó befolyása iránt a nem-
zetre; azt csak az tagadhatja, aki semmi magasztosért, sem-
mi szellemiért nem tud lelkesedni, a kinek mindene saját énje. 
és az, ami önzését kielégíti. Hogy e szükségességet kézzel-
foghatóvá tegyük, nem kell messzire visszanyúlnunk az ese-
ményekben, csak emlékezzünk meg, hogy mik történtek az 
,országos' tanitó-gyülésen. Ez az eset önmagában elegendő 
hogy a bajor katholikusok példája nálunk is utánzásra ta-



313 

láljon, mert ha tétlenül nézzük tovább is, hogy mikép emel-
kedik egyik közös iskola a másik után, oly generatio nő fel, 
a melyben ugyan a közös-iskolás, a vallás-erkölcsös nevelés-
től borzadozó tanitó uraknak kedvük fog telhetni, de nem fog 
kedve telni a nemzetnek. Az erkölcsi rosz, mely a közös-isko-
lákban elhintetik, talán csak lassan fog terjedni, de ha egy-
szer elterjedt, akkor borzasztó lesz kitörése. Épen igy va-
gyunk a másik roszszal, a polgári házassággal is. Kath . 
papjaink megtették és teszik folyvást a mi tőlük kitelt, de 
mit mondjunk a világi hivekről? A tvjavaslat a zsidó és ke-
resztények közt köthető házasságról be van terjesztve, lesz-e, 
ki a kormányt figyelmeztesse, hogy vonja vissza javaslatát és 
mutassa meg, hogy megérti az idők jeleit? Azt hisszük, hogy 
a kormánynak csak emelni fogná hatalmát és dicsőségét, ha 
egy erős határozattal, minőt más ügyekben néha találnak, e 
két liberális intézménytől megmentené a nemzetet. Ennek 
elébb utóbb be kell ugy is következni, azon mind általáno-
sabbá váló conservativ szellem terjedése következtében, 
melynek létét tagadni nem lehet. És ha azt nem teszi a mos-
tani kormány, majd megteszi egy következő; de akkor az 
érdem, a dicsőség is, ezt fogja megilletni. 

Budapest, november 20. Hitéletünk köréből.— A vége 
felé közeledő év őszi szaka sok nemes fáradozásnak hozta 
meg gyümölcsét. Két uj plébánia alakult, egy plebánia-tem-
plom és lak készült el és adatott át a hitélet üdvös tevé-
kenységének. Mielőtt ezen, a hitéletnek mainap átadott uj 
terézvárosi templom ünnepélyes megáldását főbb részleteivel 
a fővárosi kath. hitélet évkönyveibe feljegyeznők, meg kell 
emlékeznünk a fővárosi lelkészi kart ért azon kitüntetésről, 
miszerint évek liosszu során át volt érdemekben gazdag es-O o 
pereséta főpásztori elismerés és legmagasabb fejedelmi kegy 
kanonoki méltósággal diszité fel. 

Folyó hó 17-én tartott coronájában búcsúzott el a fő-
város papsága közszeretettől környezett esperesétől, ngs és 
ft . Eátli József apát és budavári plébános úrtól. A kerület 
érzelmeit, melyekben a távozó esperes ur érdemei leghíveb-
ben tükröződnek vissza, a kerület nemeskeblű Nestora ft . 
Dér y Mihály sz. R ó k u s i plébános ur tolmácsolta. Először 
is a kerület jelen volt tagjaihoz fordúlva kérte őket, enged-
jék meg, hogy mint a kerület Nestora a fővárosi kerület sze-
retve tisztelt esperese irányában ő fejezhesse ki a testvéri 
szivek meleg érzelmeit. Azután az esperes ur felé fordulva 
kifejezést adott az általános őszinte örömnek a felett, hogy 
ő nagyságának nehéz évek liosszu során át szerzett, bokros 
érdemeit legmagasabb kegyelmes kitüntetés által is elis-
merve és jutalmazva láthatni szerencsés ; más részről azon-
ban el nem titkolhatja, úgymond, a kerület legérzékenyebb 
fájdalmát a felett, hogy azon szeretve tisztelt egyéniségtől, 
kiben mindnyájan kivétel nélkül nemcsak nyájasan leeresz-
kedő közvetlen elöljárót, nemcsak a kerület tagjaival jó és 
balsorsban mindenkor egyformán osztozkodó pályatársat, 
hanem a legönzetlenebb hű barátot voltunk szerencsések 
bírhatni, már most kénytelenek leszünk megválni. Biztosí-
totta ő ngát a távozni készülő esperes urat, hogy bárhova 
is vezéreltetnék az isteni gondviselés által, összes kerüle-
tünk őszinte szeretete és hálás tisztelete őt mindenhova kö-
vetni fogja. Azért is kérte ő ngát, engedje meg, hogy lia 

bármikor az ő bölcs tanácsára szüksége lenne a kerületnek, 
hozzá ezután is mindenkor bizalommal fordúlhassunk. 

Szeretve tisztelt esperesünk egész a könnyekig elérzé-
kenyülve, alig volt képes azon szeretetnek, melylyel a kerü-
let és főváros összes papsága iránt viseltetik s azon fá jda-
lomnak, melyet a tőlünk való megválás miatt szivében érez, 
kifejezést adni. Nemes szivének néma érzelmei hangosabban 
szóltak, mint szavainak hangja. 

Utolsó főbb ténykedése a távozó esperes urnák a VI I . 
kerületi, sz. Erzsébetről nevezett u j plébánia-templom mai 
megáldása volt, mire kegyelmes főpásztorunk hatalmazta 
fel. Az ünnepélyes szertartás 9 órakor vette kezdetét. Tiz-
szer annyi nép jelent meg a lobogókkal fényesen feldíszített 
templom körüli terén, mint a mennyit a szép román stylben 
épült temiüom befogadni képes, tanúskodva a felől, mily 
hatalmas katholikus manifestatióra van elég elem a fővá-
rosban, csak legyenek a kik lendületet tudnak adni a hité-
letnek. A főváros hatósága részéről megjelentek : Rátli fő-
polgármester, Kammermayer polgármester, Grerlóczy és 
Kada alpolgármesterek, továbbá a kerület országgyűlési 
képviselője dr. Hoffmann egyetemi tanár, Büsbach országgy. 
képviselő, Dessewffy Aurél gróf, felsőhegyi dr. Degen Gusz-
táv csász. ós kir. asztalnok és jogtanár Degen plébános ur 
bátyja, és majdnem 300 fővárosi képviselő, számos előkelő 
hölgygyei, kik a diszes kis templomot színig megtöltötték. 
A nép ezrei élén sorfalat képezve zászló alatt a hadastyá-
nok testülete állt teljes diszben és zenekarral. 9 órakor 
kezdte meg Ráth apát-kanonok az ideiglenes templom be-
nedicalását s egyúttal szokott szertartások közt az u j plébá-
nos beiktatását, különös gondjaiba ajánlva a szegényeket, 
özvegyeket és árvákat. Erre szószékre lépett ft. Dégen T i -
tus plébános ur. Hatásos szavakban előadta a plébánia kelet-
kezésének történetét, kiemelve a hívek adományaiból épült 
és igy kétszeresen becses templom körül szerzett érdemek 
főbbjeit. És itt első sorban az ország bíboros herczegpri-
mása, főm. és ft. Simor János, a főváros főpásztora vala 
említendő, ki a templom létesítésére Terézvárosban fekvő 
telkeit nagylelkűen felajánlotta s a már kész templom fel-
szerelésére legújabban is 1000 frtot érő ezüst és arany edé-
nyeket és mise-ruhákat ajándékozott. Nem maradhatott 
emlités nélkül a főváros, mint kegyúr, mint aki a plébánia 
lakra 30,000 frtot költött. A templom, mint emiitők, kö-
rülbelül 24,000 frton, önkénytes adakozásokból épülvén, a 
lelkes plébános itt azoknak mondott köszönetet Isten és a 
hívek nevében, kik az adakozásokban szereztek főbb ér-
demeket. Megemlékezett Mendl Istvánról, a főváros e ki-
tűnő polgáráról, ki nemcsak 1000 fr tot ajándékozott, de az 
épités közben szükségesnek mutatkozott pénzt is készsége-
sen előlegezte. Fényesen ki lettek tüntetve a 65,000 lelket 
számláló terézvárosi plébánia fáradhatatlan buzgó lelkipász-
torának ngs és ft . Klempci Simon prépost urnák az u j plé-
bánia létesítése és a templom épitése körül szerzett hervad-
hatatlan érdemei, ki noha 27 év előtt az egész plébániára 
feltétlenül lett investiálva, önként lemondott plebaniája fe-
léről, saját anyagi érdekeit a hívek lelki üdvének örömmel 
feláldozva. A többi főbb jótevők neveit is felemiitvén még 
a plébános ur, következett az ünnepélyes sz. mise Te Daum-
mal, melyet Ráth apát-kanonok mondott. Délután ünnepé-
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lyes vecsernye volt. Ezzel véget ért az ezrektől látogatott 
magasztos egyházi ünnepély. 

Isten áldja meg, a kik szerezték ! 

IRODAIM. 
Katholikus Naptáraink ismertetése, folytatólag. 

— A Szent-István-Társulat Naptára 1882-ik évre. 
Huszonegyedik évfolyam. Kiadja a Szent-István-Társulat. 
Budapest, az Atheneum rész. t. nyomdájából. 1881-ik évi 
tagilletmény. 

Az Athenaeum és Franklin-társulat fényes és gazdag-
tar talmú Naptáraival nem állja ki a versenyt. Négy czikk van 
benne és egy toldalék. Az első, gr. Károlyi Istvánról, mintha 
már megjelent volna, legalább egy szakaszát szóról szóra 
olvastuk a Hon ez évi 162. számában. A második czikk 
Kazaly I. tollából a múlt év eseményeit hordja össze, mint a 
kath. világ örömeinek és bánatainak forrásait. Lapot olvasó 
közönség előtt semmi u j sincs benne. Becses czikk if j . Sza-
lay Pá l értekezése a kereskedelem állásáról az emberiség 
történetében és a rá következő. Ez az egész. Ha a Szent-Ist-
ván-Társulat naptárával nem akar hódítani, akkor jól van ; 
de ha akar, akkor emelnie kell a naptár szellemi niveauját. 

-}- Képes Naptár Jézus és a Hold. Szűz szent szivének 
tiszteletért. 1882. Szegeden. Nyomatta és kiadta Traub B. és 
íársa .Elsö évfolyam. Ara 3u kr. 

U j katholikus naptár. Üdvözöljük! Csinos külsejű, 
érdekes és épületes tartalmú, számos képpel. T a r t a l m a : 

Angyal és ördög, elbeszélés a franczia forradalom idejéből. 
A hit, (költ.) A franczia nemzet fogadalmi temploma Jézus 
szivének tiszteletére. Margit Mária Jézus sz. tiszteletének 
angyala. Az árva, (elbeszélés.) Sz. Erzsébet (árpádházi.) A 
szent-bernáthegyi barátok. Adomák. A szokott naptári 
részszel elül s hátul. — A kiadó czég értesített, hogy a 
naptár szerkesztője nt. Ivánkovics János szegedi segédlel-
kész. Ez garanczia ily irányú naptárnál. Jövőre jó lesz ezt 
a naptár czimén jelezni. — Minthogy e naptár megérdemli 
a pártolást, felhívjuk rá a lelkészkedő papság figyelmét, 
ajánlva a nép közt terjesztésre. 

X Irodalmi jelentés. A klasszikus arab nyelvtan ké-
zikönyvének 1-ső füzetét mindenkinek, ki azt megrendelte, 
bérmentesen elküldöttem. Nagyon sok időmbe s fáradsá-
gomba kerülne, mindenkit külön levélben felkérni, hogy a 
kik a munkát intentiókra rendelték vagy fogják rendelni, 
szíveskedjenek annak mindkét füzeteért összesen 13 (tizen-
három ; a múltkor hibásan : 12) sacra ad intentionem dan-
tis legfeljebb egy év lefolyása alatt elvégezni. A kik pedig 
pénzért rendelték vagy fogják rendelni, ha könnyen tehetik 
szíveskedjenek vagy az egész mű árát (3 f r t ) vagy legalább 
is az első füzetért járó 1 f r t 50 krt. postautalványnyal hoz-
zám, Kalocsára, már most beküldeni. A második füzet feb-
ruár—mártiusban fog megjelenni s szintén bérmentesen 
szétküldetni. A nyelvtan ára, legalább addig, mig azt bizo-
mányba nem adom, még mindig csak 3 f r t . 

Kalocsa, 1881. 18 X I . dr Kanyurszky tíy. 

V E G Y E S E K . 
© A szent atya f. hó 18-án tartott titkos consistori-

umban csupán föpásztori kinevezésekkel foglalkozott s ezzel 
kapcsolatos intézkedéseket tett. Mertei bibornok a S. Mária in 
Yia-Lata czimű diakoni széket választotta. Betöltötte ő szent-
sége anyugat-indiai pátriárkái, valladolídi, thessalonikai, sze-
rajevói érseki, a mostári és még 11 püspöki széket; jelentette, 
továbbá a selimbriai és attaliai érseki, valamint a trieri, 
fuldai és 6 más püspöki székeknek breve által történt betöl-
tését. Serajevói érsekké, mint tudva van, dr Stadler József, 
zágrábi egyetemi tanár, mostári püspök Buconjic Paskálsz . 
Ferencz-rendi in p. inf. püspök, fuldai Kopp György hil-
desheimi ált. helynök lett. A trieri püspök dr Korúm székét 
már el is foglalta. Bennünket magyarokat, a moldvai csán-
gók miatt az érdekel, hogy moldvai apostoli visitátorrá, mo-
sinopolisi in p. inf. püspöki czímmel, ft Camilli Miklós Jó-
zsef minorita atya neveztetett ki. 

= Az egri egyházmegyei irodalmi egylet váleisztmánya 
f. hó 10-én ülést tartott . 1. Elnök üdvözölvén a tagokat, 
fájdalommal jelenti Sebők László gyöngyösi esperes-plebá-
nos s az egylet választmányi tagjának, s Leporis Károly, 
bogácsi plébános, pártoló tag elhunytát. A válaszmány em-
iéköket jegyzőkönyvileg örökítteti meg. 2. Zudar Sándor az 
egylet működő tagjává lett, mi örvendetes tudomásul vé-
tetik. 3. Elnök örvendetes tudomásul jelenti, hogy Sullay 
István, domaházi plébános, a budapesti egyetem hittani ka-
ránál, a bold. Szűz tanát előadó apologetikus pályamunkájá-
val 800 frtot nyert, s hogy ugyané szerzőnek a szabadkő-
művességről irt műve e napokban jelent meg már a I I I . ki-
adásban. A választmány élénken üdvözli a szerzőt és 
sikeres munkásságát. 4 . Kitözettek a pályakérdések. 
5. Bartalos Gyula felhívja a választmány figyelmét arra, 
hogy a nőzárdák szaporodása folytán, az idegen nyelvet nem 
értó nők lelki életének táplálására szolgáló magyar köny-
vek kiadásáról gondoskodjék. Inditványozó felkéretik, irja 
össze az ilynemű magyar könyveket s mutassa be azok 

jegyzékét a legközelebbi választmányi ülésen. 6. Pénztár-
nok jelenti, hogy a pénztár cselekvő állapota, a mult 
évi maradvány és időközi bevétel, 658 fr t 58 kr., kiadás 
102 f r t 50 kr. Van tehát a pénztárban jelenleg 556 f r t 
8 kr. (E. E. K.) 

— Kineveztetések. F t dr. Eltes Károly öregebb iskolás 
kanonok a Canonicus Conservator czimű stallummal egybe-
kötött kolozsvári plébániára neveztetvén ki, nm. dr. Foga-
rasy Mihály püspök ur ő exellentiája öregebb iskolás 
kanonoknak ngs. líapatán Márton ifj. iskolás kanonokot, és 
ifj. iskolás kanonoknak ft. Fábián Sándor püsp. t i tkár t és 
szentszéki ülnököt kegyeskedett kinevezni. A beigtatások 
közelebb fognak végbemenni. Ad multos annos! (Küzm.) 

A SZERKESZTŐ POSTÁJA. 
Szatmárra és Kassára. Kérelmükre értesítjük, hogy a ka tho l i -

kus Társadalom' szerkesztősége Budapest, VIII. kei-., Luiza-utcza 20. sz-
a. van. A .Religion-nub, mint a kath lapok Nestorának, az a kötelessége 
e lap iránt, hogy, ha igazán katholikus lapnak bizonyul, a kath. társada-
lomba bevezesse, de egyúttal az a joga is van iránta, hogy csaknem ne-
gyedszázados sajtóügyi pálya tapasztalásai után axiómaként szeme elé 
tartsa a kath. sajtónak azon hivatását, miszerint nem annyira a kath. 
papságnak, mint a katholikus társadalomnak, a kath. népnek és világi 
értelmiségnek van szüksége katholikus irányt adó lapra. Ha az uj lap 
czime ezt jelenti, akkor sok munkát és fáradságot de egyszersmind tartós 
sikert és hosszú fennállást jósolunk neki. — Mintegy panaszolva említik 
önök, hogy a napilapok ez uj lapról még tudomást nem vettek. Ennek az 
oka véleményünk sz.erint csak az a lehet, mert az uj lap nálok még nem 
jelentkezett. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Budapesten, november 26. 43 II. Félév, 1881. 

T ÁRTALOM. Katholikus világi férfiú példaképe. — Egy lap mult századi kath. tan- és nevelésügyünk történetéből 
— Egyházi tudósítások: Budapest. Az osztrák kath. párt. — Irodalom.Néhány szó az „Irodalmi Szemléhez." •— Rend-

kívüli pályázat. 

Katholikus világi féríill példaképe. l e g y e n a m a k o r n a k , m e l y n é l n a g y o b b a t M á t y á s ó t a 
n e m l á t o t t M a g y a r o r s z á g . Az e m b e r i s é g p e d i g a 

Emlékbeszéd id. gr. Károlyi István felett.*) 

Mindig csak gyász, ah mindig csak ! 
Még elhuny az ég maga ; 

Maholnap lehull e honnak 
Valamennyi csillaga ! ! 

Pájer Antal. 

E g y n a g y é r d e m ű fé r f iú t ű n t le s o r a i n k b ó l , 
azon t ö r v é n y köve te lésébő l , m e l y soha sem szüne t e l 
s m e l y s z e r i n t az, a m i a n y a g , ö n t e r h é n é l f o g v a a 
p o r fe lé húz , és a m i sze l lem, f e lke res i u g y a n — 
m i n t a sas — a fö lde t , de n e m kés ik a z o n ; l e r á z z a 
s z á r n y a i r ó l a p o r t és v i s s z a t é r a naphoz . 

V a l a m i n t a z o n b a n az a n y a g i v i l á g b a n az, a m i 
m a elvész, az u t ó k o r n a k v á l i k v e t é s é v é : ú g y a szel-
l emi é le t m e g s z ű n t é n é l is t a l á l u n k e lemekre , me-
l y e k b e n m a r a d a n d ó é r t é k e t ö r ö k l ü n k . 

Gyászo ló g y ü l e k e z e t ! I s t e n b e n b o l d o g ú l t g r ó f 
K á r o l y i I s t v á n t sem v e s z t e t t ü k el egészen, csak 
h ű l t t e t e m e i t z á r j a a fó th i s í r b o l t ; e m l é k e él közöt-
t ü n k , e r é n y e i n e k ü n k m a r a d t a k ö rökségü l , s fenn van 
idötmúló szelleme müveiben ; és m i g csak e h a z á b a n az 
igaz e r é n y és becsüle t , é r d e m és h o n s z e r e t e t t i sz te -
l e t b e n és e l i s m e r é s b e n r é s z e s ü l n e k : m i n d a d d i g gróf 
K á r o l y i I s t v á n n e v é t a k e g y e l e t f o g j a övedzn i k ö r ü l . 
É s ö ezt m e g é r d e m l i , m e r t n a g y vo l t m i n t hazaf i , és 
p á r j á t r i t k i t ó m i n t e m b e r ! A nemze t b e n n e a r é g i 
g á r d a j e leseinek e g y i k l e g n a g y o b b iká t s i r a t j a, k ik egy-
m á s u t á n o m l a n a k m á r a s í rba , h o g y h í r m o n d ó j a se 

*) Mondotta 1881. nov. 17-én a pesti első bölcsőde, és 
a budapesti első gyermek-menhely egyletek által rendezett 
gyászünnepély alkalmával Novó,k Lajos, esztergomfőmegyei 
áldozár, kir. gymn. tanár és a pesti első bölcsőde és gyer-
mek-menhely egyletek titoknoka. 

j ó t é k o n y s á g n e m t ö j é t ve sz t e t t e a b o l d o g ú l t b a n , s 
egy r i t k a j e l l e m e t , m e l y t i s z t a vo l t , m i n t a tó s i m a 
t ü k r e , m e l y b e n a f ü r k é s z ő n a p s u g á r sem t a l á l fo l -
to t . I l yen l evén I s t e n b e n b o l d o g ú l t gróf K á r o l y k 
I s t v á n , v a l ó b a n m e g d ö b b e n é s és f é l e l em fog ta „el 
egész v a l ó m a t , m i d ő n a bö l c sőde és g y e r m e k m e n -
h e l y - e g y l e t e k fen becsű b i z a l m a c s e k é l y s é g e m r e r u -
h á z t a azon n a g y t i sz te t , h o g y a d icsőü l t r a v a t a l á r a 
- ki ezen e g y l e t e k n e k egy ik első a l a p í t ó t a g j a s 
l e g n a g y o b b j ó t e v ő j e vo l t — n e v ü k b e n én f ű z z e m 
az e l i smeré s és h á l a k o s z o r ú j á t . I l y n a g y f e l a d a t -
t a l szemben , s c seké ly e r ő i m n e k é r ze t ében , Me-
t e l l u s Macedon icus szavai ö n t ö t t e k k e b l e m b e b á t o r -
ságot , ki i n t é fiait, h o g y v e g y é k v á l l a i k r a Scipio 
A f r i c a n u s k o p o r s ó j á t , i ne r t n a g y o b b f é r f i ú t , k inek 
e s z o l g á l a t o t t e h e t n é k , soha sem t a l á l n a k ! U g y le-
v é n k ü l ö n b e n is m e g g y ő z ő d v e , m i n t a s zónok la t 
n a g y őse M. T. Cicero m o n d j a , h o g y : h a u d decet 
t a l e m v i r u m i n o r n a t u m s i le r i ! 

F é l e l e m m e l t e l j e s í t e m t e h á t , gyászo ló g y ü l e -
k e z e t ! ezen k i t ü n t e t ő m e g b í z a t á s t , s r e szke tő kezek-
ke l k ö t ö m össze azon v i r á g o k a t , m e l y e k e t d icsőü l -
t ü n k hosszú és f é n y e s é l e t p á l y á j á n ö s s z e g y ü j t e n e m 
s i k e r ű i t . Mer t g r ó f K á r o l y i I s t v á n n e m egyes r a -
gyogó , f e l t ű n ő t e t t e i á l t a l t e t t e e m l é k é t h a l h a t a t -
l a n n á : h a n e m egész é l e t é n e k p é l d á s l e f o l y á s a , e ré -
n y e i n e k h a r m o n i c u s egysége á l t a l . Az ő p á l y á j a 
csendes és n y u g o d t ö s szhangzó egész vol t , k e z d v e a 
bölcsőtől egész a s í r ig . Mit i f j ú s á g á b a n s z o r g a l m a , 
t e h e t s é g e s e r é n y e i á l t a l í g é r t , az t fé r f i és a g g k o -
r á b a n t e l j e s e n b e v á l t o t t a , ú g y m i n t ezt az á l t a l a 
k e l t e t t l e g s z e b b r e m é n y ó h a j t h a t t a . 

40 
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Hü életrajza szolgáltatja tehát a legszebb vi-
rágokat dicsőségének koszorújába! 

* 

Nagykárolyi gróf Károlyi István szül. Bécs-
ben 1797. november 18-án. Legidösb fia volt gróf 
Károlyi Józsefnek, Nagy-Károly, Erdőd, Béltek, 
Ecsed és Radvány örökös urának, az ország egyik 
leggazdagabb mágnásának. Alig hat éves korában 
árvaságra jutott , mert édes atyja 1803-ban rövid 
betegség után hirtelen elhalt. A gondos atya azon-
ban érezve közelgő kimultát, ritka lelki nyugalom-
mal élte utolsó erejét összeszedve, s megemlékezve 
hazája iránti kötelességéről, tollba mondotta vég-
rendeletét, melynek 6-ik pontjában szeretett nejé-
nek, gyermekei gyámjának meghagyja: „hogygyer-
mekeit a magyar hazában nevelje, hogy magyar 
légkörben, magyar szokások között növekedve, első 
gyermekségüktől fogva vérükké és testükké váljék 
a hazaszeretet, a koronás királyhoz való hűség, a 
keresztény vallásos érzés, s különösen a magyar 
nemzetiség iránti szeretet és áldozatkészség, s mind-
azon kötelességek tudata, melyet főúri név és nagy 
vagyon reájok rónak." 

Az anya, Waldstein Erzsébet grófné, és a meg-
boldogultnak a sógora, s a végrendelet szerint az 
anya gyámtársa, gróf Koháry, megtartották a vég-
rendelet utasitását, s azt lelkiismeretesen teljesí-
tették. 

Elemi tanulmányait gondos anyja körében, 
házi nevelő keze alatt, a középtanodát Pesten a ke-
gyesrendiek gymnasiumában, a bölcsészetet és jo-
got ugyanitt az egyetemen végezte, kitűnve tanuló-
társai közül, nemcsak családjának fénye, hanem 
észbeli tehetsége és szorgalma által is, és már ek-
kor adta jelét ritka jószívűségének, mert megtaka-
rí tott zsebpénzét rendesen szegény iskolatársai 
közt szokta volt kiosztani, s ezek közül számosan 
közvetítése folytán eltartást is nyertek a Károlyi 
palotában. 

Tanulmányai végeztével a főurak akkori szo-
kása szerint a hadseregbe lépett, s mint huszárka-
pitány attaché minőségben monarchiánk párisi nagy-
követségénél nyert alkalmazást. A dúsgazdag fiatal 
mágnás fejedelmi háztartása és személyes erényei 
által Francziaország fővárosában csakhamar ma-
gára vonta a magasabb körök figyelmét. Maga X. 
Károly király is a legszívesebben látta termeiben 
az i f jú magyar főurat. „Ekkor tanulta először — 
olvasom egyik életrajzában — ismerni Franczia-

ország hitbuzgó és naoryszellemü főpapságát, me • 
lyet élte végéig „gondviselésszerűnek" magasztalt. 
Általok avattatott be a nagy nemzet theologiai és 
vallásos irodalmába, mely kedvencz olvasmányát és 
tanulmánya tárgyát képezte mindvégig." 1819-ben 
gróf Poliffnac miniszterelnök unokahugát, Dillon e> Ö ~ 
Georgine grófhölgyet vévén nőül, franczia nagybir-
tokossá lön, s rokonságba ju to t t Francziaország 
egyik legelőkelőbb és hagyományosan vallásos ka-
tholikus főúri családjával. Párásból a gróf Rómába 
tette át lakását. Az örök városban dicsőültünk több 
évet töltött, buzgón tanulmányozva itt a keresz-
tény egyház nagyszerű műemlékeit, s magasztos in-
tézményeit. Ez időben többször volt alkalma XYI. 
Gergely pápánál hódolatát tenni, ki is mindig nagy 
kitüntetéssel fogadta az if jú magyar főurat, s őt a 
Krisztus rend nagykeresztjével is feldíszítette. 

Hosszas külföldi tartózkodása alatt gróf Károlyi 
István azonban sohasem feledkezett meg hazájáról, 
s haladásának érdekéről; Párisban és Rómában 
való lakása idején egyaránt élénken fentartotta 
érintkezéseit a hazai körökkel és érdekekkel, s a 
legnagyobb magyar által megindított társadalmi és 
politikai reform egyaránt ügybuzgó és áldozatkész 
elvbarátra talált benne. 

Midőn gróf Károlyi István hazájába visszatért, 
itt forrongó életet talált. Ez időtájban kezdődött 
ugyanis hazánkban azon reformmozgalom, melytől 
a hazafiak oly sokat reméltek. Az ú j hazafiúi irány 
az 1825-iki emlékezetes országgyűlésen szólalt meg 
először, s ez irány, mely a nemzetiség biztosítását 
tűzte ki első és utolsó feladatának czéljául, csak-
hamar észrevette, hogy az európai polgárisultság 
jelen fejleményében nem tarthat ja fenn magát a 
nemzet, mely lételét összes anyagi és szellemi ere-
jének kifejtése által elmulasztja a többi európai 
népekével egyensúlyba hozni. Nálunk sok volt a 
mulasztás, sokat kellett tehát pótolni. „így indít-
tatott" meg azon óriási tevékenység, mely a társa-
dalmi élet minden ágaira kiterjedve, rövid idő alatt 
bámulatos eredményekre vezetett. Tudomány, mű-
vészet, ipar, kereskedés, gazdászat s ezek eszközei 
egytől-egyig mind belevonattak a mozgalomba, 
melytől a haza újjászületését várták. A nyelv di-
plomatiai jellemet, a történet muzeumot, a tudo-
mány és irodalom akadémiát, a társas élet casinót, 
a művészet színházat, gyakorlati iskolát és állandó 
műtárlatot., a földmüvelés és ipar egyletet, akereske 
delem bankot, a hitel váltó-törvényszéket, föfolyónk 
Buda és Pest között lánczhidat kapott, mialatt kint 
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széles e hazában csatornák húzattak, folyók szabá-
lyoztattak, Dunánk gőzhajókkal népesítteték, a vas 
pályák kimérettek, a birtokviszonyok szabályoztat-
tak, s mi szellemi tekintetben kimondhatatlan nagy 
nyeremény volt, a nem-nemeseknek a birtok- és hi-
vatalképesség megadatott, a jobbágyoknak pedig a 
robot- és dézsma-megváltás szabad egyezkedés út-
j án törvényhozásilag megengedtetett. 

Mily állást foglalt el e mozgalmak közepette 
az ellninyt gróf, — az áltálánosan ismeretes. Gróf 
Károlyi István nem volt ugyan a zajos kezdemé-
nyezések embere, s a sok szóbeszédet sem szerette ; 
de nevével mindenüt t ott találkozunk, hol tenni s 
áldozni kellett; e kor alkotásainak egész sora fűző-
dik a boldogult emlékezetéhez. Egyike volt ő azon 
elsőknek is, kik megelőzve az országos törvény 
alkotását, terjedelmes birtokain felszabadítá jobbá-
gyait, e nemes tettével vonzó példát adva a józan 
szabadelvű irány gyakorlati követésére. 

1848-ban gróf Károlyi István Pestmegye ná-
dori helytartója lön, és mint ilyen mindent elköve-
tett, hogy a trón és nemzet között meglazult biza-
lom ú j ra megerősödjék! Oh, de hasztalan! A ziva-
ta r kitört . . . és a mit félszázadon át óriási erőlkö-
dések között annyi honfiúi szent igyekezet jót és di-
csőt felnevelt, a serdülő életnek annyi arany kalá-
szai — semmivé lettek ! A vész e napjaiban, hogy 
mikép viselte magát gróf Károlyi István, — azt 
mindnyájan tud juk ; a magyar történelem lapjain 
ennek emléke örökös leszen ! 

Es azután szomorú, igen szomorú napok követ-
keztek. Az elnyomott felkelés hekatombái megkez-
dődtek, s a nemes áldozatok első sorába ju to t t ö is. 
Fogságra Ítéltetett, s csakis nagy áldozatok á rán 
nyerte vissza 185:.'-ben szabadságát. 

Sokat vesztett, de nem szűnt meg bízni a jobb 
jövőben. Nem esett kétségbe, mély vallásossága 
volt vigasza, ez enyhíté hazafias fá jdalmát a legsö-
tétebb időkben is. A mint kiszabadult börtönéből 

> 

hozzáfogott a recollectio nehéz munkájához. A for-
radalom áldozatainak felkarolásán, gyámolí tásán 
kezdé, és folytatá a társadalmi működés ezerágú 
mezején : az egyház és iskola, az irodalom és művé-
szet pártfogásán, intézetek és társulatok állításán, 
támogatásán, és anyagi érdekeink istápolásán. Végre 
a mit remélt, azt megérte. Hazánk visszanyerte al-
kotmányát, s a nemzet megkoronázta királyát. A 
koronázáson ö is megjelent ősi fényben és pompá-
ban. Gróf Károlyi István ekkor ismét Pestmegye fő-
ispánjává neveztetett ki. 1869-ben azonban végleg 

visszavonúlt a közpályától, s lemondva a föispán-
ságról is, nyugalomba húzódott, szeretetteljes figye-
lemmel gondoztatva angyallelkü nejétől sziil. Or-
czy Mária bárónétól, kivel második neje, gróf Esz-
terházy Francziska elhunyta s 23 éves özvegysége 
után 1865-ben kelt egybe. Ezután jobbára Fóthon 
élte napjait , Fóthon, melyet ö teremtet t s valódi 
édenné varázsolt át, s hol : 

„ . . . róla szól minden nyom és jel, 
Reá utal a hagyomány ; 
Suttog a szellő is nevével 
Lombok között napalkonyán !" 

Gyászoló gyülekezet! Im rövid vonásokban 
szemünk előtt lebeg Istenben boldogult gróf Káro-
lyi István élete. És vájjon mi tette ez életet oly 
példaszerűvé? mi tette a dicsőült a lakját oly tisz-
teletteljessé? A válasz könnyű. Gróf Károlyi Is tvánt 
nemes erényei emelték fel kortársai fölé. Mert a 
dicsőült nem tartozott azon mérhetetlen meteórok, 
nem azon excentricus égi testek és alakzatok közé, 
minők rendesen az emberi nagyságoknál a közön-
séges életfolyamot megzavarólag lépnek fel. a mint 
egyszerre ismeretlen vagy kétes homályú előzmé-
nyekből feltűnnek, és vihart keltve t iszt í t ják ugyan 
a leget, de saját tüzüktől felemésztetve, erőszakosan 
a mint jöttek, szikrázó vagy gyúj tó fényes pályá-
jokat- lefutva enyésznek el. Az ő pá lyá já t csak jó-
tettek jelölik, nyomában csak hálavirágok fakadnak, 
nagyságát csak erényei képezik ! És, gyászoló gyü-
lekezet, ez az igazi fönség ! Ez bir igazán értékkel 
az emberiségre ; ily kebel : 

„Földét termékenyítve hamvad el ; 
Es szelleme a sír körűi marad, 
Tettekre intve az utódokat !" 

(Vége köv.) 

E g y l a p 
mult századi kath. tan- és nevelésügyünk történetéből. 
(Az iskola és társadalom mennyiben járulhatott Szegeden Ré-

vai M. szellemi képződéséhez ? — Csaplár müvéből.) 
(Vége.) 

13. Bepillantva azon tankönyvekbe, melyek a mult 
századi tanulók által használtattak, nem ritkán tetemes 
nyomait leljük az akkori iskola hazafias szellemének. A 
többi közt egy compendiuma Magyarország földrajzának 
homlokán viseli a jelmondatot : „O cara Patr ia , quae me 
genuisti, duleis Pannónia!" — Bél Mátyás pedig, ki az ily 
honismét tárgyaló művek kútfőjéül szolgált, „Prodromusá-
ban"1) Cicero eme mondatával buzdíta a honisme tanulmá-
nyozására s megszlvelésére : „Cari sunt parentes, cari liberi, 
propinqui, familiares, sed omnes omnium caritates patria 
una complexa est." 

') Hungáriáé antiquae et novae Prodromus 1723. Norinberg. 
43* 



313 

Ilyesek a latin classicusokból merítve, hangsúlyozva 
mondattak el a tanszékeken, s hazaszerte visszhangoztak a 
tanuló if júság ajkain és szivében, némelyekben harczias vá-
gyakat élesztve, másokban békésebb cselekvési szomjat 
keltve a haza javára, egyiket az évtizedek előtt lezaj-
lott Rákóczy-korszakra emlékeztetve élénkebben, a másik-
ban, sokkal távolabbi multak iránt ébresztye sóvár vágyat 
s kutatási szorgalmat. 

Hogy a szegedi gymnasiumban kezdet óta ildomosán 
ápolgattaték a hazafias szellem, már jeleztük némileg a 
fönnebb mondottakban,5) hol egyebek közül névszerint a 
Yiola és Pécsi, Deményi és Koricsányi, Nemcsényi és Ta-
polcsányi nyomósabb befolyását említők föl. Ha az előbbiek 
nagyobbrészt a latin classikusok által csak homályosan szó-
laltaiba ták a „percara patria dulcis Pannónia" szeretetére 
gerjesztő buzdításaikat : az utóbbi már jóval közvetlenebbül 
érezteté a magyar haza iránti lelkesülést. A latin nyelvnek 
nagy kedvelése mellett is inkább magyarul élesztgeté azt, s 
mint jeles szónok és tanférfiú az egyház magas szószékén és 
az iskola hódítóbb tanszékén egyiránt bölcs buzgalommal és 
nagy sikerrel tolmácsolá, — olyannal, a minőnek akkori ha-
tását az itt ott szakadozottan fennmaradt adatokból már ma 
csakis hozzávetőleg gyaníthatjuk némileg.3) 

Valamint a lengyel piaristák s köztök kiváltképen Ko-
narski Szaniszló akkor tájban nemzetök művelődését na-
gyobb mérvben a nemzeti nyelv buzgó művelésével is igyek-
vének sikeresíteni : szint ilyen buzgalmat iparkodott kifejteni 
nálunk néhány rokon szellemű társaival Tapolcsányi Gergely 
is. — Tehetségeihez képest nyelvének s tollának erejével, 
meg erkölcsi tekintélyének, mely jelentékeny vala, egész 
súlyával arra törekvék, hogy a magyar nemzet erkölcsi és 
értelmi művelődésének emeléséhez lehetőképen hozzájárul-
hasson. O az elsők egyike a rend tagjai közül, kik a múlt 
század derekán hathatósan fáradozának a végett, hogy a 
magyar nyelv művelését a rend kebelében előmozdítsák.4) 

Horváth Benedek és Hájos I. G., kiket már fönnebb 
említettem, szintén részesei valának e lendületnek és pedig 
leginkább Szegeden munkáltukkor. Mennyi érdem illeti 
meg e részben különösen a szép emlékű Orosz Zsigmondot 
is, erről illetékesen kivánok emlékezni annak idején. 

14. Es a piarista rend eme magyarosodásának góczát 
leginkább Szegeden találjuk föl. Jelentékenyen tanúsítják 
ezt a szerzet szegedi telepéről szóló írásbeli bizonyságok. 

Úgy hiszem, nem lesz itt helyén kívül arról holmit 
alkalmilag legalább némely eredményében tudomásul ven-
nünk. Egyébként is ide tartozó, bogy a nemzeti művelődés 
javára oly dúsan gyümölcsözött fák sarjadásának nemcsak 
közelebbi talaját , hanem légkörét is teljesebben ismerjük, 

=) L. I. fej. 15. 1 és II. fej 21. 1. 
3) Azon siker, melyet Tapolcsányi Debreczenben mint hitszónok 

aratott és azon szép diadal, melyet Nagy-Károlyban a Károlyi Sándor 
feletti gyászszónoklatával és Nyitrán Eszterházy Imre felett tartott em-
lékbeszédével kivívott, sejtetheti szellemi hatásának egyéb sikereit. (1. 
Horányi, Script. S. P. Dományi Márk és Katsor K. i. h.) 

4) Tetemes részben Tapolcsányi G. érdeme az ís, hogy Dugonics a 
kegyesrend tagjává és oly hő magyar hazafivá lett. Iránta való különös 
szeretetének egyéb tanúságai közt emlékezetre méltó az is, hogy már 
mint rendtartományi főnök 1765. jun. 23-án Dugonics A. zsenge áldozata 
alkalmával Tapolcsányi mondotta az egyházi beszédet. — (1. a szegedi 
kegy. r.társház levéltárában. „Visitationes canon, ab a. 1722—74." Horváth 
S. k. r. t. közlése. 

mindazon környező viszonyaival együtt, melyekből nem ke-
vés táperőt szíttak volt magokba. 

A magyar nemzeti érzelem ápolása Szegeden úgy, a 
mint az a múlt század második negyede folytán mindinkább 
szilárdulva gyarapodék, kiváló mérvben tudható be a többi 
között az itt névszerint fölemlített tanférfiaknak. 

E város ugyanis a törökök eltávolítása után német és 
szláv faj ta (illyr, dalmata steif.) lakókkal meglehetősen el-
árasztva, e mellett a vár katonai őrségének fegyelmezése 
alatt a magyar nemzeti érzelem nyilvánításában tetemesen 
gátolva,5) a mult század első negyedében mintegy háttérbe 
szorulását lát tatá a magyar elemnek úgy, hogy a jövevény 
elemek ily körülmények biztatása folytán már mindegyre 
merészebb jogigényekkel kezdének föllépni s különösen val-
lás -gyakorlati ürügy alat t követelék azokat.6) — Miután 
azonban a Péró-féle lázadáskor a „gens inquilina" és „vari-
arum gentium colluvies impüssimo Graecorum Schismate 
implicata" — mint Deményi László nevezi,7) —- az ő rém-
letes garázdálkodásaival nagyron is kimutat ta perfidiáját : a 
törvényszerűbb gondolkodású magyar nép azontúl bátrab-
ban vallliatá nemzeties érzelmeit. 

De az előbbi mostoha viszonyok közt a magyar érze-
lem, — majdnem szintúgy mint a török uralom folytán, —• 
belsőbb lelki világába menekülten egyrészt hitéletével füző-
dék szorosabb kapcsolatba, másrészt történeti s hagyomá-
nyos múlt ja emlékei felé sovárgóbban andalgott vissza. — 
Mindkét tekintetben jelentékény eredményeket szült e bei-
működése. — Berzsenyi szavai szerint „fojtva erősödék" s 
látszó külfogyatkozását bennható fokozódásával kárpótol-
gatá. 

15. A nép lelki kalauzai mindkét irányban hathatósan 
ápolák a szegedi magyar elem nemzeti szellemét. — Nyomós 
tanúságul szolgálnak előbbi tekintetben egyebek közt azon 
tartalmas egyházi beszédek is,8) melyek akkoron tartatának 
a szegedi templomokban. Utóbbi tekintetben pedig eléggé 
szóló bizonság azon buzgalom, mely ott a nemzeti, illetőleg 
különösen a néphagyományok s emlékezések megóvása s 
összegyűjtés általi megmentése végett már a mult század 
első felében hathatósan sürög vala. 

Egyház és iskola — ügyeinek helyes kezelése mellett 
— olyatén szellemi befolyást gyakorolnak vala egykoron a 
társadalmi életre, hogy kölcsönös viszonyaik nagyon üdvös 
eredményűek valának. — A szűk czellák mécsei jótékonyan 

•'') A Rákóczi-féle mozgalom után még jó ideig forradalmi szellem 
gyanújával terheltetett a magyar érzelemnek élénkebb nyilvánítása. Sze-
ged városa, mint tudva van,, a.fönnobb érintett viszonyok miatt a Rákó-
czi mozgalom iránt sem tanúsíthatott rokonszenvezést s az után az ide-
gen elemek előnyösítése miatt még inkább béníttatott hazafias érzülete. 

6) Azon kívül, hogy a görög keleti vallású szerbek jelentékeny 
számmal valának, — mint ezt Szegeden a két „rácz templom" máig mu-
tatja, — a kath. plébánia hívei közt is a számos német és dalmát számára 
saját nyelvén tartaték az Isten igéjének hirdetése. Ezek is szívósan ra-
gaszkodván fajiságaikhoz olykor bátran hangsúlyozgaták külön követelé-
seiket. 

7) 1. „Orationes in variis Hungáriáé Gymnasiis habitae Tyrnaviae 
1742." 343—7. 1 E lázadásról közeli tapasztalat nyomán figyelemre 
méltó vonásokat jegyzett föl Deményi L. a Szegeden 1735. aug. 1-én tar-
tot t beszédében, mely e czímmel : „Eucharisticon pro noví theatri ex-
structione Oratio XI." fordul elő a fönnebb jelzett Oratiok közt. Egyéb 
beszédei is meglehetősen tájékoznak a korviszonyok iránt, ez pedig kü-
lönösen a szegedi társadalmi állapotra is jelentékeny világot derít. 

8) Ezekből nem csekély számmal találhatók még a kegyesrendiek 
könyvtáraiban kéziratban hagyottak, különösen a pesti társházéban is, 
melyek a fönnebbi állítás mellett bizonyítnak. 
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világoltak ki a polgárzatra ; még akkoron nem ejté azokat 
homályba utezai gázvilágítás. — Értelmi és kedélyvilág 
növekvő gyarapodását nyeré szerény vezérlőinek tevékeny-
sége folytán. 

Mindkét részben kiválóan meleg elismerés illeti meg 
több máson kívül a névszerint is megemlítendő Horváth 
Benedeket, Hájos I . Gáspárt és Tapolesányi Gergelyt. — 
Ilyetén érdemeiket elég legyen itt csupán egyszerűen jelez-
nem, míg egyébiitt kellőbb méltatásukat adhatom. 

16. Nem mulaszthatom el azonban annak megemlíté-
sét, hogy a fönnebb érintett viszonyokban tetemes indoka 
rejlik egyszersmind azon sajátságos szellemi iránynak is, 
mely különösen Szegeden lelte fóltetszőbb ápoltatását. Leg-
alább úgy látszik, hogy Szeged talaja tetemes contingenssel 
járul t ahhoz a régmúltba s ázsiai síkságok felé visszaálmo-
dozó „szittya magyarság"-nak cultusához.9) 

A „Szegedidos libri 4" írójának (Yiola Jakabnak) és 
Pécsi Domonkosnak ködös ábrándképei, Koricsányi Márk-
nak szürkületi sejtelmei, Deményi Lászlónak eszméltetőbb 
intelmei10) s jámbor óhajtásai mint jól elhintett magvak 
egypár évtized múlva Horváth Benedek és Hájos I. G. buz-
galma folytán megtermették11) egyebek közt azon szellemi 
irányzatot is, melynek aztán legkiválóbb képviselője Dugo-
nics András lőn, — ki különösen Horváth Benedek serken-
téséi-e már if ju korában szorgalmasan irogatá össze a nép 
közt dívó énekeket (vallásos- és világiakat), s a nép egyéb 
hagyományos emlékezéseit.12) 

Dugonics A. mintegy concret személyesítője azon 
irányzatnak, mely a fennebb érintett viszonyokból Szegeden 
ilyképen fejlődék ki, nem válva meg azon érdességtől és fa j i 
elfogultságtól sem, melyek azok reagens jellemétől származ-
nak, sem azon nyerseségtől, melyet a népies elembe mélyeb-
ben benyúlás s annak előszeretettel ápolása hoz vala ma-
gával. 

Mennyit vőn ott magába s tartott meg mindebből a 
Dugonicsnál tíz évvel if jabb Révai s mikép hasznosítá azt a 
nemzeti szellem javára, a következőkből bővebben ki fog 
tetszeni. 

Most elég legyen egyelőre ennyiben jeleznem, hogy 
mintegy ily minőségű vala azon szellemi atmosphaera, 
melyben Révai Szegeden hat éven át növekedék, és szellemi 
gyarapodásának szerveit fejleszté. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 23. Az osztrák kath. párt. — Oly 

végtelen zavar uralkodik a világon az irányt adó elvekre 
nézve, hogy hozzáfoghatót a történelem nem egy könnyen mu-
tathat fel. Ebben a zavarban csak egyetlen egy pontra nézve 

*) Különösen Hájos I. Gáspár és Horáth Benedek nyomán Dugo-
nics András és utána Vedres István, Katona Dienes, Somogyi Antal meg 
a két Maróthy testvér (Mátyás és István), kikről rövid ismertetést köz-
löttein Danielik J. „Magyar írók életrajz gyűjteményéiben) e század de-
rekáig nyúló füzérét képezik e nemű szellemi generationak. — Maróthy 
Istvánt, e szittya magyar érzelmeiért különösen kedvelte Vörösmarty M. 
is. (1. Gyulai P. Vörösmarty életrajza III. 29. 1.) Horvát Istvánnak szintez 
okból nagyra becsülője. 

>») 1. 1. II. fejezetben, 14, 15, 1 9 - 2 1 . 1. 
") 1. u. o. 
u ) Ilynemű jegyzései nem kevés számmal lelhetők még a még a 

máig fennmaradt kéziratai között is a nemz. Muzeumban és a kegyesren-
diek pesti könytárában, a többi közt azokban is, melyeket Kis Sándor k. 
r. t. Szegvárott lelt fel a Vidovich családnál. 

uralkodik öszhang, s ez az, hogy a keresztény elv minden k i -
gondolható módon és eszközökkel kizárandó a kormányzásból, 
a törvényhozásból. Azok, kik kormányoznak, vagy hitetlenek, 
vagy legalább is nagy mértekben közönyösek levén a keresz-
ténység nagy elvei iránt, igen kényelmesnek tar t ják a jelen-
legi elvtelen állapotot, mert a mellett, hogy az nekik kifizeti 
magát, még dicsőséget is szerez részükre; mert nem kell 
egyebet tenniök, mint magukat mindennek tanusítaniok, a leg-
képtelenebb, de a kereszténységgel ellentétben levő theoriá-
kat elfogadniok és a nemzeteket a szerint kormányozniok, — 
és készen van a modern kormányférfiú. Ami azonban a nem-
zeteket illeti, melyeknek boldogitására kellene működniök 
a kormányférfiaknak, ezek megfizetik keservesen az árát J 1 o 
az ilyen keresztényellenes kormányzatnak, mely mellett 
csak a kormányzók érzik maguka t boldogan, a kormány-
zottak azonban boldogtalanul. 

Már a mult alkalommal utaltunk azon körülményre, 
hogy hanyatlani kezd az ilyen liberális kormányzási módnak 
tekintélye. Ma ismét egy ujabb jelenséggel találkozunk, 
mely arról tanúskodik, hogy a keresztény elemek, melyek 
eddig tétlenül nézték, vagy engedték magukat ragadtatni a 
liberális áramlattól, kezdenek mindinkább öntudatra jönni, 
kezdik belátni, hogy nekik a liberális, vagy modern conser-
vativ táborban semmi keresetük, hogy ezekkel karöltve 
nem járhatnak, mert ezáltal önmaguk is, saját benső meg-
győződésük ellenére, közreműködnek a keresztényelvek el-
nyomására. Ily helyzetben volt egy lelkes csoport az osztrák 
képviselőházban. Katholikusokból állva, meggyőződés sze-
rint a conservativ párthoz csatlakozott, azon reményben, 
hogy ott elveit, többek közt, az oktatás terén is, érvényesít-
heti, honnan azokat a liberalismus száműzte. A tapasztalat 
azonban e keresztény gondolkozású és érzületű férfiakat 
meggyőzte a felől, hogy napjainkban még azok sem értik 
kötelességöket, kik maguka t conservativeknek nevezik, mert 
épen azon elveket mellőzik, melyek a conservativ iránynak 
megadják azt, a minek lennie kellene. A liberalismus szel-
leme t . i. a conservativnek t a r to t t férfiakat is megrontotta: o ? 
a vallással, a keresztény elvekkel ezek sem sokkal többet 
törődnek, mint a liberálisok: és így kényszerítve érezte ma-
gát az a csoport, mely conservativ küldetését úgy fogta fel, 
hogy a vallásosságot is védelmezze s annak befolyását elő-
mozdítsa, kilépni a conservativnek nevezett pártból. És evvel 
egy u j párt ja van Ausztriának, mely magát katholikus pár t -
nak nevezi. 

H a e kiválási esetet, ez u j pártalakulást vesszük, mi 
egész irigységgel tekintünk Ausztria kath. népeire: miáltal 
csak azt akar juk kifejezni, hogy örvendünk e kath. párt léte-
zésének Ausztriában, mert ez által nem csak szaporodott a 
különböző országok kath. párt jainak száma, melyek e szót 
katholikus zászlajokra bátrak voltak felírni, kijelentve ez 
által, hogy nem úsznak a liberalismussal, hanem tevékeny-
ségüket a kath. elvek győzelmének szentelik ; de ezáltal ön-
magában Ausztriában is egy politikai tekintetben fontos 
lépés történt előre, mert oly határozott központ létesült, 
mely köré most már csoportosulhatnak' mindazok, kik hatá-
rozott kath. meggyőződéssel bírva, eddig nem tudták, hogy 
melyik párthoz csalatkozzanak, és mert bekövetkezvén egy-
kor a választások napja, a választási idényre is ki lehet tűzni e 
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kath. zászlót, mely köré hogy ott számosan fognak a leg-
közelebbi jövőben csatlakozni, a felől nem enged kétel-
kedni Ausztria lakosságának kath. érzülete. Mielőtt azon-
ban már ez a lépés megtörténhetnék, ezt megelőzőleg is 
lehetetlen kétségbe vonni, hogy a párt alakulása következ-
tében az osztrák képviselőházban tisztulni fognak a nézetek 
a kath. ügyre nézve, mert e pártnak létezése már önmagá-
ban véve is nem mást jelent, mint figyelmeztetést a többi 
pártokhoz, hogy van a képviselőházban, van az országban 
egy párt, mely a kath. kérdések eddigi elintézésével nincsen 
megelégedve, s mely arra fog törekedni, miszerint a libera-
mus által megtagadott keresztény elvek ismét érvényre jus-
sanak, hogy az egyháznak megadassék az őt megillető jog 
és tisztelet. 

Tudjuk, hogy épen azon irány emberei által, mely 
ellen az alakulás szükségessé vált, lenézéssel fog találkozni e 
még csak 38 számra emelkedett párt. El lehetünk rá készülve, 
hogy a zsidó sajtó gúnyözönnel és megvetéssel fog e kath. párt 
felől czikkezni; de ez bizonyára nem fogja visszarettenteni e 
párt embereit, hogy haladjanak a megkezdett uton, annál 
Kevésbé, minthogy ily fogadtatásra bizonyára készen vannak, 
másrészt pedig, minthogy lépteiket nem az önérdek, hanem 
az elv győzelme vezérli. De nem szabad figyelmem kivül 
hagyni a körülményeket sem, melyek közt e párt létesült, 
ha tekintélyét mérlegezui akarjuk. Tudni való dolog 
ugyanis, hogy Poroszországban egy hatalmas kath. centrum 
létezik; tudni való, hogy Bajorországban a kath. párt mái-
két téren verte le a liberalismust. E megvilágításban véve 
szemügyre a kath. párt alakulását Ausztriában, senki két-
ségbe nem vonhatja az ok fontosságát és a liberálisokon ki-
vül nem is vonja kétségbe senki; azonban négyszemközt ezek 
is elismerik, mert el nem ismerniök lehetetlen, hogy a kath. 
pártnak alakulása ismét egy hatalmas lépés azon irányban, 
hogy a hitelvesztett liberalismus lépésről lépésre leszorit-
tassék minden általa addig elfoglalt térről. 

A mennyire érdekel bennünket, hogy a világ bármily 
részén kath. párt alakul, a mennyire örvendünk, ha ily párt 
alakulásáról értesülünk, annyival inkább érdekelne tudni, 
hogy mily hatással volt e párt alakulás hazánkban azokra, 
kik kath. érzületük s eddigi szereplésük után hivatva lenné-
nek ez irányban a kezdeményezést megtenni? Hogy e tekin-
tetben az osztrák kath. párt létezése bizonyos erkölcsi pres-
siót fog gyakorolni, — és hogy gyakoroljon minél elébb óhajt-
juk, — az bizonyos; de mi óhajtanok, hogy a kezdeményezés 
ez irányban mielőbb történjék meg, annál is inkább, mint-
hogy a viszonyok nem épen mondhatók egészen kedvezőtle-
neknek. Tudjuk ugyan, hogy még azokra sem lehet minden 
e kérdésben biztosan számítani, a kiktől ezt hivatásuknál 
fogva jogosan meg lehetne várni, mert fájdalom a liberalis-
mus szédelgése a papság egy részénél hazánkban is befo-
lyásra talált; de, ha ilyenek részt nem vennének is a párt-
alakulásban, mégis volnának ugy világiak, mint papok, kik 
nem ijednének meg attól, ha ők kath. párthoz tartoznak, 
azon öntudattól vezéreltetve, hogy e párt mit sem óhajt 
egyebet, mint a magyar nemzet boldogitását. Kezdetben a 
szám nem képezi a lényeget; elég a párt alakulás által ki-
nyilvánítva tudni, hogy a katholikusok mozognak saját ér-
dekeik és a ker. elv megmentésére, a többi azután egy kis moz-

gékonyság, egy kis életrevalóság mellett következnék. Er -
ről azonban, ugy hisszük, lesz alkalmunk nem sokára beszél-
ni; most még csak azt óhajtjuk, hogy Ausztriában az a mus-
tármag, mielőbb mennél terebélyesebb fává növekedjék. 

• 
IRODALOM. 

Xéliány szó az „Irodalmi Szemléhez." 
Az egri „Irodalmi Szemle" f. é. 11. számában az „Iro-

dalmi vegyesek" rovatában megszólás alá vévén a budapesti 
k. m. tud. egyetem hittudományi kara által közzé tett pályá-
zati jelentést, kifejezést ad azon u. n. kínos benyomásnak, 
melyet reá a Horváth-féle alapítvány jutalmának odaítélési 
módja gyakorolt. Nem tudjuk, de nem is tartozik sem hoz-
zánk, sem a dologhoz, hogy ki irta ezen a mily nagyon szen-
vendélyes, ép oly kevéssé tárgyilagos és alapos megjegyzé-
seket tartalmazó kifakadást. Lehet^ hogy maga a szer-
kesztő,*) lehet, hogy más irta; a közzététel módja azonban 
mindenesetre olyan színt visel magán, mintha a szerkesztő 
ezen kritikai megjegyzéseknek lényegét és hangját minden 
kifogás nélkül elfogadná és az „Irodalmi Szemle" magát az 
abban nyilvánult malcontentus szellemmel azonosítaná. 

Igy fogván fél a dolgot, legyen szabad néhány szót 
egyenesen az „Irodalmi Szemle" ft . szerkesztőjéhez intéz-
nünk.**) 

Mindenekelőtt szívesen megengedjük azt, hogy talán 
nem áll egyedül az „Irodalmi Szemle" kritikusa, sőt talán 
vannak többen (sokan semmi esetre sincsenek talán két-három 
ujjon meg lehetne számítani,) kikre a budapesti hittudományi 
kar eljárása ,kínos' benyomással volt. Ezt nem tagadjuk, sőt 
elhisszük, nemcsak azért, mert nyomtatásban olvastuk, ha-
nem azért is, mert mindenki Ízlésének és érdekének még oly 
tekintélyes testület sem tehet eleget, mint a budapesti hit-
tudományi kar. De ha mi ezt megengedjük és az „Irodalmi 
Szemle" szavára el is hiszszük, legyen szíves az „Irodalmi 
Szemle" is elhinni annyit, hogy az oly kritika, minőt ő ez 
ügyben nyilvánosság elé bocsátani jónak látott, nem talán, 
de bizonyosan a legkínosabb benyomást gyakorolja a kath. 
közönségre, mely az objectiv és alapos kritikának ugyan ba-
rátja, de a személyeskedő és szenvedélyes hangjoknál fogva 
kihívó bírálati megjegyzéseknek és kifakadásoknak objectiv 
czélját be nem látja. De térjünk a dologra. 

1) Az „Irodalmi Szemle" kelleténél nagyobb mérték-
ben megbotránkozik azon, hogy a hittudományi kar Ré-
pászky munkáját párhuzamba hozza Bogisich és Rézbányái 
műveivel, és föl nem foghatja, hogyan kerülhetett „A ker. 
egyház ösi zenéje" és „Európa művelődési történelme" a hit-
tudományi irodalomba. 

Ezen azonban kár volt megbotránkozni, sőt nem is oly 
nehéz fölfogni. Mert a dolog voltaképen ugy áll, hogy Bogi-
sich és Rézbányai művei sehogy sem kerültek be a hittudo-
mányi irodalomba, és a hittudományi kar sem kisérthette 

*) Lehetetlen : sokkal higgadtabb. Szerk. 
**) Ez egészen az ön dolga. A ,Religio1 szerkesztője, mint a kai-

tagja, a karral kénytelen tűrni és hallgatni. Ez is kötelesség teljesítése. 
A kar nem szállhat le egy, mint ön mondja, ignota quantitashoz, tud-
ván, hogy a közönség úgyis meg tudja különböztetni az igazság szavát 
valamely heves természet kifakadásától. Szerit. 
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meg a fogalmakat és az irodalmi művek jellegét ily módon 
összezavarni. A mi a pályázati jelentés szavaiból is elég vi-
lágosan kitűnik, mert hisz ott „egyháztudományi szempontból 
is figyelembe vehető magyar munkákról" van szó ; tehát nem 
hittudományi, sőt még csak nem is szorosan vett egyliáz-tu-
dományi, hanem csak egyháztudományi szempontból is figye-
lembe vehető munkát említ a pályázati jelentés. A mi pedig 
nagyot változtat a dolgon. Nem tudjuk, velünk tart-e az 
„Irodalmi Szemle," de mi már csak ugy vagyunk meggyő-
ződve, hogy a budapesti hittudományi kar ismeri a I lorváth-
alapitvány alapszabályait, melyeknek értelmében a jutal-
makat odaítélni köteles, tehát, hogy a pályázati jelentés idé-
zett szavai valóban hűen fejezik ki az alapítvány kamatai-
ból jutalmazandó művek irodalmi jellegét. Ha tehát a pá-
lyázati jelentés szavai megfelelnek az alapítvány alapszabá-
lyainak, akkor csak az az egyetlen egy kérdés marad fönn : 
vájjon Bogisich és Rézbányái művei egyház-tudomámji 
szempontból is figyelembe vehető munkák-e ? Nem ok nélkül 
merjük állítani, hogy a felelet csak igenlő lehet ; mert azt 
bizonyára az „Irodalmi Szemle" is elismeri, hogy egy oly 
mű, mely a ker. egyház ősi zenéjével elméleti és gyakorlati 
szempontból tudományos rendszerben, és egy másik mű, 
mely a kath. egyház culturtörténeti jelentőségét szintén tu-
dományos rendszerben lépten nyomon tárgyalja, egyháztu-
dományi szempontból is figyelembe vehető munkák. Helyesen 
választotta tehát a hittudományi kar a kifejezést, midőn 
nem hittudományi munkákról, mint az „írod. Szeml." elhi-
tetni akarja, hanem egyház tudományi szempontból is figye-
lembe vehető magyar munkákról beszél. Vagy az „írod. 
Szem." és szenvedélyes kritikusa jobban véli ismerni a Hor-
váth-féle alapítvány betűjét és szellemét mint a hittudo-
mányi kar? Pedig ezen fordul meg minden. Hic Rhodus, 
hic salta ! 

2) Még nagyobb mérvben botránkozik meg az „Irodalmi 
Szemle" kritikusa egy más dolog fölött; de legjobb saját sza-
vait idézni : „Különben legyen bárhogy a dolog, maga az> 
hogy e művek a hittani kar, mint ezúttal irodalmi areopag 
által egy színvonalba helyeztettek Répászky munkájával, 
ez az ami kihívja a kritikát — (dehogy ez) ; — a mit lehe-
tetlen volt szó nélkül hagynunk. Mondjuk ki (kicsoda ? 
micsoda tekintélylyel ?) ez qualificálhatatlan eljárás volt. 
Utóvégre Répászky kassai kanonok nem szorult a Horváth-
alapitvány 300 fr t jára, az ő müvéhez a t. hittani kar hozzá 
nem adhat, érdeméből semmit el nem vehet ; azonban midőn 
a hittani kar igy jár el vele szemben, ez ha nem sértené is 
őt, sérti mindazoknak érzületét (és csalatkozott reményeit), 
kik ez ügyben hozhatnak talán oly competens Ítéletet, mint 
a t. hittani kar. (Igazán kár, hogy az ily competens birák 
az ismeretlenség örök homályában maradnak a közjó 
nagy kárára). Ha már így akartak eljárni, jobb lett volna 
R. művét meg sem említeni mint igy letörpíteni." — Igy 
beszél egy ignota quantitas! Mindenki látja, hogy ez a szen-
vedélyesség ne továbbja és oly lázító henczegés, hogy még 
azokat is sérti, kik az ügyben közelebbről érdekelve nincse-
nek. Még azon esetben is szertelen beszéd volna e handabanda, 
lia a hittani kar csakugyan valami bűnt követett volna el. 
,Letörpités' Répászkyra nézve, ha az ő műve mellett figye-
lembe vétetik az a mű az egyházi zenéről, melyet Haynald-

jutalom tűntetett ki, mely szerzőjének káplán léttére meg-
nyitá az akadémia fórumát s a tudomány-egyetem tanszé-
két? Sértés Répászky művére nézve, ha mellette figyelembe 
vétetik az európai művelődés történelméről irt az a mű, 
mely a kath. egyháznak e művelődés körében hatalmasan 
vindikálja vezérszerepét és hervadhatatlan érdemekkel szer-
zett osztályrészét ? Tébolylyal határos önhittség- és szenve-
délytől származhatott e szerencsétlen ötlet ! Ez aztán az igazi 
botrány ! Ez aztán valódi sértés a kath. közönségre nézve, 
melynek látnia kell, hogy ignota quantitások itélethiányt 
mint tételeznek fel róla, midőn előtte az észt és belátást oly 
meztelenül helyettesítik a szenvedélylyel. Valóban ugy beszél 
az „Irodalmi Szemle" kritikusa, mintha azt a 300—300 frtot, 
melylyel Bogisich és Rézbányai műveit megjutalmazták, 
haszontalanul kidobott pénznek tartaná. Sietünk kijelenteni, 
hogy mi nem igen hisszük el, hogy ily gonosz gondolatok 
valaha támadtak volna, ha esetleg a Bogisich vagy Rézbá-
nyai név helyett más 300 frtos név került volna Répászky 
300 f r t ja után. Részünkről nem ismerjük azon ülés jegyző-
könyvét, melyben a hittani kar a jutalmakat odaítélte ; mi 
a dologról csak annyit tudunk, a mennyit a pályázati jelen-
tésből kiolvasni lehetséges. Ha az említett jegyzőkönyvet 
ismernők, bizonyára megtudnók az indokokat, melyektől 
indíttatva a hittani kar igy határozott és nem máskép. De 
enélkül is gondolkodtunk mi is a pályázati jelentés tartalma 
fölött és jó lélekkel mondhatjuk, hogy benne semmi meg-
botránkoztatót nem találtunk ; oly gonosz gondolatok pedig, 
melyek az „Irodalmi Szemle" kritikusát nyugodni nem en-
gedték,épen nem zavarták álmainkat. Mert tessék csak a dol-
got ugy fölfogni, a minta valóság kivánja. A pályázati jelen-
tésből ugyanis minden ember kiolvashatja : 1) hogy a hit-
tani karnak az 1877 — 81. évi tehát 4 évi időközben meg-
jelent és az alapítvány jutalmainak odaítélésénél számba 
jöhető munkák közül kellett választani, 2) hogy az esetékes 
kamatok midössze is 900 frtot tettek ki. Ez oly két szem-
pont, melyből kiindulva talán kissé okosabb Ítéletet lehetett 
volna mondani a hittani kar eljárása fölött, mint azt az 
„írod. Szemle" kritikusa tette. Ugyanis, — nem dicsekvés-
ből mondjuk, — szerény könyvtárunkban (szegény falusi 
ember létünkre) körülbelül 15-re megy azon jeles művek 
száma, melyek az 1877 — 81 időközben jelentek meg és a 
Horváth-alapitvány odaítélésénél szóba jöhetnek. Ugy híré-
ből többet is ismerünk, — az „Irodalmi Szemle" kritikusa 
természetesen még többet ismer. Már most, lévén ily nagy 
a competens müvek száma (nálunk, a magyar irodalomban 
legalább nagynak mondható ez a szám is), a hittani kar na-
gyon bölcsen cselekedte, hogy több művet jutalmazott és 
pedig oly műveket, melyek a magyar egyházias irodalom 
más-más ágát derekasan képviselik. Tehette volna talán azt 
is, hogy csak egyet, (Répászky művét) jutalmazott volna, 
de ezt csak az esetben tette volna joggal és helyesen, ha a 
többi művek közül egy sem állott volna azon irodalmi szín-
vonalon, melyen egy ily tekintélyes alapítványból koszorú-
zandó műnek állnia kell ; vagy ha esetleg a többi müvek 
nem eléggé közérdekű és a kárigényeknek kevésbbé megfelelő 
eszmékkel foglalkoznának. Azután higyje el az „írod. 
Szemle", azt is könnyen ki lehet a pályázati jelentésből ol-
vasni, hogy a hittudományi kar nem egyedül a jelességét 
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akarta jutalmazni, hanem egyúttal helyeslését akarta tu-
datni a közönséggel és a szerzőkkel a fölött, hogy az iroda-
lom azon ága, melyben készültségöket és tehetségüket oly 
szépen kitüntették, a mai kor igényeihez mérten igen helye-
sen van választva és kiválóan művelendő. Egy oly tekinté-
lyes testülettől, mint a hittudományi kar, mely bizonyos te-
kintetben irányadó szerepre van hivatva, el is várhatja min-
denki, hogy Ítélete a kath. irodalom mezején tájékozásul is 
szolgáljon egyúttal. Ha már most elfogadjuk azt, hogy ren-
dén volt, nem egy, hanem lehetőleg több művet jutalmazni, 
akkor a 900 forint elosztásán sem fogunk oly nagyon 
megbotránkozni. Azt veheti észre az ..írod. Szende", hogy 
900 f r t három oly derék mű jutalmazására, mint a jutalma-
zottak, aránytalanul csekély összeg és szó sem lehetett arról, 
hogy a hittudományi kar a forintok száma által is kitűntesse 
a 3 jeles mű között levő fokozatot ; hogy példával éljünk, 
ha teszem azt, Répászky művét 600, Bogisich és Rézbányái 
műveit egyenkint 150—150 fr t ta l jutalmazták volna, az 
„írod. Szemle" talán meg lett volna elégedve a művek közt 
levő különbség ilynemű jelzésével, csakhogy akkor a hittu-
dományi kar tette volna magát nevetségessé széles ez Ma-
gyarországban, mert 150 frtnyi jutalomdíj csak az egyetemi 
i f júság palyairatainak jutalmazására való, nem pedig oly 
jeles irók műveinek kitüntetésére, mint Rézbányai és Bogi-
sich. H a a hittudományi kar egy pár ezer forinttal rendel-
kezett volna, bizonyára más arány szerint történt volna a 
fölosztás. De ezek után azt is biztosnak vehetjük, hogy a 
hittudományi karnak esze ágában sem volt Bogisich és 
Rézbányai műveit Répászky munkájával teljesen egyenlő 
értéküeknek nyilvánítani, hanem csak abbeli meggyőződését 
akarta kifejezni, hogy a 3 munka a 4 évi időközben megje-
lentek között a legkitűnőbb és a 900 frtot köztök az összeg 
csekélysége folytán helyesebben fölosztani nem lehet. Azt 
vagyunk tehát bátrak mondani, hogy ez bizony mégis csak 
igen szépen qualifie álható és érthető bölcs eJjárás ; de az 
„Irodalmi Szemle" következő állitása : „Hamár így akartak 
eljárni, jobb lett volna Répászky művét meg sem említeni, 
mint igy letörpíteni," valóban qualiflcálhatatlan nagymon-
dás ; mert azt eléggé kimutatta eddig a lapok beható 
bírálata, hogy Bogisich és Rézbányai munkái maguk nemé-
ben oly kitűnők, hogy Répászkyt épen nem sértheti, ha azon 
két mű az ő művével oly tisztességes párhuzamba hozatik, mint 
azt a hittudományi kar tette ; letörpitésről beszélni pedig 
valóban nagy meggondolatlanság. Az nem tartozik a dolog-
hoz, hogy Répászky rászorult-e a 3(10 fr t ra , vagy nem, és 
ezt elbírálni nincs is hivatva sem a hittudományi kar, sem 
az „írod. Szemle" ; annyit azonban sejtünk, hogy ha ugy 
jönne a sora, a hittudományi kar — a mint odaitélte nem-
rég Ipolyi püspöknek Szeredyvel egyszerre — még a her-
czegprimás ő eminencziájának is odaitélné a száz forintokat, 
pedig ő emja aligha szorult rá. 

3.) Az ..Irodalmi Szemle" kritikusa elmondván a ha-
lálos Ítéletet a hittudományi kar fölött, nagy indulatjában 
még halálosabbra f akad : „A t. hittani kar eddig sem sok vi-
zet zavart, s magának tulajdonítsa, ha ilyenek után valami 
nagy figyelemre méltatni nem fogják." I Ia csintalankodni 
akarnánk, ezen szavakból az következtetnők, hogy a kriti-
kus ur nagyon haragszik a facultásra és nincs is reménye, 
hogy valaha megnyerje a facultás tetszését. Mert csaku-
gyan egy jutalomkiosztásért igy lesimfelni csak des-
peratióból lehet. No de hát mivel a kritikus ur harag-
jának indokait nem hozzánk tartozik tisztára mosni, had-
juk a tréfát és vegyük a dolgot egy kissé komolyabb ol-
daláról. Joggal elvárhatja a kath. olvasó közönség minden, 
irodalom téren fellépő és irányadó szerepre számot tartó 
kath. uri embertől, liogy különösen a mai világban a tekinté-

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Brezuay 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor 

lyeket meggondolatlanul magával sárba ne rántsa ; mert ez a 
mily veszedelmes, ép oly qualificálhatatlan eljárás kivált egy-
házaik közt! Mi, és talán velünk együtt az „írod. Szemle" kri-
tikusa is, a budapesti hittudományi kart egy oly tudományos 
testületnek ismerjük, mely az őt megillető téren tekintély. 
Igy tudja ezt a magyar kath. világ is. Sőt mi több, mi a 
budapesti hittudományi kar küszöbét négy évig becsülettel 
koptatván, hat tagját személyesen és pedig igen jól ismer-
jük, — jobban, mint akárkinek távolról lehet — és annyit jó 
lélekkel, de egyúttal a hízelgés gyanújának még csak árnyé-
kától is menten elmondhatunk, hogy őket ámbár vizet — 
(kivált olyat mint az I. Sz. kritikusa") zavarni még nem 
láttuk, de az őket megillető, nekik kijelelt hivatáskört be-
csülettel betölteni igenis láttuk, és épen ezért azt is tudjuk 
közvetlen tapasztalásból, hogy még eddig mindenki, a ki 
ahhoz értett, megadta a hittudományi kar egyes tagjainak is 
meg a testületnek is az illő tiszteletet és méltatta őt kellő 
figyelemre is. 

Végül arra vagyunk bátrak kérni az „írod. Szemle" 
kritikusát, hogy ha oly nagy mértékben fölhasználja azon 
elvet, mely ugy szól, hogy „in dubiis libertás," ne feledje a 
másikat : „in omnibus Charitas ;" mert fontolja meg, hová 
jutunk oly kritikával, mely a helyett, hogy az érvek fegy-
verével harczolna, nemcsak az igazságot de a szeretet is sérti 
és személyeket támad és keserít ok nélkül. 

Magam igazolása végett pedig annyit jegyzek meg, 
hogy ámbár e néhány szónyi védelemre a budapesti hittudo-
mányi kar nem szorult, a mint jól tudjuk, én mégis tollat 
fogtam, mert hallgatnom nem engedett az igazságérzet, mely 
az „írod. Szemle" kritikusának szenvedélyes kifakadását 
helyben nem hagyhatja. Van még egy kifejezése a kritikus 
urnák, melyet megjegyzés nélkül nem hagyhatok. A többi 
közt ugyanis igy stylizál : „ugy látszik, mig ezt nálunk min-
den káplán tudja, csak a budapesti magyar királyi tudo-
mányegyetem hittudományi kara előtt ismeretlen," vagyis 
hát azt akarja mondani, hogy az a bizonyos szóban forgó 
dolog oly közönséges valami, hogy még a káplánok is tud-
ják. Ez pedig egy kissé mintha oly megvető hangon volna 
mondva a szegény káplánokra nézve. No de hát igaz, hogy 
a káplánok mindent nem tudnak, de sokszor olyant is tud-
nak, a mit a kritikusoknak kellene tudni és még sem tud-
ják. Továbbra szeretettel maradtunk 1881. november 15. 

V. 
a pécsi megyéből. 

R e n d k í v ü l i p á l y á z a t . 
A budapesti egyetem hittudományi kara f. hó 12-én 

tartott I I . r. üléséből, a következő rendkivüli pályázati kér-
dést tűzi ki : 

„Kivántatik oly mű, mely a művelt közönség igényei-
hez mérten, kifejtve tudományos módon a haladás eszméjét 
bebizonyítsa, ugy elméletileg, mint gyakorlati alkalmazás-
sal, hogy a keresztény vallás igazságai, a haladást nem csak 
nem akadályozzák, hanem azt inkább előmozdítják." 

Jutalma, a Horváth alapból nagyságos és főt. Répászky 
József kanonok urnák odaítélt és általa pályatételre kitűzni 
óhajtott 300 f r t és annak f. évi október 26-tól esedékes 
kamatai . 

A pályamű, idegen kézzel tisztán irva, lapszámozva és 
fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondatos levél kíséretében 
legkésőbben 1882. deczember 31-ig a fennevezett kar dékáni 
hivatalához küldendő. 

Kelt Budapest a liíttudományi-kar 1881. november 
12-én tartot t I I . r. üléséből. 

Stanczel Ferencz, 
e. i. dékán. 

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

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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Katholikus világi férfiú példaképe. 
Emlékbeszéd id. gr. Károlyi István felett. 

(Vége.) 

Gróf Károlyi István erényeinek kutforrását 
mély vallásossága képezte. () oly időben növekedett, 
— mint valaki találólag jelzi — „melyben a tudo-
mány többnyire vallástalan s magának a társada-
lomnak léte is problematikus volt. Nagy vajúdás-
ban szenvedett ekkor az emberiség, s a forradalom 
hősei, miután trónokat forgattak fel, bűnös diadal-
érzetükben, mint ú j Titánok, az eget akarták meg-
ostromolni. A franczia álbölcselem apostolai másfé l 
századig hirdették, mily boldog lesz az emberiség, 
ha majd egykor teljesedvén Plátó álma, a philoso-
phia a t rónra ül. S a mint ama pliilosopia arra ült, 
ez inegují tá a kereszténység ellen mindazt, mit a 
Nérók és Deciusok vérengző diihe, a Celsusok és 
Ju l iánok álbölcselme és sophismái, s a Luciánok le-
leményes és boszús gúnyora felhasználtak, s e czél-
ra nem hiányzott nála sem a forradalmi nyaktiló, 
nem az encyklopaedistáknak szóvirágba burkol t 
lassú mérge, sem a Voltairek széditő gúnya." 

Dicsőültünk fölött veszély nélkül vonult át e 
vészes áramlat, öt a csillámló külmáz nem csábí-
tot ta el ; vallásos ismereteit édes anyjának oktatá-
saiból és példájából merítvén, jókor megtanul ta 
ismerni és tisztelni saját egyházában azon egyetlen 
hatalmat, mely előtt az ember midőn 'meghajol, fel-
magasodik; jókor megtanul ta az öt kísértő tudvágy 
álnok csábjainak ellentállani ; a feleslegest a szüksé-
gesnek alárendelni, és hit kincsét az ész túlkapásai 
s a bölcseleni tévedései ellen a kijelentés szent vár-
falai mögöl védeni. Istenben bízott mindig, mindent 
tőle származtatott , és hozzá vezetett mindent visz-
sza. Vallásosságát hirdeti a fóthi egyház, melyet 

Isten dicsőségére a legnagyobb fénynyel emelt, s 
javadalmazott . Ezt hirdetik nagyszerű alapítványai, 
melyeket a hitélet emelésére, és a jó erkölcsök ter-
jesztésére tet t ; ezt azon gyengéd ragaszkodás, mely-
lyel mindenkor az egyház feje, a római pápa i ránt vi-
seltetett, kit szorongattatásai közepett egyermeki sze-
retetének tanúsításával vigasztalt ,s szükségei fódözé-
séhez, s az általános egyházkormányzat költségeihez 
j á ru lva időről időre tetemes adományaival istápolt, 
és senki sem fáj la l ta jobban nálánál azon méltatlan 
bánásmódot és szenvedést, melynek a kereszténység 
atyja egy évtized óta kitéve van és senki sem óhaj-
tot ta jobban nálánál, hogy megszűnvén az üldözé-
sek és meg nem érdemlett sanyargatások, az egy-
ház békéje, s a sz. atya elöbbeni állapotba javaira 
nézve is visszahelyeztessék. 

Mély vallásosságából fakadt jótékonysága, mely 
téren öt senki felül nem multa. Valójában, ha en-
nek bővebb taglalásába bocsátkozom, annyi mintha 
széles tengerre ereszkedném, honnét hogyan evez-
hetem ki, magam sem tudom. Dicsőültünk igen jól 
tudta, hogy az Istentől kezére bizott javaknak ö 
csak gondnoka, sáfára, nem korlátlan ura, s hogy 
bölcs Sirák szerint boldog az a gazdag férfiú, ki az 
arany után nem fut, és pénzben, kincsekben bizalmát 
nem helyezteti! Kicsoda ez? megdicsérjük öt, mert cso-
dadolgokat cselekedék életében; ki a gazdagság kísérte-
tei közt is tökélyes maradt, örök dicsősége leszen annak, ') 
s ha bővelkedésig növekedendik is gazdagságtok, ne kös-
sétek hozzá sziveiteket,2) s a jótevöségröl, s adakozásról 
el ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatok kedvesek 
Isten előtt;3) hogy a szent atyák szerint is „a gaz-
dagság szépsége nem a pénoacskókban rejlik, ha-

>) Bölcs Sir. 32, 8—10. — s) Is. 61, 17. 
Zsid. 13. 16. 

3) Sz. Pá l 

4 4 
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nem azon eledelben, melyet a szegényeknek, s szű-
kölködőknek kiosztunk",4) „nyújtsd ki egész keze-
det a szegények iránt, s az egek csúcsát éred el, 
s ki ott a trónon ül, az veszi át az alamizsnát".5 

Ezektől indíttatva a nagylelkű elhunyt, azt 
lehet mondani, hogy alig tartván meg magának 
dús jövedelmeiből, mi háza fentartására méltóságá-
hoz képest megkívántatott, a többit mind kiosztotta 
úgy, hogy határt nem ismert jótékonysága ország-
világ előtt tudva volt, s helyesen jegyzik meg e 
nemes vonásáról hazai hírlapjaink, hogy adakozá-
sai kifogyhatatlanok valának, miszerint lehet mon-
dani, hogy mindig volt, de soha se volt pénze, er-
szénye mindig a másoké vala: fényes pályája min-
den léptén nagyszívüségének nyomát hagyta, s egy-
felől megszámlálhatatlan szenvedők könnyei, más-
felől a jövő nemzedék nemesítésére alapított inté-
zetek hirdetik s áldják nevét, s felejthetetlen em-
lékezetét ; a szegények, árvák, szenvedők, mint 
Jeruzsálem gyermekei zokognak a gyószoló utakon, 
mert atyjok eltávozott. Sión fátyolt leplez arczá-
ra, mert oszlopa kidölt ; igen is, nem tett ö kü-
lönbséget szegény és szegény között, egyaránt és 
külömbség nélkül nyúj tot t ö segedelmet öregnek 
ifjúnak, hazafinak, vidékinek, nyomorultnak és kol-
dulni szégyenlönek, víz, tüz, avagy fagy által káro-
sultaknak, kezdő művésznek, vagy irodalmi téren 
működőnek. És volt-e jótékony intézet az ország-
ban, melyre ö nem adakozott volna V Hány szegény 
i f jú csak is ö általa lett emberré! Ti árvák, özvegyek, 
elaggottak, kik nemes lelkének gyümölcseiben és 
adakozó kifogyhatatlan szeretetének bőségében any-
nyiszor részesültetek, elhalt a ti jótevőtök, és vele 
megszűntek azok a bőséges patakok, melyek fo 
lyásából szükségeteiknek enyhítésére oly gyakran 
merítettetek. Ö méltán elmondhatta magáról, mint 
Jób : szeme valék a vaknak, és lába a sántának, atyjok 
valék a szegényeknek ;6) s a mi bölcs Siráknál írsra 
van : a szentek gyülekezete hirdeti adakozásait,7) 

Ritka felebaráti szeretete kihatott még- orszá-
gunk, sőt világrészünk határain túl is. Oda sietett 
ő adományaival a földkerekség legtávolabb tarto-
mányait Jézus religiójának, s általa a polgároso-
dásnak s üdvének megnyerni buzgólkodó hitküldé-
rek útjaira, hogy missiójok anyagi terheit köny-
nyítse ; oda sietett ö — h°gy Isten igaz imádására 
templomokat, a szegény nép szegény lelkipásztorai, 
nyomorult árvái számára hajlékot emelni segítsen-

4) Sz. Ambrus 7. k. 44. r. — 5) Ar. sz. János 47. h. — 
6) 29, 25, 16. — '•) 31, 11. 

Szóval : a mily nagy mennyei atyánknak az egész 
emberiségben elömlő családja, oly tágas, oly terje 
demes vala az ö szeretet-gyakorlata is. 

Mi volt ö egyleteinknek ? Mit tett ö intézeteink 
javára ? Azt fényesen tanúsít ják nagyszerű alapít 
ványai, fennen hirdetik évkönyveink, s hálakönyek 
közt vallják árváink, kik közül többen éveken ke-
resztül költségén ápoltattak és neveltettek. Egyle-
teink Istenben boldogult gróf Károlyi Istvánnak 
sokat, igen sokat köszönhetnek ! 

Ily buzgó keresztény és neinesszivü ember le-
vén dicsőültünk, hogy ne lett volna egyúttal jó ha-
zafi is, hiszen jó keresztény rosz hazafi nem is lehet. 
És ennek fényes bizonyságát adta vala; mert honpol-
gári kötelmeit a haza és nemzet iránt tisztán fel-o 
fogta; s nemes szívének sugallatát, családi hagyo-
mányait, dicső elődeinek magasztos példáját kö-
vetve, mindazt, mit rendes és rendkivüli időkben 
elvárt, követelt a közös jó anya gyermekeitől, hűsé-
gesen teljesítette. Honfiúi keblének főtárgya mindig a 
haza vala : ennek épsége, nemzetének dicsősége, az 
ősi alkotmány fenállása, a nemzet anyagi gyarapo-
dása és szellemi haladása. Róla méltán elmondhat 
juk, hogy: 

„— abban állt hűsége önmagához. 
Hogy, mint delejtű fordul csillagához 
És mozdulatának egy irányt az ád, 
() mindig egyet nézett: — a hazát!" 

Tanúságot tesz erről egész élete, igazolja ezt azon 
áldozatkészség, melylyel mindent előmozdított, mi 
a haza felvirágzására szolgált. E tekintetben legyen 
elég megemlítenem, hogy dicsőültünk, az országos 
m. gazdasági egyesületnek — melynek éveken át 
kitűnő elnöke volt, — közel 70,000 forint értékű 
földbirtokot, az úgynevezett „István-telkét" aján-
dékozta, a magy. tud. akadémiára 21,000 frtot, az 
irói segély egyletnek pedig 10,000 frtot adot t ; ' ez 
utóbbi összeget azon bölcs kikötéssel, hogy ezen ál 
tala letett töke kamataiból csak azon írókat óhajtja 
segélyeztetni, kik nem lépnek fel soha támadólag a 
magyar állammal válhatlanul összeforrott keresz-
tényság szelleme és intézményei ellen. Végre, hogy 
a vallásos irodalmat előmozdítsa, tetemes összegek-
kel járul t a sz. István-társulat alapításához, mely-
nek egész haláláig elnöke volt.*) 

*) A boldogult nagylelkű főúr messzelátó bölcseségé-
ről és hatalmas katholikus érzületéről tesz tanúságot az is, 
hogy 100,000 fr tot adományozott azon szerzetes rendnek 
czéljaira, melynek nevelési és tanitási rendszeréről a pro 
testans verulámi Baco ezt mondta: „Ad Paedagogicam quod 
attinet, brevissimum foret dictu : consule. scholas Jesuita-
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Gróf Károlyi István végre igen szépen tudta 
összeegyeztetni a haza és trón iránti hűséget. Tudta 
ő, hogy a nagy nemzeti hajótörésből egyedül épen 
kimenekült királyi trónhoz való ragaszkodás lesz 
képes a nemzeti alkotmányt u j életre támasztani. 
Innen eredt azon {járatlan jobbágyi hódolata apos-
toli k i rá lyunk és az egész fenséges uralkodó család 
iránt, melynek minden alkalommal kifejezést adni 
iparkodott. Ezt benne a fejedelem felismervén, be-
csülte, és öt nem csak belső titkos tanácsosává ki-
nevezte, hanem nagyrabecsülésének és fejedelmi 
legmagasabb kegyelmének tanúságával is megju-
talmazta, midőn őt személyes látogatásával is több-
szörösen kitüntette, s 80-ik születési évfordulóján a 
sz. István rend nagykeresztjét saját kezével mellére 
tűzte. E kegyelemnek volt szép nyilvánulása az is, 
hogy legközelebb felséges asszonyunk személyesen 
felkereste dicsőültünk sírját, és saját kezével tet te 
le koporsójára az elismerés koszorúját. 

Mit szóljak gróf Károlyi István többi erényei-
ről, melyek öt a mindennapiság színvonalán sok 
foknyival fölebb emelték ? 

Okossága valódi bölcscsé magasztalta, igazsá-
gossága korának példányképévé, mérséklete bámu-
landóvájlelkierössége valódi erkölcsi hőssé varázsolta. 

A tudomány- és irodalomnak ő nem pusztán 
pártfogója volt, hanem lelkes művelője is. „Nem-
csak anyagi segélylyel — mondja egyik életirója, 
— de tervekkel és eszmékkel is szolgált a vele 
érintkező Íróknak, és készen fel tárta előttük min-
tegy tizenötezer munkára felgyűlt pompás könyv-
tára kincseit. A fóthi hírneves bibliotheka pedig a 
klassikusok, és a müveit Európa összes nyelvein 
irott történelmi és utazási munkák mellett a theo-
logiai irodalom termékeiben volt leggazdagabb. A 
szent atyák és apologeták müvei mellett felölelte 
az ágazatos hi t tan és egyháztörténelem szakába 
vágó legkitűnőbb munkákat , a franczia egyházi 
szónoklat remekeit, a középkori scholastikusok vo-
lumenjei mellett a kath. vallásbölcsészet ú jabb íróit, 
úgymint a legújabb kor vallásos mozgalmaira vo-
natkozó beható tanulmányok és röpiratok halma-
zát ." — A kath. hitélet ú jabb mozgalmait folyton 
lázas érdeklődéssel kísérte, napikérdéseit behatóan 
tanulmányozta. E mellett azonban az ágazatos hit-
tan és az egyháztörténelem terén is tömérdeket ol-
vasott és nagy emlékezötehetségében igen sokat ál-
landóan megőrzött. 

r u m ; nihil enim, quod in usum venit, his melius." De (li-
gnit. et augmento seientiar. c. 7. Sserlc. 

Osi neve, rangja és mérhetlen vagyona gróf 
Károlyi Istvánt az ország első mágnásává tették, 
de kor és kartársai között nem volt senki, ki job-
ban és nemesebben felelt volna meg állásának, mint 
ö. Mindazon tulajdonokkal bir t a dicsőült, melyek 
a valódi nagy urat , s a szó nemesebb értelmében 
vett ar is tokratát jellemzik. Őszinte, nyil t és barát-
ságos volt rangban hasonlói iránt. Nyájas és ille-
delmes az alatta állókhoz, a gőg és a bántó leeresz-
kedésnek minden árnyéka nélkül. Humánus volt 
mindenkihez, mert fenkölt vallásossága minden em-
berben megbecsülte az Isten képére és hasonlatos-
ságára teremtett embert. De e mellett mindig fen-
tar tá állásához mért méltóságát és a férfiú tekinté-
lyét. Az igaz ember és leggyengédebb családfő vo-
násai jellemében összhangzatos képpé olvadtak, 
melyre egy mélyen érző szív árasztotta meleg han-
gulatát . 

De fejezzük be dicsőültünk erényeinek vázo-
lását, melyek egész valóját áthatván, egy liosz-
szú élet folytán szakadatlan lánczolatú nemes tet-
tekben nyilatkozának, mintegy arany magvakat hintve 
az örök életre. A Szent-Lélek azzal kecsegtet, az-

© 7 

zal biztat minket, hogy : „mindhalálig hűséges légy, 
s megadom néked az élet koronáját", és dicsőül-
tünk, nem a világ forgó szele, hanem az isteni ki-
nyilatkoztatás csalhatatlan intelmei szerint hűsége-
sen gazdálkodott Istentől nyert giráival: így el-
nyeré az örök élet koronáját fönt és szükségkép 
kivívta magának az elet borostyánkoszorúját i t t 
lenn, az emberek áldásos jó emlékezetében. 

Gyászoló gyülekezet! Az isteni gondviselés 
gróf Károlyi Is tvánt hosszú életén át sok földi jó-
val megáldotta, utolsó éveiben azonban súlyos csa-
pások is érték öt, melyek mélyen érző szívének kí-
nos fájdalmakat okoztak: egymás után lát ta ugya-
nis sírba hullni testvéreit, fiát, vejét és unokáját . 
Dicsőültünk az Er e súlyos látogatásait is r i tka ke-
resztény megadással fogadta. 

E csapások és a haladó kor azonban megtör-
ték erejét. A nap heve és terhének hosszas viselése 
után nyugalommal lá t ta esti csillagát fel tűnni élte-
egén, bölcs önmegadással érezte eléfuvallani nagy 
éje hűvösét, közeledni a perczeket, midőn munkadí já t 
elvéve, fáradalmait csendesen kinyugodni, s ott a 
túlsó reggelen halhatatlansága i f júságát élni fogja. 

Es a mily szent volt élete, oly szent volt ki-
múlása is. 

Tiszta öntudattal , nyugodt lélekkel nézett di-
csőültünk végső órája elé. J u n i u s 10-én meggyónt 
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s megáldozott s felvette az utolsó kenet szentségét, 
— azután elbúcsúzott családjától és házinépétöl. 

Jun ius 12 én hajnali 3 órakor a fóthi egyház 
Mária harangjának ezüst hangja rezgette meg a le-
vegőt, jelentvén, hogy Fóthnak érdemekben meg-
őszült ura már megvált az élettől. 

Gyászoló gyülekezet! Gróf Károlyi István kor 
társai között voltak tán többen, kiknek életpályája 
tündöklőbb, befolyásuk döntőbb volt : de a haza-
szeretet, és az igazi keresztény erényekben öt senki 
felül nem m u l t a ; azért míg sokaknak híre nagysá-
gukkal együtt feledésbe megy, gróf Károlyi István 
emlékezete virulni fog örökké : „nam multos, — ve-
lut inglorios oblivio obruet : Agricola posteritati narra-
tus et traditus superstes érit." 

Legyen áldott dicsőültünk emlékezete, és csontjai 
virágozzanak ki nyugvóhelyükön, hire maradjon fel 
örökre és utódain is láttassék meg ezen istenes férfiú 
dicsősége !8) 

A p á t h y I s t v á n , 

a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának 

j e l e n t é s e 
a tanulmányi alapról. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium kezelése és felügyelete alatt álló alapítványok és ala-
pítványi alapok jogi természetének megvizsgálására, a kép-
viselőház kebeléből kiküldött bizottságnak 1880. évi novem-
ber hó 15-én kelt határozata által, a magyar kir. tanulmá-
nyi alap tekintetében előadóul megválasztatván, mielőtt 
jelentésemet előterjeszteném, szükségesnek látom jelezni 
azon álláspontot, melyet jelentésem szerkesztésénél elfogla-
landónak tartot tam. 

A t. bizottságnak feuntebb idézett határozata által 
egyedül azon tények és jogi momentumok feltüntetése téte-
tett feladatommá, melyek a magyar kir. tanulmányi alap 
jogi természetének megbirálásánál irányadóul szolgálhat-
nak, és kell, hogy irányadóul szolgáljanak. Ez lévén felada-
tom, igen természetes, hogy jelentésemben nem bocsátkoz-
hattam megoldásába azon kérdésnek, melynek megoldását a 
képviselőház magától a bizottságtól várja ; hanem feladato-
mat megoldhatónak véltem az által, lia feltüntetve a ma-
gyar kir. tanulmányi alap jogi természetének megvizsgálá-
hoz szükséges tényeket és jogi momentumokat, azok alapján 
levonom azon következtetéseket, melyeket az általam feltün-
tetett tényekből és jogi momentumokból természetszerűen 
és szükségképen levonni kell. 

Az alapítványok és alapítványi alapok jogi természe-
tének meghatározása a magyar képviselőházat már évek óta 
foglalkoztatja. Az 1872 5. évi országgyűlés alatt a képvise-
lőház e czélra bizottságot küldött ki, mely albizottságokra 

^ y j é z u s Sirák fia 46, 14, 15. 

oszolva, véleményes jelentést készített ugy a vallási, mint a 
tanulmányi alap tekintetében. Ezeu felül az említett albi-
zottságok megkeresése folytán véleményt készitett a vallás 
és a tanulmányi alap tekintetében ugy a közalapítványi 
ügyek királyi igazgatósága, mint a kincstári jogügyek igaz-
gatósága is. Nem lehet szándékom, sem azon véleményt, 
melyet az alkizottság 1874. deczember 3-án a tanulmányi 
alap tekintetében beterjesztett, sem azon külön véleményt, 
melyet gróf Apponyi Albert szerkesztett, megismertetni, 
vagy bírálni. Egyet azonban kénytelen vagyok saját állás-
pontom igazolására kiemelni, és ez az, hogy én ellentétben 
az említett albizottság nézetével, a kiindulási pontot, a ta-
nulmányi alap jogi természetének kutatásánál nem az 1548 : 
X I I . t.-czikkben vélem keresendőnek ; mert szerintem ugy 
az 1548 : X I I . t.-cz., mint a későbbi törvényeket és intéz-
kedéseket valódi jelentőségükben csak akkor ismerhetjük 
fel, és ítélhetjük meg, lia a tanulmányi alapot képező javak 
jogi természetét megállapító tényeket és jogi momentumo-
kat 1548 : X I I . t.-czikket megelőző időre is kihatólag vizs-
gáljuk ; a mit részemről annál szükségesebbnek tartok, mert 
csakis visszamenve a tanulmáayi alapot létesitő első té-
uyekre, lehet nyomról nyomra kimutatni azt, hogy a szóban 
levő alapot képező javak kezdettől fogva mostanáig, rendel-
tetésüknek megfelelően, vagyis juxta mentem fundatoris 
használtattak-e fel, vagy sem. Elismerem, hogy ez az 1548-
iki esztendőt megelőzőleg csak bizonyos mértékig sikerül-
he t ; mert a tanulmányi alapot létesitő első tények ismereté-
nek hiányában, csak közvetett lehet azon bizonyítás, mely e 
tekintetben rendelkezésünkre áll. Azonban, habár a tanul-
mányi alapot létesitő első tények tekintetében minden két-
séget kizáró adatokkal nem rendelkezünk is, — nézetem 
szerint elhibázott dolog lenne, a tanulmányi alap természe-
tét feltüntető tényeket és jogi momentumokat kutatva, a 
vizsgálódást az 1548 : X I I . czikkel kezdeni, s ezen törvényT-
czikket, mint egyedül lehetséges kiindulási pontot tekinteni. 
A jogviszonyok helyes megitélése ugyanis nemcsak azt kö-
veteli, hogy kellő figyelemre méltassuk azon tényeket, me-
lyek a vizsgálódás tárgyát képező viszonyokkal közvetlen 
összefüggésben állanak ; hanem azt is követeli, hogy hasonló 
figyelemre méltassuk azon tényeket és jogi momentumokat 
is, melyek általános jelentőségűek ugyan, de ép ezen jelen-
tőségüknél fogva azon specialis viszonyok megítélésénél, a 
melyekre minden kétségen felül kiterjednek, helyesen soha-
sem mellőzhetők. 

Feladatom levén azon tényeket és jogi momentumokat 
feltüntetni, melyek a tanulmányi alap jogi természetének 
megítélésénél irányadóul szolgálhatnak, — lehetetlen min-
denek előtt reá nem mutatnom azon főcsoportokra, melyek-
ből a jelenlegi tanulmányi alap áll. Ezek a közetkezők : 

1. A Jézus-Társaság feloszlatása után bevont tőkék-
ből, házakból, épületekből, polgári földterületekből, gazda-
sági felszerelésekből s egyéb ingó vagyonból alakult pénz-
értékeknek azon része, melyet Mária Terézia királynő tulaj-
doni joggal a tanulmányi alapra ruházott. 

2. Azon ingatlan javak, melyek a jezsuita rend eltör-
lésével ugyancsak Mária Terézia királynőnek 1780-ik évi 
márczius 25-én kelt adományozása folytán közvetlenül, 
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vagy a királyi kincstárral kötött jószágcsere következtében, 
a tanulmányi alap birtokába átmentek. 

3. Az ezen ingatlan javak után, az elveszett urbérisé-
gekért kiutalványozott földteliermentesitési kötvények. 

4. Az ugyanezen ingatlan javakra vonatkozó szőllő-
váltsági papírok. 

Hogy a most érintett javak túlnyomó része az 1548. 
X I I . t. cz. keletkezése előtt a római katholika egyház czél-
jaira szolgált, azt sohasem vonta, de nem is vonhatta senki 
kétségbe. Az 1548. X I I . t. czikket megelőző időre nézve te-
hát elég volna a most érintett tényre utalnom. Ez esetben 
azonban nem felelnék meg teljesen annak, a mit feladatom-
képen a fentebbiekben jeleztem, és a mi nem más, mint ki 
mutatása annak, hogy a tanulmányi alapot képező javak 
jogi természetének vizsgálását nem az 1548. X I I . t.-czikkel 
kell kezdeni ; mert szerintem kétségbevonhatlanul áll az, 
hogy, habár a tanulmányi alapot létesítő első tényekre, mert 
azokat nem ismerjük, vissza nem mehetünk, — el kell fo-
gadnunk azon jogi alapokat, melyek a szóban levő javak te-
kintetében az 1548. X I I . t. cz. keletkezését megelőző időben 
irányadóul szolgáltak. És ilyen alapnak tekinthető egyrész-
ről azon jogtörténetileg kétségtelen tény, hogy a magyar 
királyok az 1351. X I . t. cz. keletkezése óta a világi és az 
egyházi adományoknál, habár ezek erejökre nézve teljesen 
egyenlők voltak, lényegesen különböző záradékot használtak; 
világos kifejezésével annak, hogy az egyházi javadalmakat 
azon legfőbb kegyúri jognál fogva adják, mely a magyar ki-
rályokat ősidőktől fogva kétségtelenül megillette. Hogy ez 
valójában igy történt, annak igazolására elegendő lesz a kö-
vetkező szokásos záradékot idéznem : Hinc pro summo illo 
jure patronatus, quod qua apostolicus rex Hungáriáé in ordi-
nandis dioecesibus optimo jure habere et exercere dignosci-
mur, praeattactum episcopatum erigendum esse duximus, 
pro condecenti demum episcopi subsistentia neoerecto epi-
scopatui possessiones subséquentes, cum cunctis appertinen-
tiisi qua domino terrestri, donationis, ac piae fundationis 
titulo, pleno jure dominii regio et perennali benigne confe-
renda esse duximus, imo conferimus, donamus et fundamus 
perpetuo et irrevocabiliter tenenda, possidenda, pariter et 
habenda. 

Egy másik jogi alapot nyújt Wörbőczy I . r. 10 cz. 3-
§., mely jelentőségében az adományozásnál divatozott kü-
lönbségre vezethető vissza, és szószerint a következőket fog-
lalja magában : Praeterea cunctorum quoque Dominorum 
Praelatorum et virorum Ecclesiasticorum Princeps ipse 
noster verus pariter et legitimus successor est : non quan-
tum ad bonorum et jurium possessionariorum ab Ecclesia 
ablationem, et sequestrationem, sed quantum alteri (vacan-
tibus Praelaturarum sedibus et Ecclesiarum rectoratibus) 
ad gubernandum cum Ecclesia collationein, salvo jure con-
firmationis Archi Episcopatuum et Episcopatuum, quae ju-
risdiction! sacro-sanctae Romanae duntaxat Ecclesiae su-
besse dignoscitur. 

E kettős alapból két dolog minden kétségen felül kö-
vetkezik, melyeknek egyike az, hogy a magyar királyok 
azon javakat, melyek ma a tanulmányi alapnak legnagyobb 
részét képezik, mint a római katholika egyház fővédnökei 
adományozták ; a másik pedig az, hogy mig a magyar koro-

nára visszaszállott világi adomány felett a magyar király 
szabadon rendelkezhetett, — az egyházi javakat, ha azok a 
koronára háramlottak, csakis egyházi czélokra fordíthatta. 
Nem szenvedhet tehát semmi kétséget, hogy az 1548 : X I I . 
t. cz. keletkezését megelőző időben azon javak, melyek a mai 
tanulmányi alapnak legnagyobb részét képezik, ha esetleg a 
koronára szállandottalc, ismét eredeti rendeltetésükre lettek 
volna forditandók. 

Ez röviden azon jogi helyzet, mely a tanulmányi ala-
pot képező javak tekintetében az 1548 : X I I . t. cz. keletke-
zését megelőző időre nézve, mint irányadó constatálható. 

(Folytatjuk.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, november 26. A református zsinat és a pol-

gári házasság. — Végtelenül csodálkoztunk volna, ha a de-
breczeni zsinat befejeztetik a nélkül, hogy ott a katholiku-
sok ellen akár egy-egy oldalrugás ne intéztetnék, akár pe-
dig oly kérdések nem említtetnének fel, melyek bennünket 
katholikusokat is közelről érdekelnek. A református zsinat 
csakugyan gondoskodott is az iránt, hogy felette valahogy 
ne csodálkozzunk ; mert a mi az oldalrugásokat illeti, abból 
elég bőségben kijutott nekünk, — no de meg kell jegyeznünk, 
hogy az a zsinat nem Rómában, hanem Debreczenben tartatott 
és ez sok mindent megfejt ; — ami pedig a másik pontot illeti, 
a bennünket is közelről érdeklő ügyről, a zsinat már idáig 
is eljutott. Az első pontot mi mellőzzük, hanem adjuk a 
második pont ügyének lefolyását. 

A református zsinat november 18-ki ülésén t. i. napi-
renden volt az ,egyházi bíráskodás' ügye, melyre nézve az az 
inditvány tétetett, hogy e bíráskodást vegye igénybe a re-
form. hitfélekezet is, a mennyiben az a róm. kath. latin és 
görög szert, valamint a görög kel. egyházban fennhagyat-
nék. Ez inditvány körül nem érdektelen vita fejlődött ki, a 
mennyiben voltak, — és ilyen lett végül a többség, — kik e 
kérdést a lutheránusokká! együtt óhajtották tárgyalni., má-
sok, kik e kérdést ,elavult'-nak mondták a magyar protes-
táns egyház előhaladó álláspontjából, vagy ismét ,retrográd' 
lépésnek és azért nem pártolják, vagv mint kivitel tekinteté-
ben ,nem időszerű' felett napirendre kivántak térni; volt 
olyan furcsa nézet is, mely bár a katholikusok sz. székeit 
megszüntetni óhajtaná, mégis természetesnek találná, hogy 
a házassági biráskodási jog a reformátusoknak megadassák, 
és hogy többet ne említsünk, volt olyan is, a ki azon indokból 
vélte a házasságot a világi bíróságnál hagyatni mert, mint 
mondá, ott legalább is nem tárgyalják roszabbul akár vallás, 
akár közerkölcsiség szempontjából ezen pereket, mint az 
erdélyi egyházkerület biróságai. 

E kérdés tárgyalása közben, mint bomba hullott a t. 
zsinat tagjai közé egy nyilatkozat, mely sem többet, sem ke 
vesebbet nem mondott, mint azt, hogy az 1877-ik évi con-
vent a polgári házasságot általánosan óhajtotta, szóló tehát 
kérdi, vájjon a zsinat is ezen álláspontra helyezkedik-e ? És 
itt e kérdésnél igen érdekes nyilatkozatok tétettek, ha ugyan 
érdekesnek lehet mondani, hogy a szónokok egymással protes-
táns szempontból ellenkező állást foglaltak el. Igy mig az 
egyik szónok buzdította a zsinat tagjait , hogy maradjanak 
meg az 1877. convent álláspontján és retrográd lépést ne 
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tegyenek, mert el fog jönni a nap, midőn a magyar protes-
tantismus . . . érdekében a polgári törvényhozás ki fogja 
mondani a polgári házasságot, — addig a másik szónok oda 
nyilatkozott, hogy ő „a polgári házasságnak, protestáns 
szempontból, különösen ellensége." Már most mindenesetre 
igen érdekes volna tudni, hogy tulajdonképen melyik nézet a 
helyes protestáns szempontból: vájjon nem lehetne itt az 
egyszeri biró hires Ítéletét alkalmazni ? 

De még ez mind megjárja ; veszünk még ezeknél ne-
vezetesebb nyilatkozatot is, mely, daczára annak, hogy kál-
vinista embertől származik, igen lutheránus módon volt 
mondva. Ez a szónok t. i. kimondja, hogy ő máskép 
beszél itt, mint beszélne, ha országgyűlési képviselő volna: 
a miből talán nem alaptalanul következtethető, hogy ha va-
lami harmadik helyen lenne, melynek iránya az előbbi ket-
tőtől elütne, ott ismét máskép beszélne. „Mindenekelőtt, 
úgymond, ki kell jelentenem, hogy, ha az országgyűlésen 
kellene nyilatkoznom e kérdésben, a hol az ország lakosairól 
van szó, okvetlenül vele szavaznék — a ki a polgári há-
zassá" mellett emelt szót. Hazánk lakosainak három ne-
gyede oly egyházi intézmény alatt nyög a házasság dolgá-
ban, a mely a legbonyolultabb és legszomorúbb következ-
ményeket vonja maga után. 1790, azaz a franczia forradalom 
óta, európaszerte szükségkép kellett hozzá látni, hogy a 
házasság polgári legyen ; hogy megtöressék a hierarchia 
azon köteléke, mely alatt milliók nyögnek (brrr) — (a kö-
teléket megtörni szokták ?) —. . . — azért mondám, ha ország, 
gyűlésen szólanék, egész erővel a polgári házasság mellett 
szavaznék és magától értetődik, hogy a sz. székek eltörlé-
sére is szavaznék ; de — (halljuk!) —mikor protestáns gyű-
lésben szólok, mint az 1877-ki konventen is, mikor pro-
testáns gyűlésben, oly testület kebelében vagyok, a melynek 
reformátorai elsők voltak a kik kimondták, hogy a házasság 
polgári cselekmény ; de, itt van a forduló pont — (jó hogy 
hozzá tette) — miután nálunk a vallás nem határoztatik 
csak a templom falai közt — (hát máshol igen?) — hanem 
arra van hivatva, hogy az életet szentesítse — (mily ultramon-
tán felfogás !) — azt mondották reformátoraink, hogy a há-
zasság polgári cselekmény ugyan, de — (no most) — megkí-
vánjuk, hogy hozzáadassék az egyház szentesítése; és ezen 
szentesítés a házassági egész ügyre bizonyos zománczot 
von, a mi tagadhatatlan; és nemcsak mi nálunk, hanem vi-
lágszerte, különösen a nép, azt tekinti valódi házasság-
nak, a mely az egyház szentesítését megnyerte. Épen pro-
testáns társaságban, semmi szükségünk nincs a polgári há-
zasság kimondására, mert hiszen minálunk az egyházi szen-
tesítést nyert házasság is polgári. Ámde a polgári házasság, 
mely a más felekezetűek iránti tekintetből kimondandó 
volna, megfosztja a házasságot az azt szentesítő hatástól", — 
már t. i. a protestánsoknál, de nem a katholikusoknál, mert 
ezeknek szentesítő hatása nincsen, hanem bezzeg van a protes-
tánsoknál. 

Nem tudjuk, hogy ezen ,alapos' indokolt beszéd ha-
tása, vagy annak megfontolása következtében-e, hogy a 
polgári házasság behozatala folytán — mit önmagától ért-
hetőleg mi ellenezünk — vajmi kevesen vennék igénybe 
a protestáns hatásos áldást, ami azután a nagytiszteletű urak 
jövedelmének apadását vonná maga után, — elég az hozzá, 

hogy a zsinat határozatában mellőzte a polgári házasság 
iránti óhaját kifejezni, amit különben mi megelégedéssel 
veszünk tudomásúl, mert igy remélhetjük, hogy a salu-
tem ex inimicis szerint, belátva az országgyűlés, hogy ez 
protestáns szempontból' nem helyes intézkedés lenne, a pol-
gári házasság behozatalától el fog állani, sőt talán most már, 
miután megértette a protestáns zsinat nézetét, elejti még a 
zsidók és keresztények közt kötendő házasság eszméjét is, ha 
csak majd a képviselők, a zsinati szónok példája után in-
dulva, úgy nem Ítélik, hogy az országgyűlés nem protes-
táns zsinat, a hol tehát lehet az embernek máskép szavazni, 
mint szavazna, ha valamely protestáns zsinat tagja lenne. 
Epen e körülményre tekintettel, minthogy, fájdalom, napja-
inkban az a felfogás uralkodik, hogy az ember birhat két-
féle meggyőződéssel ( ! ) is, a szerint a mint azt a helyzet 
követeli, épen ezért mondjuk, jó lesz egészen el nem bízni 
magunkat, hanem legyünk ébren és jóelőre minden irányban 
tegyük meg kötelességünket, liogy a polgári házasság beho-
zatala lehetetlenné tétessék. E czélból azt hisszük, hogy 
nem egy positiv hitű protestánst is meglehetne nyerni, mert 
mi nem kételkedünk, hogy valamint katholikus embernek 
nem lehet kétféle meggyőződése, úgy a protestánsok közt is 
lesznek elegen, kik nem osztják a kétkulacsosság elméletét, 
kik ámbár nem tart ják a házasságot szentségnek, annak 
,zománczát' még is megtartani akarják. Ezeket megnyerve, 
vagy ezek nélkül is, de a nemzetet az erkölcsrontó polgári 
házasságtól megkell mentenünk. 

Kőbánya, nov. 27. Az uj plébánia első lelkipásztorának 
ünnepélyes beiktatása — ma történt meg hatásos ünnepély-
lyel, fényes és nagyszámú közönség jelenlétében. A főváros 
hatósága köréből csak Kammermayer és Kada polgár-
metereket említjük. — H a igaz a pastoralis azon tana, 
hogy az esperesek a püspökök szemei, ugyanilyen érte-
lemben a plébánosok, mint a hivek lelki üdvét közvet-
lenül gondozó lelkipásztorok, az apostoli hatalmat me-
gyékszerte képviselő főpásztorok ajkának mondhatók. Az 
egyház általok hirdeti rendszeresen az örök élet igéjét, 
s az ő ajkaikkal leheli legelőször, a keresztség szent-
ségének szertartásaiban, a megkeresztelendőkre a Szent-Lé-
lek tisztító erejet a tisztátalan lelkek eltávolítására s a meg-
szentelő malaszt befogadásának előkészítésére. Spiritus est 
qui vivificat, caro autem non potest quidquam. Igy a társa-
dalmi életben is, a szellemiek gondozásával megbízott lelki-
pásztorok körül fordúl meg a népnek lelki s ennek befo-
lyása alatt egyszersmind testi jóléte s anyagi boldogsága. 
A keresztény társadalom azért elévülhetetlen, mert az egy-
ház sziklaalapjára van építve, mert a községalakulási rend-
szer templom körüli csoportosulásra van fektetve. Bátran 
ki lehet mondani, hogy a hol csak a keresztény vallást föl-
vették, ott a községalakitás vagy egyenesen templommal 
kezdődött, vagy templom építéssel érte el emberekhez méltó 
fennállásának legmegnyugtatóbb biztosítását. Ez a kultur-
történelem egyik fő axiómája, melyen semmit sem változ-
tat azon körülmény, hogy sokan nem is gondolnak rá. 

Ily jelentőségét ismervén a plébániáknak és templo-
moknak örömest rándultunk ki az u j _s illetőleg első kőbá-
nyai plébános ur. nt. Benedikocies K. szives meghívásából 
Kőbányára, hogy a fővárosnak e kereskedelmi és gyáripari 
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tekintetben európai hírű telepén a 7 egész 8000 lelket szám-
láló kath. hitközség első plébánosának beiktató ünnepélyén 
örvendező anyaszentegyházunk anyai kebelére boruljunk s 
a hitélet szívdobogására figyelve épüljünk, örvendjünk és 
lelkesedjünk. 

A beiktatást, miután ő eminentiája főm. és ft . Simor 
János bibornok, herczeg-primás és esztergomi érsek urnák 
magasztos eszmékkel telt kinevező okmánya a hívek hódo-
latteljes feszült figyelme közt felolvastatott, f t . Bdt.li József 
apát-kanonok esperes ur ő nga haj tot ta végre, szokott lelkes 
modorával kötvén szivére a kőbányai lelkipásztorok sorát 
megnyitó paptársának az e földön semmi más intézménnyel 
nem helyettesíthető papi hivatás betöltését, Isten áldását 
esde működésére és híveire. Ekkor átvette a szót a már jo-
gaiba bevezetett plébános. Az ünnepélyes alkalom által su-
gallt lelkesedés hangján elmondta plébániája történetét, ha-
sonlítva azt igen találóan a kis mustármaghoz, mely csak-
hamar s gyorsan terebélyes fává növekedik. A kőbányai 
dombszerü hegyfok, a rákosi, lőrinczi és pesti homok-ten-
gertől környezve, helyzetét tekintve is érdekes pontja a fő-
város vidékének. Hajdan erdőség borította. Mária Terézia 
királyné idejében, ki ez árnyas ligetet kiránduló helyül 
használta, 1750 körül keletkezett a bold. Szűz tiszteletére az 
a kápolna, mely a mostani kis templomba beleépitve, mint 
ennek szentélye, jelenleg is fennáll. Konti László pesti pol-
gár 1781. oct. 13-án kelt végrendeletében a kápolnát és a 
hozzá tartozó telket Pest-város hatóságának gondjaira 
bízta. Ez időtől fogva szembetűnően kezdett e helyiség 
az emberi ipar és szorgalom hatása alatt átalakulni. 
Felső területét szőllőkké alakították, alsó rétegeiből követ 
törtek, a honnan nevét is vette. E század közelebbi 30 — 40 
éve alatt iparos és kereskedelmi telep fejlődött raj ta , mely 
rohamosan emelkedve, a válalkozó és munkakereső nép ez-
reit vonta össze. 1860-ban a fővárosi hatóság a lakosok 
sürgető kérelmére iskolát szervezett. Ama kis kápolnában 
azonban, a főváros távolsága miatt, ritkán volt isteni szol-
gálat s az iskolás gyermekek is nem részesülhettek rendsze-
res hitoktatásban. Ezen segítendő a tek. fővárosi tanács 
1869 jul. 28-án helyettes lelkészi állomás szervezését hatá-
rozta el, mely állomásra a főváros atyai gondoskodású bíbo-
ros főpásztora a most immár plébánossá lett férfiút volt ke-
gyes kinevezni. És itt kezdődnek azon érdemek, melyekről a 
szónok szerénysége hallgatott, de annál ékesebben szóltak 
helyette a kis templom kövei mely már az ő gondoskodása 
alatt épült. 1872-ben a fővárosi hatóság engedelmével köz-
adakozást nyitott hívei s a hitközség jóakarói közt — és 
1873. jun. 24-én mélt. és ft. Szabó József püspök ur a kis 
templomot már felszentelhette. Az adakozók közt kiválók : 
1. Kluk Jakab, ki a nagyharangra 1000 frtot, néh. Majer 
János, ki szintén harangra 400 f r t , ós Gieszrigl József, ki a 
harmadik harangra 250 frtot adományozott. Dreher gyártu-
lajdonos 300 fr t ta l járul t a templom építéséhez, Har t l Erzsé-
bet a templomot kifestette s u j oltárt építtetett. Dr. Drucker 
József jelenleg sopronyi polgármester családja szőnyeget és 
misemondó ruhát ajándékozott. I . b. Bachó Ferenczné oltár-
teritőt és misemondó ruhát ajánlott fel. Hillebrand Yen-
czelné és néhai Müller József szintén misemondó ruhákat 
szenteltek a templomnak. Kada Mihály fővárosi alpolgár-

mester ur lelkes neje pedig ellátta a szerény kis templomot 
fehér ruhával. És igy sorban. A két testvérváros egyesítése 
és kerületi u j felosztásakor Kőbánya, mint X . kerület, min-
den fokon át önálló kerületi hatóságot nyert, csak lelkipászto-
rit nem. Ezt is megkapta a nagyt. fővárosi hatóság és a főm. bi-
bornok herczeg-primás egyetértő kegyes gondoskodásából egy 
segédlelkészi állomás jótéteményével tetézve, ez évben. Min-
dezeket tekintve, úgymond, mulaszthatatlan édes kötelesség, 
hogy Kőbánya kath. hitközsége ünnepélyesen hálás köszöne-
tet mondjon jótevőinek, a főváros apostoli lelkű kegyes fő-
pásztorának és gondos, lelkes hatóságának. Végül kölcsönös 
bizalomra, békességre és keresztény felebaráti szeretre buz-
dítván híveit, sz. Pá l következő szavaival zárta be szívből 
fakadt beszédét : Az U r Jézus Krisztus kegyelme legyen 
veletek mindnyájotokkal. Amen. 

Adjon Isten e derék kath. hitközségnek mennél előbb 
hozzá illő nagy templomot és paplakot ! 

A győri egyházmegyéből nov. 16. Népmissiók. — 
Éppen most, midőn e sorokat irjuk, áll Süttörön (Sop-
ron m.) népmissió ; nt. Medits Ferdinánd és Lénák János 
lazarista atyák tar t ják. Előbb Vállán (Mosony m.) tartottak 
ugyanezek németajkú hívek részére missiót. Mindkét helyen 
már ismételten voltak ezelőtt missiók ; a mostani a ju-
bilaeum alkalmával lett megtartva, hogy a hivek a jubilae-
umi gyónást annál buzgóbban és jobban végezhessék. Hogy 
az ajtatosság formális missióvá fejlődött, az valamint egy-
részt a missionariusok, ugy másrészt az illető plébánosok-
nak az érdeme. Október havában is volt püsp. megyénk te-
rületén két helyen is népmissio, u. m. Magyar-Kimlén és 
Káinokon (Mosony m.) Amott P. Schlick és P. Biesz, Jézus-
társasági atyák, emitt P . Schlick egymaga tartotta. Kim-
lén formális missio volt, a népmissiók minden ünnepélyessé-
geivel, emitt inkább jubilaeumi ájtatosság, mely azonban 
szintén 8 teljes napig tartott , s a missiótól csakis annyiban 
különbözik, hogy kevesebb külső fénynyel lett »megtartva s 
hogy missiói emlék-kereszt nem lett fölállitva. 

A 48-ki viharos idők után Némethon és Schweizban 
a kath. hitélet ébresztése nagyrészt a sűrűen tartot t missiók 
áldásos gyümölcse volt. A mi napjainkban duló harczokra 
ily módon akarta az Isten híveit előkészíteni. Soha senki 
meg nem bánta, ki szerencsés volt missióban részt venni, 
valamint soha áldozópap meg nem bánta, ha sz. gyakorla-
tokat tartott; sőt ellenkezőleg, aki ezeket egyszer megizlelte, 
később is megkívánja. Épen Süttör és Valla példa rá. A 
hivek nem hogv unnák a missionáriusokat, hanem tárt ka-
rokkal fogadják. Ily községekben a frequentia Sacramento-
rum nagyon gyarapodik. Evvel a plébános sokat nyer. 
Évekre előre segítik őt munkájában a missionáriusok. 

Mellesleg legyen itt említve, hogy a laicusok is fogé-
konyak a lelki élet magasabb köreibe való emelkedésre. 
Hogy másokat mellőzzek, csak azt az egyet akarom emlí-
teni, hogy Németalföldön Steyl nevű városban a missioná-
riusok évenkint valamint több izben áldozárok előtt, ugy 
laicusok előtt is megnyitják házukat azon czélból, hogy ve-
lök rendszeres sz. gyakorlatokat tartsanak. Igy a jelen év-
ben kath. férfiak és i f jak részére szept. 24—27-ig, s külön 
néptanítók részére (de más férfiak sem voltak kizárva) 
szept. 28-tól okt. l - ig voltak nevezett városban sz. gyakor-



3 5 2 

latok. S ugyan e város egyik női zárdájában hajadonok részére 
tartat tak sz. gyakorlatok szept. 17—22-ig. — Si potuerunt 
hi et hae . . . ! -f 

A SZENT-LÁSZLÓ- TÁRSUL AT 
november 24-iki választmányi gyűlése. 

A gyűlésen, melyen a választmányi tagok igen szép 
számban voltak jelen, ft. Schlauch Lőrincz szathmári püs-
pök ur ő excellentiája elnökölt. Elnök megnyitván az ülést, 
jelenti, miszerint a közgyűlésen tartott megnyitóbeszédet a 
határozat értelmében kinyomatta s ezen beszéd valamint 
tavaly, szintén szét fog küldeni az egyházmegyékhez a ta-
gok közötti elárusítás végett s az ekként bejövendő pénz a 
társulat javára fog fordíttatni. Örömmel s helyesléssel érte-
sült a választmányi gyűlés továbbá, miszerint az elnöki be-
széd az országyülés tagjainak is meg fog küldetni, hogy ez 
által minél szélesebb körök figyelme felhivassék a társulat 
czéljaira s működésére. 

Elnök jelenté ezután, miszerént a pesti első bölcsőde 
és budapesti első gyermek-menhely egy a néhai gr. Károlyi 
Istvánért rendezett emlékünnepélyre meghivta a Szent-
László-Társulatot, minthogy azonban a meghívást kellő 
időben hivatalosan nem lehetett közzétenni, a társulat az 
ünnepélyen csak néhány tag által volt képviselve. 

A Mallár József kanonok és Göndöcs Benedek apát 
országgyűlési képviselő közgyűlési kettős indítványa (a ta-
goknak adandó emlékjegy és könyvilletmény iránt) megvi-
tatás és tárgyalás végett a választmányhoz utasíttatván, a 
választmány mielőtt ezen indítványok érdemleges megvita-
tásába bocsátkozott volna, a két indítványt áttette egy szű-
kebb körű bizottsághoz oly utasítással, hogy a kérdést be-
hatóan tanulmányozza s azt minden oldalról megvitatván 
részletes javaslatot, illetőleg jelentést készitsen s terjeszszen 
a választmány elé. E bizottság tagjaivá Márkus Gyula ka-
nonok elnöklete alatt a két indítványtevő, Lonkay Antal s 
Ágoston Antal neveztettek ki. 

A pénztári kimutás szerént a társulat alapitványai 
készpénzben 14,840 frt 90 kr, értékpapírokban 22,650 fr t . 

Lonkay Antal indítványára a választmány ő szentsé-
gének ezer frank szeretetadományt szavazott meg s fölkérte 
elnök ő excját, hogy ezen adományt hódoló felirat kíséreté-
ben méltóztatnék a szent atya trónjához eljuttatni. Ezen 
összeget elnök ő exja sajátjából még 100 forinttal megtol-
dotta, dr Balogh Sándor és Lonkay Antal pedig a maguk 
részéről 50—50 frankkal járultak hozzá. 

Megszavaztattak a következő adományok : a budapesti 
Ranolder-intézetnek, a Mária-intézetnek, a szürke néni-
kék terézvárosi és krisztinavárosi intézetének egyenkint 40 
frt, Altorja r. kath. községnek templomjavitási költségekre 
50 frt, Nándor váczegyházmegyei r. kath. községnek ha-
rangátöntési költségekre 30 f r t ; a yiurgievói r. kath. köz-
ségnek templomépitési-e 100 frank. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Lonkay Antal és dr 
Arányi Lajos tagok kérettek föl. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor 

IRODALOM. 
= Beküldettek: Az egri egyházmegyei irodalmi 

egylet pályatételei. 
I. „Adassék elő népszerűen és vonzó modorban a ka-

tholikus egyház tana a bűnbánat szentségé-ről s használata 
módjáról. Czáfoltassanak meg e tekintetben a leggyakoribb 
ellenvetések, s mutattassék ki, mily üdvös a bűnbánat szent-
ségének méltó és gyakori vétele magára a bűnbánóra s ezál-
tal a társadalomra nézve." 

A pályadíj 100 frt . 
I I . „A katholikus ember kötelességei a családi kör-

ben, az egyházi és polgári életben, különösen a jelen viszo-
nyok között." Ez kifejtendő vagy népszerű értekezésben 
vagy népies elbeszélésben, kötött vagy kötetlen modorban. 

A pályadíj 100 frt. 
I I I . „A főtisztelendő egyházmegyei hatóság által elő-

irt tanterv keretén belől, és a jelenlegi tanerők figyelembe-
vétele mellett, mily módon lehetne népiskoláinkban a hit-
es erkölcstan tanításának sikerét emelni és bizt&sitani ?" 

Jutalma 150 frt . 
A két első pályatételre pályázhat minden egri egyház-

megyei áldozár, a harmadikra bárki. Az I . és I I . számú 
pályatétel terjedelme legalabb 4, a harmadiké legalább 5 
nyomatott ív legyen. A díj csak absolut becsű munkának 
adatik ki. A bírálókat az egylet választmánya fogja kije-
lölni. A díjat elnyert munka az egylet tulajdona, mely an-
nak kiadásáról gondoskodni fog. Az idegen kézzel irt, jeli-
gével ellátandó pályamunkák, a szerző nevét rejtő, külsején 
a jeligét viselő lepecsételt levél kíséretében, 1882. aprilhó 
15-ig alulírott titkárhoz küldendők be. 

A beérkezett munkák megbiráltatása után, a pályázat 
eredménye az egylet 1882 iki közgyűlésén fog kihirdettetni. 

Kelt az egri egyházmegyei irodalmi egylet választmá-
nyának 1881. november 10-én tartott üléséből. 

Szmida Viktor, 
titkár. 

X Megrendelési felhívás. Buza Sándor szatmári theol. 
tanár s tanúim, felügyelő Marschal V. a „Reménység könyve" 
czimű művének 2-ik kiadására hirdet előfizetésre felhivást. 
Megrendelők f. hó végéig kéretnek nyilatkozni. A 21 ívre 
terjedő mű ára 1 frt. Elegendő megrendelés esetén a mű uj 
év táján fog megjelenni és utánvéttel szétküldetni. 

V E G Y E S E K . 
— Ötvenéves hittanári jubilaeamát tartotta f. hó ele-

jén Münsterben Berlage praelatus és theologiai tanár. Nem-
régen Kuhu jubilaeumát Tübingenben, most Berlageét 
Münszterben ünnepli Németország. IIa más nem volna, 
maga ezen körülmény elég világosan rámutatna azon okra, 
mely Németország katholikus theologiai tanárainak elvitáz-
hatatlan fölényt kölcsönöz napjainkban. 

y A pannonhalmi szent-Benedek-rend tagjai szomoro-
dott szivvel jelentik Tomek Anasztáznak, tárkányi lelkész-
nek, f. évi nov. hó 26-án reggeli fél 7 órakor, a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után, életének 49-dik. — szerze-
tes fogadalmának 26-dik, — áldozó-papságának 24 dik évé-
ben szélhűdés okozta halálát. A boldogultnak hűlt teteme f. 
é. nov. hó 28-án, a reggeli 9 órakor tartandó engesztelő sz. 
miseáldozat után fog nyugalomra tétetni. Pannonhalom, 
1881. évi nov. hó 26-án. Az örök világosság fényeskedjék 
neki ! 

A SZERKESZTŐ POSTÁJA. 
Babarcz. A római kérdésről csak irjon. 

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

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A liázi k e r e s z t s é g . — Apáthy István, a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának jelentése a ta-
nulmnnyi alapról — A hullaégetés. — Egyházi tudósítások : Budapest. A ,klerikálisok' és a ,Pester LI. ' - Csanádi egy-
házmegye. Rövid értesítés a megyei papság- magán nyujdij-eegélyalapjának jelen állásáról. — Róma. A pápaság helyzete. 

Mentana évfordulója. — Irodalom. — Vegyesek. 

A házi keresztség1 . 
A „Furcsa dolgok-' *) t. irója teljes joggal pa-

naszkodik azon szomorú visszaélések felett, melyek a 
szentségek és szentelmények kiszolgáltatásában több 
helyen napirenden vannak, és meg kell vallanunk, 
hogy ezen szomorító jelenségnek egyik oka a pap-
ság túlságos engedékenysége oly követelések iránt, 
melyek egyházi és általán valláserkölcsi szempont-
ból figyelmet nem érdemelnek. A házi keresztség 
könnyelmű és oknélküli szolgáltatása ezen vissza-
élések közt kétség kivül kiválóbb helyet foglal el, 
ha tekintetbe vesszük ezen szentség nagy jelentő 
ségét, valamint az egyház szigorú parancsát, mely 
szerint elrendeli, hogy a szent keresztséget, a szük-
ség esetét kivéve, csakis a templomban szabad ki-
szolgáltatni. 

A keresztség szentsége a látható egyházzal a 
legszorosabb összeköttetésben van, azért az egyház 
a j ta jának („ janua Ecclesiae") neveztetik. Senki sem 
lehet a látható egyház tagja, hacsak a keresztség 
a j ta ján át be nem lépett az egyházba, és minthogy 
a templom a látható egyház jelképe, kell, hogy ezen 
első és legszükségesebb szentség, hacsak lehetséges, 
ünnepélyesen és nyilvánosan a templomban szol 
gáltassék ki, mert a keresztség felvevése egyszers-
mind ünnepélyes hitvallás, melyet nyilvánosan kell 
letenni. A keresztség kiszolgáltatásában előforduló 
szertartások is részben a templomra vonatkoznak 
és azért a templomon kivül illően nem végeztethet 
nek; a szertartások jó része ugyanis a templom aj-
ta ja előtt végzendő annak jeléül, hogy a kereszte-
lendő még nem tagja az anyaszentegyháznak, és 
csak ezek végeztével vezeti be a pap a keresztelen-

*) L. az idei I I . félévi Rei. 32. számát. 

döt a templomba e szavakkal : „Ingredere in tem-
plum Dei, ut habeas partem cum Christo in vitam 
aeternam." Ezen szavak a házi keresztsésnél valódi 
értelmöket vesztik. Ezen okoknál fogva az egyház 
súlyos bün terhe alatt t i l t ja a keresztség kiszolgál-
ta tását a templomon kivül : „Mortale est, sine ne-
cessitate baptisare extra ecclesiam/-' Lig. 6, 141. 
Már. V. Kelemen pápa a viennei zsinaton hozott 
decretuma által a házi keresztséget szigorúan ti l-
tot ta : „Praesenti prohibemus edicto, ne quis de 
caetero in aulis vel cameris, aut, aliis privatis domi-
bus, sed dumtaxat in Ecclesiis, in quibus sunt ad 
hoc fontes specialiter deputati , aliquos audeat bap-
tisare." C. un. de bapt. in Clein. Ezen általános egv-
házi törvény alapján a r i tuálé a keresztelés rendes 
helyének a templomot mondja : „Licet, urgente ne-
cessitate, ubique baptizare nihil impediat, tamen 
proprius baptismi administrandi locus est Ecclesia, 
in qua sit fons baptismaüs, vel certe Baptisterium 
prope Ecclesiam. Itaque, necessitate excepta in pri-
vatis locis nemo baptisari debet, nisi forte sint re-
gum aut magnorum principum filii, id ipsis ita de-
poscentibus, dummodo id fiat in eoruin capellis 
seu oratoriis et in aqua baptisinali de more bene-
dicta." A ri tuálé a . ,magnorum principum Fil i i" 
alatt csakis az uralkodó fejedelmek gyermekeit érti, 
kiknek már a viennei zsinat említett határozata 
ezen kiváltságot adta ; ezen eseten kivül oly orato-
riurn vagy templomban, melynek rendes kereszt-
ku t ja nincsen, csakis a püspök különös engedélyé-
vel szabad keresztelni. S. Congr. Conc. 7. febr. 1734. 
XIV. Benedek pápa azért teljes joggal mondhatta, 
hogy az egyházi törvényekkel egészen ellenkezik, 
lia a szülök gyermekeiket a lelkész vagy más 
pap által a szükség esetén kivül otthon keresztel-

4 5 
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tetik meg. Ezen törvénynek megfelelőleg rendeli az 
1858-iki esztergomi tartományi zsinat : „In privatis 
domibus, excepto tamen manifesto necessitatis casu, 
baptismus nunquam conferatur." 

Mivel tehát az egyházi törvények oly szorosan 
parancsolják, hogy a keresztség szentsége csakis a 
rendes keresztkúttal ellátott templomokban szolgál-
tassák ki, világos, hogy csak fontos okból szabad a 
törvénytől eltérni. Ilyen mindenekelőtt a gyermek 
életveszélyes állapota ; azonkívül lehetnek más kö-
rülmények is, melyek a gyermek életét komoly ve-
szélynek kitennék, hogyha azt keresztelés végett 
templomba vinnék, mint például zord téli idő és a 
szülői ház nagy távolsága, kivált midőn a keresz-
telendő gyermek talán úgyis nagyon gyenge egész-
séggel bír. De ezen szükségbeli házi keresztelés-
nek a fent említett okoknál fogva soha sem szabad 
ünnepélyesnek lenni, a szertartásokat mindig utó-
lag a templomban kell pótolni, ha a szükség oka 
megszűnt. Ez a rituálé világos parancsa: „Cum ur-
gente mortis periculo vel alia cogente necessitate 
sive parvulus, sive adultus sacris precibus accaere-
moniis praetermissis fuerit baptisatus, ubi conva-
luerit vel cessaverit periculum, et ad ecclesiam de-
latus fuerit, omissa omnia suppleantur.C£ Ha azon-
ban a gyermek halálveszélyes állapota miatt része-
sült volna a házi keresztségben, akkor a kereszte-
lést követő szertartásokat, úgymint, a krizmával való 
kenést stb. szabad alkalmazni. Ez kitűnik a rituálé 
azon rovatából, mely előirja az eljárást olyan esetre, 
midőn a keresztelendő végszükségben van : „Si in-
fans vel adultus aegrotus adeo graviter laborét, ut 
periculum iminineat, ne pereat antequam Baptismus 
perficiatur." Ezt megerősíti a S. R. C. egyik határo-
rata. Midőn ugyanis bizonyos lelkész egy halálos 
veszélyben levő gyermeket házi keresztségben ré-
szesített, a szertartási gyülekezet, hivatkozva a ró-
mai ritualéra, roszalta a lelkész azon eljárását, hogy 
a gyermeket nemcsak krizmával, hanem a katechu-
menek olajával is megkente: „In casu enim neces-
sitatis jux ta Rituális praescriptum omnia ea sunt 
ommittenda, quae baptismum praecedunt, quaeque 
post morbum supplenda sunt in ecclesia, ad quam 
praesentandus est puer, cum convalescit." S. R. C. 
23. sept. 1820, n. 4572. 

Mindezekből világosan következik, hogy a ke 
resztséget végző papnak nem áll hatalmában, a 
szülök óhaja szerint a keresztség szentségét ma-
gánházban kiszolgáltatni ; sőt még a püspök sem 
adhat erre felhatalmazást, mert XIV. Benedek pápa 

szerint ,.non licet Episcopis contra inhibitionem 
generalis Concilii facere, cum sint obstricti ad ob-
servationem canonum." Az úgynevezett házi ke-
resztség szokása a mult század második felében 
kezdett több helyen elterjedni, midőn az egyházias 
érzület a rationalismus befolyásának következtében 
bizonyos körökben a katholikusoknál is hanyatlás-
nak indult. Ahol ezen törvényellenes szokás mái-
igen mély gyökeret vert, olyannyira, hogy egyszerre 
kiirtani nem lehet, ott tűri az egyház a lábrakapott 
visszaélést, anélkül hogy helyeselné, nehogy a szülök 
akaratoskodása talán a gyermek örök üdvösségét 
veszélyeztesse. Az 1860-iki prágai tartományi zsinat 
a lelkészeknek következő irányadó szabályt ad: 
„Dolemus, diuturno usu invaluise morém admini-
strandi baptismum infantibus ad preces parentum 
in domibus privatis, quem, sicubi tolli omnino non 
possit, ad tempus quidem tolerandum existiinamus, 
sed districte praecipimus parochis, eorum conscien-
tias onerantes, ne hanc pravitatem deducant in 
usum, ubi illám communem non fecit abusus ; ubi 
vero effeminati aevi mollitia inorem effinxit pravum 
suo studio et exemplis piorum catholicorum quan-
tocius ad rectum satagant revocare tramitem." 
Ugyanazon értelemben a szertartási gyülekezet is 
1877-ben apr. 27-én nyilatkozott, midőn Ascoli vá-
rosának püspöke az ünnepélyes házi keresztségre 
vonatkozó visszaélésekről kérdést intézett a congre 
gatióhoz : „Omnino curare debeat, attamen pruden-
ter et caute, removere abusus, qui in hac re irrepse-
runt, efficiatque, ut infantes ad baptizandum juxta 
ecclesiae praescriptionem et communem praxim defe 
rantur ." (Acta XIII. 144.) Egyes egyházmegyékben 
a püspökhöz tartozik annak megitélése, mennyire 
és mily helyeken lehet a házi keresztség meggyöke-
resedett visszaélését legalább ideiglenesen elnézni. 
De ha az egyház a kényszerhelyzetnél fogva bizo-
nyos esetekben a házi keresztséget eltűri, nem le-
het ugyanazt az egyházkelőröl is állítani; mert egy 
részről ez is szorosan a templomra vonatkozik, és 
másrészről nincsenek meg azon fontos okok, me-
lyeknél fogva azt az anya lakásán lehetne végezni ; 
az említett prágai valamint az 1858 iki bécsi tarto-
mányi zsinatok, habár mindakettö a házi keresztséget 
bizonyos körülmények közt tűri, a magánházban vég-
zendő egyházkelöt olyan abusus-nak mondja, melyet 
azonnal megszüntetni kell ott, ahol talán szokásban 
volna. Conc. prov. Vienn. 1858. Tit. VIII. c. 2. 

+ 



313 

A p i í l l i y 1 s t v a n , 

a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának 

j e l e n t é s e 
a tanulmányi alapról. 

A kérdés már most az, hogy történt- e a jelzett hely-
zeten az 1548 : X I I . t.-cz., vagy a későbbi törvények által 
változás vagy sem ; megváltoztatták-e az 1548-iki, vagy a 
későbbi törvények s intézkedések azon jogi alapokat, melyek 
1548-ig a tanulmányi alapot képező javak jogi természetérc. 
nézve irányadóul szolgáltak? Nézetem szerint nem. Hogy 
ezt igazolhassam, szükségesnek tartom az 1548. X I I . t.-cz. 
keletkezését közvetlenül megelőzött tényeket röviden érin-
teni. A X V I . század első felében két áramlat fenyegette a 
katholika egyházat, melyeknek egyike a török hadjárat , a 
másika pedig a reformatio volt. A török hadjárat tal kap-
csolatos pusztítások romba döntötték nagy részét az ország-
nak; a püspöki székhelyeken a templomok és az iskolák le-
romboltattak, s a tanárok szétszórattak. A hitujitás pedig 
az ország területén hóditásokat t e t t ; a vallási hitágazatokat 
meglazította, és a fennmaradt iskolák egy részét elfoglalta. 
Ezen, következményeikben olyan mélyreható változásokat 
sem a fejedelem, sem az ország közönyösen nem tekinthette; 
nem különösen I . Ferdinand, a ki testvére mellett a refor-
matio ellen Németországban olyan nagy buzgalmat fejtett 
ki. Ilyen előzmények után hivatott össze az 1548-iki pozso-
nyi országgyűlés, melyet I. Ferdinand főleg azért nyitott 
meg személyesen, hogy a mindinkább elterjedő hitujitás el-
nyomására és a katholika egyház védelmére szükséges in-
tézkedéseket provocálhassa. Az első természetesen nem 
sikerülhetett ; mert az uj tanoknak a rendek minden osztá-
lyában annnyi pártolója volt, hogy az érintett irányban 
törvényes intézkedéseket létesiteni nem lehetett. Ellenben 
nagyrészben sikerült az utóbbi czél, a mennyiben ezen or-
szággyűlés határozatainak nevezetes része minden kétségen 
felül a katholika vallás és intézményeinek megszilárdítására 
irányult. 

Ez levén azon szempont, a melyből az 1548-iki ország-
gyűlés intézkedései megítélendők, lássuk már most magokat 
a kérdéses intézkedéseket, melyeknek feltétlen jelentőségét 
igazolja azon körülmény, hogy a tanulmányi alapot képező 
javak tekintetében történt minden későbbi intézkedésnél az 
1548-iki országgyűlés határozataira történik hivatkozás. Az 
1548-iki országgyűlés nemcsak a XI I - ik t. czikket, tehát 
azon törvényt alkotta, melyre rendszerint hivathozás törté-
n ik ; hanem alkotott egyéb törvényeket is, melyek figyel-
men kivül azért sem hagyhatók, mert a X I I . t. cz. valódi 
jelentősége csakis kapcsolatban az ugyanakkor keletkezett 
többi törvényczikkekkel Ítélhető meg. Ugyanis az V. t. 
czikkben a karok és rendek ő felsége figyelmeztetése folytán 
kijelentik, hogy szükségesnek tar t ják, mikép az országban 
az az isteni tisztelet és a vallás a régi állapotba helyeztessék. 
Art . V. Imprimis, quoad negotium religionis, omnes Ordi-
nes, et Status Regni una voce sentiunt, cultum Divinum, et 
Religionem ad pristinam normám esse redigendam, et haere-
ses undique tollendas, juxta admonitionem Suae Regiae 
Majestatis. Ezt a karok és rendek a VI. t. cz. szerint az 

által vélték elérhetni, ha az egyházak püspökökkel, apátok-
kal, prépostokkal, vagyis tudományos egyházi férfiakkal 
mielőbb elláttatnak a végből, hogy a reájok bízott nyájat 
szóval és példával ne csak tanítsák, hanem helyetteseiket és 
lelkészeiket is kötelességeik teljesítésére utasitsák. Art . V I . 
Id autem ita recte fieri posse existimant, si omnibus Eccle-
siis Praelat i , sive sint Episcopi, sive Praepositi, sive Abbates, 
viri Eccelesiastici, et doctrina praediti, quamprimum prae-
ficiantur ; qui et ipsi doceant verbo et exemplo gregem sibi 
commissum ; et Vicarios suos, Ministrosque sibi subjectos, 
eorum officium exercere faciant. A VI I . t. czikkben a karok 
és rendek felkérik a királyt, liogy azokról, a kik a gymna-
siumokban alkalmazva vannak, kegyesen gondoskodjék a 
végből, hogy ezek tanulmányaikat folytathassák és bevégez-
hessék. Art . VII . U t autem facilius, et citius boni, et docti 
viri per Regnum dispergantur, dignetur Majestas sua Regia, 
iis, qui in Gymnasiis bonis Uteris operám dant, gratiose 
providere, ita ut studia ipsorum continuare, et perficere pos-
sint. A VI I I . t. cz. szerint a karok és rendek kérik a királyt, 
hogy az egyházi javak, melyek világi kezekben vannak, 
visszavétessenek, és az egyházi főuraknak visszaadassanak a 
végből, hogy ezek az előbbeni czikkben érintett kötelessé-
geiknek megfelelhessenek ; az üresedésben levő javak pedig 
a király által alkalmas személyeknek adományoztassanak. 
Art . VI I I . Praeterea, ut Praelat i omnes, modo praemisso, 
officio ipsorum possint omni ex parte satisfacere, videntur 
bona Ecclesiastica, quoeumque nomine vocentur, proven-
tusque, ac decimae, item Abbatiae, aliaque omnia bénéficia, 
quae per Laicos possidentur, quaeque a Majestate Sua Re-
gia ad beneplacitum, vel ad tempus iam praeteritum scripta 
sunt, vel per Laicos de facto, et sine titulo occupantur, de 
manibus quorumque statim eliberanda esse, et his restitu-
enda, ad quos spectant. §. 1. Si quae autem bénéficia huius-
modi vacarent, ea, Majestas Regia personis idoneis conférât. 
A I X . czikkben a karok és rendek kérik a királyt, hogy 
miután a püspökök az uralkodó zavarok alatt vagyonuk és 
jövedelmeik legnagyobb részétől megfosztattak annyira, 
hogy ezek a püspök napi szükségeit sem fedezik, kegyesked-
jék a római szent széknél kieszközölni, hogy a pápa a még 
fel nem szentelt püspökök consecratióját dij nélkül szolgál-
tassa ki. Art . I X . Et quoniam Episcopatus fere omnes, qui 
sub ditione Regiae Majestatis sunt, in his disturbiis, magna 
ex parte bonis et proventibus ipsorum spoliati sunt ; adeo, 
ut vix quotidiani sumptus Episcopis suppetant, nedum arces 
ipsorum finitimas conservare possint: §. 1. Supplicant Ordi-
nes, et Status Regiae Majestati, ut Sua Majestas instet, et 
efficiat apud Sanctissimum Dominum nostrum (id quod 
etiam Ordines, et Status publico nomine facturi sunt) quo 
Sanctitas sua Confirmationes Eyiscoporum nondum conse-
cratorum gratis concédât. Miután továbbá több helyen az 
iskolákban olyanok alkalmaztattak, a kiknél minden hivatás 
és képesség hiányzott, határoztatott, hogy ezek állomásaik-
tól elmozdittassanak, és olyanok által pótoltassanak, a kik 
a régi és igaz vallást a veszélyezett helyeken ismét vissza-
állítsák. Ár t . X . Praeterea cum hactenus multis in locis, ex 
licentia multorum Dominorum, et Nobilium, homines idió-
táé et plerumque Mechanici, ac alii, Praedicatorum fungi 
officio veriti non sint : §. 1. Videtur Ordinibus, et Statibus 
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Regni, ut Praedicatores, Archi-Diaconi, Vice-Archi-Dia-
coni, et alii, qui modo supra dieto, ad reformatiouem Reli-
gionis per Praelatos emittentur, diligenter taies prohibere, 
et ad pristinam, veramque religionemredigere curent. 

A most felsorolt törvények kiegészitéseül alkotta az 
1548-iki országgyűlés a X I I . t. czikket, melynek szószerinti 
tartalma a következő : Praeterea, bona et proventus Mona-
steriorum et Claustrorum, ac Capitulorum desertorum (exce-
pta Bélavár, et ejus pertinentiis, quas Majestas Regia, du-
rante beneplacito suo Francisco Táki, ad sustentationem 
ejus, ad tempus concessit) ad alendos dodos Parochos, et 
Verbi Dei sinceros Praedicatores, qui populum in veteri 
orthodoxa, vera, Catliolicaque fide, et Religione conservare ; 
et si qui ab ea deseiverunt in hoc Regno, ad earn reducere 
studeant ; nec non ad instaurationem, et erectionem Schola-
rum particularium, earundemque Magistrorum, qui docti, 
et probi sint, intertentionem : et denique, ad bonae spei, ac 
indolis juvenum et adolescentum, ut bonis literis operám 
dare possint, promotionem, et auxilium applicentur, et con-
vertantur ; quo tali ratione boni, et docti viri alantur, et 
nutriantur. §. 1. Ad haec autem praemissa, rite, atque ordinc 
exequenda, proventusque praedictos in praemissum usum 
fideliter convertendos, quilibet Praelatus sub sua Dioccesi 
curam gerere teneatur : ac ubi opus fuerit, Majestati Regiae, 
de administratione hujusmodi rationem reddat. E törvény-
czikkben minden kétségen felül kettős intézkedés foglaltatik, 
melyeknek egyike az, hogy az elhagyott monostorok, zár-
dák és káptalanok javadalmai tudományos lelkészek és egy-
házi szónokok fentartására fordíttassanak a végből, hogy 
ezek a népet az igaz katliolika vallásban megtartsák, az 
eltévedetteket pedig arra visszavezessék ; a második intéz-
kedés az, hogy a kérdéses javak az iskolák helyreállítására 
és épitésére, jámbor és alkalmas tanitók fentartására, nem-
különben a szépreményű if jak oktatására és segélyezésére 
fordíttassanak. Hogy a kérdéses törvényczikknek ezen kü-
lönböző természetű intézkedései egg és ugyanazon czélra, t. 
i. a katholika vallás terjesztésére és fentartására irányultak, 
azt nemcsak azon körülmény igazolja, hogy az ép most em-
lített törvényczíkk határozott kiegészítését képezi az 
1548-iki országgyűlésen alkotott, s a katholika vallásra vo-
natkozó törvényczikkeknek ; hanem igazolja ezt mindenek-
felett a X I I . t. cz. 1. §-a, mely szerint ezen t. cz. intézkedé-
seinek végrehajtása tekintetében a felügyelet határozottan az 
illető megyés püspökökre bízatott; ami kétségenfelül nem 
történhetik, ha az 1548-iki országgyűlésnek az lett volna a 
szándéka, hogy az elhagyott monostorok, zárdák és káptala-
nok javai az oktatásra, mint feh kezetnélküli czélra fordítttas-
sanak. Miután tehát az 1548-ik évi országgyűlés, mely az 
ágostaiak korlátozása végett hivatott össze, azzal végződött, 
hogy a katholika egyház jogait és előnyeit körvonalozta ; 
miután továbbá a jelzett XI I - ik czikkben az országos ren-
dek a katholikus lelkészek sorsa után egyfolytában csakis a 
hasonjellegű, nem pedig más felekezeti iskolákról gondos-
kodtak és gondoskodhattak ; miután végre a hivatkozott t. 
czikk 1 §-ában a felállítandó iskolák feletti felügyelet az 
illető megyés püspökökre bízatott, — nem szenvedhet sem-
mi kétséget az, hogy a tanulmányi alapot képező javaknak 
az 1548-iki országgyűlés előtti időre constatált jellegén vál-

tozás nem történt ; hogy ezen javakat a most említett tör-
vényczíkk intézkedései is a katholika egyház czéljaira ren-
delték fordíttatni. (Folytatjuk.) 

A h u l l a é g e t é s . 
A modern haladás ama vállalata felett, mely temetés 

helyett a hullaégetést akarja meghonosítani, a „Gr. Ybl." 
szerint egy tudós spanyol orvos érdekes iratot adott ki, 
melynek főbb részeit ezennel közöljük. 

A hullaégetés ügyét a szabadkőműves páholy tette 
leginkább magáévá, mi ama hivatalos körlevelekből tűnik 
ki, melyeket a főbb szabadkőművesek a páholyokhoz intéz-
tek : ugyanazért a kulturharcz eme változványát gondosan 
szemmel tartani kell. 

Dr. Creus a kérdést a történelem, gazdászat és orvos-
tudomány hármas szempontjából, a melyekre a hullaégetés 
barátai oly örömest utalnak, vitatja meg. 

A történelem tanítja, hogy a temetés a holtak eltaka-
rításának módjai közt a legrégibb, legállandóbb és legálta-
lánosabb. E mellett szokásba jött a hullaégetés és pedig 
leginkább ott, hol a pogányság a legelvetemedettebb módon 
elfajzott, s az egy-ísten-hivés (monotheismus) egyszerű ősi 
hitétől eltávozott. A modern pogányság a keresztény Eu-
í'ópa kebelén ösztönszerűleg követi a legelvetemedettebb 
indiai és afrikai pogányságot. 

A mi a gazdászati álláspontot illeti, idézett iró min-
denekelőtt joggal tiltakozik az anyagi szűkkeblűség ellen ; 
mely ily dolgokban a költségeket krajczárok és fillérekben 
számítja ki. Azután bebizonyitja, hogy a hullaégetés sokkal 
költségesebb lenne, mint az temetés. A milanói hullake-
mencze 600,000 frankba kerül t ; egy másik 20,000 frankba. 
Ehhez járulnak még az épületek és tüzelék költségei, a fűtő 
és gépész fizetése, a hamvedrek eltevésére szükséges rakhe-
lyek, az úgynevezett „columbariák" felállítása. 

Szerző nem tudta, hogy ép most e temetkezési divat-
nak, mondjuk ki hóbortnak egy tudományos képviselője 
Indiába hivatott, hogy ugyanott a hullaégetés általában 
lehetségessé tétessék. Mindeddig ugyanis — a nagy költsé-
gek miatt — csak a gazdagok égettethették el magukat, 
most azonban eme „jótéteményben" a szegényeket is része-
síteni akarják. 

Nem röstelnek továbbá ama nagy haszonra hivat-
kozni, mely az elégettek hamujából a gazdászatra háramla-
nék. Az olasz kamarában egy szónok azt állította, hogy a 
fóld pontos számítás ( ! ) szerint öt millió hektoliter gabonát 
teremne, ha az emberek csontjai trágya anyagul használtat-
nának fel. — Dr. Creus azonban ki mutatja, hogy először a 
nélkül is az eltemetett testnek minden elemei, habár lassan 
is, oda jutnak, hogy a vegytani elemeknek a föld és levegő 
közti állandó keringésében és kölcsönös kicserélésében, ugy 
a növény- mint az állatország fejlesztésére, részt vegyenek, és 
hogy továbbá a mindenség kielégitőleg van ellátva mind 
amaz anyagokkal, melyek a növények és állatok táplálására 
szükségesek, mely táplálkozást a temetkezés nemcsak nem 
akadályozza sőt lassan befolyásolja. 

Következnek az orvostudomány szempotjai. — Rot-
hadó hullák, szokás mondani, megmételyezik a levegőt. 

Ámde az elégetésnél is erős mételyszag érezhető. A 
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felhozott példák ellen, sokkal nyomósabban szólnak például 
a katakombák, melyek levegőtisztaságát egészségi szem-
pontból senki kétségbe nem vonhatja. 

A hullák felbomlása a főidben éleny hiánya miatt 
esak lassan halad; a körülötte fekvő föld szűrőleg és fertőz-
telenitőleg hat, ugy hogy a felületre vagy épen semmi meg-
fertőzés nem hat, vagy pedig annyira higítva és lefertőzve, 
hogy többé veszély nem forog fenn. Az ivóvizek megrontá-
sával csapott ama lárma, hogy abban légenyvegyületeket s 
több efféléket találtak, csak a képzelődés szüleménye. Tény 
az, hogy az esővíznek nagyon is csekély része, mely a teme-
tőkre lehull, feloldható rothadási anyagokat képes magába 
felvenni, továbbá, hogy ama viz, mely a fertőzöttség gyanújá-
ban áll, vékony láthatatlan szálakban a földön keresztül szi-
várog és igy tökéletesen megtisztíttatik. 

Egy kútnak vegybontása, mely egy temető központjá-
ban állott, egy párisi vizsgáló bizottmány által megvizs-
gálva, tökéletesen tiszta vizet mutatott fel a vegybontás 
eredményeül. Igen, az esőviz sokkal több légtömeget foglalt 
magában, mint a temető kutvize. Végtére is nincs bebizo-
nyítva, hogy a legtöbb kut, a melyre hivatkoztak, a fertes 
zési anyagokat nem annyira hullákból, mindinkább más 
földtani okokból nyerték légyen. 

Tetszhallottak a hullaégetésnél bizonyára többé el 
nem „temethetők" hanem igen is „elégethetők." 

Hogy mit mond szerző a törvényszéki orvostudomány 
szempontjából, könnyen eltalálható. 

Közli dr Ott Adám. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, november 30. A Jelerik álisok' és a ,Pester 

LI.' — Amint megjövendöltük, beteljesedett. Az osztrák 
kath. párt a liberális zsidó sajtó által támadásoknak, gúny-
nak és gyanúsításnak van kitéve ; együttvéve mindazon ne-
mes ( ? ) fegyvereket használja e párt ellen, melyeket igénybe 
szokott venni, valahányszor csak fél, hogy a keresztény 
eszme győzelmet vivhat ki a zsidóság által meghonosított 
erkölcstelen liberalismus felett. Hazánkban a magyar nyelvű 
sajtóban még nem vettük észre az osztrák kath. párt elleni 
gyűlölet kifejezését, hanem bezzeg, a német nyelven irt 
zsidó patrónus, a ,Pester Lloyd', az már epébe mártotta 
tollát, mert jó előre fél, hogy mi lesz majd abból a sok kaf-
tános, fürtös hajú zsidó börzianerből, mi lesz majd abból a 
zsidó hatalomból, ha valamikép a kath. párt nevekedvén, 
az osztrák kormány és ennek következtében a mienk is 
kénytelen lenne akarva nem akarva tiszteletben tartani a 
keresztény elveket. Mert e kettő szoros összefüggésben van, 
a zsidónak a keresztény elveken nyugvó kormányzat nem 
kell, mert az alatt és a mellett a szédelgés, a zsidók ez élet-
eleme lehetetlen, ker. kormányzat mellett pusztúlni kell a 
közéletből a csalásnak, a megvesztegetésnek, melyek a zsi-
dóság gazdagságának és igy hatalmának is emeltyűi. Eze-
ket a ,Lloyd'-nál mind jól tudják, azért ra j ta is vannak, 
hogy a kath. pártot azonnal kezdetben lehetetlenné tegyék, 
mielőtt még a zsidóság e párt létezésének csak legkissebb 
hátrányát is tapasztalhatná. 

Jól mondják és nagyon is igazán, hogy a zsidónak a 
zsidónál nagyobb ellensége nincsen. A kereszténység gyűlö-

letet, ellenségeskedést nem ismer ; még a zsidót ós pogányt 
is szeretni tanítja; ha tehát a zsidóság ellen ellenszenv kelet-
kezik napjainkban, azt csak azon határtalan dölyfnek tula j -
donithatja, melylyel, számba is alig vehető kissebbségben le-
vén a keresztények millióival szemben, mégis a leghatárta-
lanabb intolerentiával támadja meg a többség vallási érzü-
letét és megakadályozni törekszik, hogy e többség saját 
keresztény vallási elvei szerint kormányoztassék. Hogy e te-
kintetben hazánkban a főszerepet a ,Pester Lloyd' viszi, azt 
mindenki tudja. Nincsen a katholicismusnak oly szent in-
tézménye, melyet a .Lloyd,' kinek patrociniumja alá egyes 
kath. papok is húzatnak, meg ne támadna. A pápa, a püspö-
kök, a papság, az egyház szentségei, mind ugyanannyi 
gunvtárgyul szolgálnak a ,Lloyd'-nak, vagy vezérczikk, 
vagy tárczaczikk, vagy más alakban. A világ bármely zu-
gában induljon meg mozgalom kath. érdekekben, a ,Lloyd,' 
azon összeköttetésnél fogva, melylyel a világra isteni bün-
tntésképen szétszórt zsidósággal bír, ha itt ott nem is az 
első, de bizonyára az elsők közt van, kik ily mozgalmat 
csirájukban megfojtani törekednek, valamint másrészt e lap az, 
az országban, mely nemcsak hogy fel nem szólalt még a zsi-
dóság aljas üzelmei ellen, hanem igen is, képes a legna-
gyobb lármát csapni, ha valamelyik zsidóval csak vélt sére-
lem történik. 

I ly eljárással szemben a higgadtságot megőrizni nagy 
feladat, — nagy feladat különösen akkor, midőn lábbal ta -
podni lát juk szemben a katholikusokJcal épen azon egyenjo-
gúságot, melyet állítólag a modern államjog állapított meg. 
melynek védőiül magukat a liberalismus zsidó képviselői 
feltolják. Vagy, ha az az egyenjogúság csakug3*an nem fictio, 
hanem valóság, ha az az egyenjogúság nem csak a liberalis-
mus monopoliuma, hanem részesül abban az állam minden 
polgára, ha jogában van mindenkinek törvényes uton érvé-
nyesíteni meggyőződéseit, ha jogában áll oda törekedni a 
törvény által megengedett módon és uton, hogy p. o. a kor-
mányzásban saját vallási elvei figyelembe vétessenek : úgy 
kérdjük a ,Ll.'-dot, minő bűnt követett el a kath. párt Ausz-
triában még a liberalismus felfogása ellen is, hogy e párt 
alakulását úgy tüntethette fel, mint „a klerikálisok féktelen 
elbizakodottságának kitörését és zabolátlan uralomvágyát 
azoknak, kik magukat a párt fejeiül viselik ?" Mennyivel fék-
telenebb ez az elbizakodottság, ez az uralomvágy, mint a 
zsidók kegyéből uralkodó liberalismusé ? Vagy miből képes 
a ,L1.' megítélni, hogy e kath. párt elbizakodottsága fékte-
len, hiszen még eddig sem követeléseit, sem programját 
nem ismeri ? Némi valószínűséggel, sőt több, mert bizonyos-
sággal nyilatkozhatnék a ,L1.' igy azon esetben, ha egy spe-
cifice zsidó párt alakulna, mert a zsidóságról ismeretes, hogy 
az követeléseiben nem ismer határt , az eredendő bűn átka 
még-ma is terheli; de ez a párt, melynek féktelen elbizako-
dottságáról beszél, katholikusokból áll, kiknek ha van hibá-
jok, az bizonyára nem az elbizakodottság, hanem igen is a 
tulszerénység, hogy ne mondjuk gyávaság, úgyannyira, hogy 
még kétségbevonhatatlan jogaikkal sem élnek, nem hogy el-
bizakodottak volnának: — lennének csak nem ilyenek, ha-
nem csak öntudatosak, akkor a zsidóság bizonyára soha sem 
jutott volna ahhoz a befolyáshoz, a melylyel napjainkban, 
fájdalom, a keresztény nép erkölcsi és anyagi kárára bír, ak-
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kor a ,L1.' sem beszélhetne azon a kritikánalóli hangon a 
katholikusok felől, a melyen jelenleg beszél. 

A ,L1-' nyilatkozatát azonban, melylyel az osztrák kath. 
pártot fogadja, melylyel elbizakodottságot, uralomvágyat, ki-
elégitlietetlenséget vet e párt szemére, nem szabad csak a 
particularismus szemüvegén keresztül tekinteni; ő az iránt a 
párt iránt nem azért ád kiengesztelhetetlen gyűlöletének ki-
fejezést, mert az ,osztrák párt, ' hanem azért, mert katholikus 
párt. A ,L1.' nem haragudnék, ha ott zsidó, lutheránus, kál-
vinista, muszka vagy bármiféle párt alakulna is, azáltal ő a 
zsidó szellemet nem látná veszélyeztetve ; hanem ez a jelző, 
hogy ,katholikus', ez a lapis offénsionis és épen ezt véve te-
kintetbe, nem lehet közönyös előttünk, katholikusok előtt, 
hogy létezik hazánkban egy ily, fájdalom, még tekintélylyel 
biró lap, mely rendszeresen üzi támadásait mindaz ellen, a 
mit a keresztény nép, mit ilyen, jogosan elvárhat, hogy tör-
ténjék, hogy t. i. keresztény érzülete minden téren tiszte-
letben tartassék. Az ország keresztény népének nem csekély 
kárára volt már eddig a ,L1.' zsidó szelleme, mert ugyan-
csak az ő támogatásával nem egy oly törvény jött már létre, 
mely alapjában támadja meg a ker. hitet. Az a támadás me-
lyet a ,L1.' most az osztrák kath. párt ellen szól, azok ellen is 
van intézve, kik hazánkban egy ily katholikus párt alapitása 
felől gondolkoznak, hogy segítsenek azon elszomorító állapo-
ton, melynek vallási téren hazánkban is tanúi vagyunk.E téren 
a ,L1.' velünk is ellenséges álláspontot fog elfoglalni. De 
hogy ez minél hatásialanabb legyen, első féladat minden-
esetre az, hogy a ,L1.' kiutasittassék a katholikus körökből. 
Ha a ,Ll.'-nak néhány száz előfizetővel kevesebbje lenne, ak-
kor majd elővenné a kétszer-kettőt és más hangon beszélne. 
Továbbá pedig oda kell törekedni, hogy minél szélesebb 
körben felébredjen a szégyenérzet a felett, hogy a kereszté-
nyek nagy többsége magát a zsidó kisebbség által engedi 
vezetni, gondolkozásmód, társadalmi, politikai és egyházi 
kérdésekben; mert eredményt csak ugy fogunk elérni, ha ön-
tudatára fogunk ébredni annak, hogy keresztények vagyunk 
és evvel egyezőleg fogunk eljárni. 

Csanádi egyházmegye. Rövid értesítés a megyei pap-
ság magán nyugdíj-segélyalapjának jelen állásáról. — Magán 
nyugdíj-alapja érdekében a csanád-egyházmegyei papság-
utóbbi Y. nagygyűlését, melyről annak idejé n e lapok t. 
olvasóit szintén értesítettem volt, 1877. október 23-án tar-
totta. Midőn most a f. évi szept. 27-én folytatólag tartott 
VI. nagygyűlésről s illetve a nyugdíj-alapnak ebben köz-
tudomásra jutott jelen állásáról szándékozom rövid keretbe 
foglalt értesitést adni, teszem azt azon meggyőződésben, 
hogy ennek tudomása sok és számos más egyházmegyebeli 
t. paprársunkat is igen élénken érdekelni fogja. Előttem 
fekszik a VI. nagygyűlésnek jegyzökönyve, szintúgy az igen 
kimerítő és szinte aggályos gonddal szerkesztett jelentés, 
melyet az alap kezelésével megbízott központi bizottságnak 
1877 október 24-től 1881. szept. 27-ig — az V. nagygyű-
léstől a Vl- ig — kifejtett működéséről az emiitett közgyű-
lésen felolvasott a bizottságnak nagyérdemű jegyzője, ft. 
Hemmen F . főgymn. igazgató ur. Mindkettőről, t. i. a sok 
tekintetben érdekes jegyzőkönyvről s a gyűlésen felolvasott s 
ezáltal helyeslőleg tudomásul vett teljesen kimeritő jelentésről 
minden apróságra kiterjedő értesitést azok terjedelménél 

fogva nem adhatok, s ezt adnom nem is szükséges ; elég lesz, 
ha e becses lapok t. olvasó-közönsége érdekében mindkettő-
ből annyit hozok köztudomásra, mennyi a szép virágzásnak 
indult alap jelen állása iránti kellő tájékozódhatás végett 
épen szükséges. 

Evégből először is a jelentésből fogom az érdekes tudni-
valókat közölni, s azután a VI. nagygyűlésen az alap érde-
kében hozott főbb határozatokat fogom a gyűlési jegyző-
könyvből köztudomásra hozni. 

Az 1877-ben tartott V. nagygyűlés elé terjesztett 
jelentés szerint az alap tevőleges állapota 1876 végén volt: 
148,631 frt 38 kr., s a most tartott VI . nagygyűlésen felol-
vasott jelentés szerint 1880 végén már : 170,765 f r t 49 kr. 
Tehát csupán négy év alatt huszonkétezer forintnyi szaporo-
dás ! Méltán mondhattam azért, hogy ezen oly jótékony 
nyugdij-intézetünk szép virágzásnak indult. S a tőkének 
ezen örvendetes szaporodása eléretett annak daczára, hogy a 
nyugdijas vagy betegség miatt az alapot igénybe vevő áldo-
zárok száma nem csekély volt. Az elmúlt négy év alatt 
(1877—1880) állandó nyugdíjban részesült vagy egyébként 
segélyeztetett 77, azaz hetvenhét áldozár, s az alap összes terhe 
volt : 29,225 frt 55 kr. — Ámbár pedig épen maga az egy-
házmegyei papság e virágzó alapnak lelkes fentartója, ugy 
hogy az egyházmegye papsága az önkénytes adományokon 
kivűl, melyek szintén dicséretet érdemelnek, 1880-ban már 
3187 f r t 90 krral járult önkönytes adó-filléreiből (100 írt-
tól egy forinttal !) a tőke gyarapításához : mégis azt hisszük, 
igen helyesen óva intett a jelentés köztiszteletnek örvendő 
szerzője azon igen könnyen önámitást involváló feltevéstől, 
vagy mint ő szokottan elevenre találó tollával mondja — 
frázistól, mintha az egyházmegyei papság áldozatkészsége 
kiapadhatatlan forrása lenne a nyugdijsegély-alapnak l 
Ráutalt a jelentés igen t. irója „az országszerte, de nevezete-
sen az eddig oly áldásdús u. n. bánság területén jelentkező 
elszegényedésére az alsó néposztályoknak, mely napról napra 
óriási terjedelmet vesz, visszahat a papság anyagi állására, — 
a követelések folyton szaporodnak, a jövedelem észrevehető-
leg apad ; ne rakjunk — úgymond — a nagylelkűség örve 
alatt minmagunkra oly terhet, melyet a legjobb akarat mel-
lett is el nem birnánk. Ne téveszszük szem elől — igy 
végzi, — hogy az egyházmegye kath. lakossága folyton 
szaporodik, ami az Ur szőlőjébe hivatott munkások számá-
nak növesztését vonja maga után — s közvetve az igénye-
ket, amelyek alapunkra hivatkoznak s támaszkodnak, foly-
ton fokozza ; — mindezeknek corollariuma, hogy a „másfél 
százezernyi alap" korántsem oly valami rendkivül nagynak 
nevezhető, mely minden eshetőségre helyt állónak lenne 
tekinthető." 

Áttérek a VI. nagygyűlésen hozott fontosabb határo-
zatokra. 

1. Az állandó évi nyugdij-segély 600 frtról 700 fr tra 
emeltetett. 

2. Azon inditvány, hogy 40 éves szolgálati idő után 
mondassék ki a jogosultság a nyugalomba léphetésre és a 
nyugdij-segély élvezetére, rövid tárgyalás után elejtetett. 
Mi azzal indokoltatott, hogy az alapszabályok értelmében 
nem a szolgálati idő, hanem a szolgálat-képtelenség levén 
zsinórmérték a nyugdij kiszabására, már eddig is egyrészt 
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oly áldozárok is nyugdíjaztattak, kik még nem szolgáltak 40 
évig, másrészt más lelkészek meg szívesen megmaradtak a 
szolgálatban, ámbár szolgálati idejök már 40 éven tul terje-
dett, s anyagilag jól ellátott állomásokon inkább is meg 
akarnak maradni, semmint nyugalomba lépni ; mi a „salus 
animarum suprema lex esto" elvének, miről gondoskodni az 
egyházi főhatósághoz tartozik, szintén jobban megfelel. 

3. A segédlelkészek segélyezése a 600 f r t (1882. ja-
nuár 1-től 700 frt) évi nyugdíj-összeg alapján betegségök 
tartamára megfelelő részletekben inditványoztatott. E kér-
dés már a I I I . és IV . közgyűlésen is tárgyaltatott , de mind-
annyiszor eredmény nélkül, s a most lefolyt VI . nagygyű-
lés is is az eddigi gyakorlatot megtartandónak nyilvánította, 
miután a közp. bizottság jelentéséből kiderült, hogy egyes 
i f jú áldozárok esetleg bővebben is segélyeztettek ; s az ed-
digi gyakorlatnak megfelelőleg, ha a segédlelkész hivatalá-
tól felmentve oly nehéz betegségben szenved, mely gondos 
ápolás mellett nagyobb orvosi s gyógyszertári kiadásokat 
okoz, a közp. bizottság továbbra is felhatalmaztatott, a ren-
des egy forintnyi napi segélyen felül, a számlákat a lelkész-
főnök ajánló javaslatára az alap rovására vállalni. 

4) H a valamely plébános vagy önálló lelkész súlyos 
betegség következtében hivatalának eleget tenni képtelen 
levén, kérelmére a ft . egyházmegyei hatóságtól segédlel-
készszel láttatik el, ezen segédáldozár a segélyalapból díjaz-
tatik olykép, hogy a betegnek kisegítőül küldött áldozár 
díjazására kápláni minőségben az alap terhére kiszolgálta-
tandó a betegség, illetőleg a kisegítés tartamára eső részlet-
illeték a 200 fr t évi rendes segédlelkészi illetményből. Az 
annyira gyönge javadalom, mely magának a lelkésznek el-
tartására is majdnem elégtelen, szintén csak ideiglenesen 
kisegitő segédáldozárra, de Coadjutor tartásra nem tar that 
igényt ; ilyenre igényt tarthat a jobb javadalommal állátott 
lelkész, de akkor méltán követelhető, hogy mig az alap a 
Coadjutor díjazását födözi, eltartása a kérelmezőt ter-
helje . 

5) Az alapnak minden eshetőségre való biztosítása te-
kintetéből, mivel az alapszabályok a minisztérium által be-
mutatási záradékkal ellátva még nincsenek, javaslatba 
hozatott , hogy az alapszabályok egy szűkebb bizott-
ság által ujolag átnézessenek, a legközelebbi naggyűlé-
sen az átnézett alapszabályok tárgyaltassanak, és ha azok 
az egyházm. hatóság által jóvá lesznek hagyva, a miniszté-
riumnak mint „segélyző egylet alapszabályai" megerősités 
végett bemutattassanak. A VI . naggyülés e kérdést komoly 
tárgyalásba veendőnek határozta és elrendelte az alapszabá-
lyok ujabb átvizsgálását, — megbizván e hivatással a közp. 
bizottságot, melynek kötelme lesz az alapszabályokat újra 
átdolgozni, netaláni másitó, javitó javaslataival a legköze-
lebbi nagygyűlés elé terjeszteni, egyúttal jogi véleményt 
tekintélyes oldalról kikérve, az alap mindennemű biztosítá-
sának kieszküzlésére utasítást kidolgozni. 

6) Azon javaslat felmerültéből, hogy később más egy-
házmegyéből vagy valamely szerzetes rendből a csanádi 
megyébe felvétetendő áldozárok viszonya ezen megyei alap-
hoz szabatosabban megállapittassék, a megyei közgyűlés az 
alapszabályoknak erre vonatkozó s ez ideig érvényben levő 

23. §-át szintén a közp. bizottsághoz annak idején javaslat-
tételre utasította. 

Ezek után még legyen szabad a több tekintetben fi-
gyelmet érdemlő jelentés s illetve jegyzőkönyvnek eme köz-
érdekű pontját átvennem : 

A hagyományokról szóló jelentés alkalmat nyújt a 
közgyűlésnek, a ker. esperesek és az elkunytak helyi lelké-
szeinek figyelmét felhívni, hogy az egyházmegye papságá-
nak önmaga-alkotta nyugdíj-alapszabályai 10. §-át lelkiis-
meretesen s komolyan foganatosítsák, amely szerint t. i. 
„minden javadalmazott vagy hivatalt viselő egyházmegyei 
tag halála esetére ezen alapnak végrendelésileg hagyomá-
nyozni köteles legalább azon összeget, melyet életében egy 
évre az alap pénztárába fizetni tartozott. A végrendelet egy-
házi végrehajtója, esetleg a ker. alesperes erkölcsileg köte-
leztetik intézkedni, hogy ezen köteles hagyomány gyümölcsö-
zés végett az alapkezelő gondnoknak haladéktalanul beszol-
gáltattassék." Elősegélendő lesz őket enemű kötelezettsé-
gök teljesítésében a m. kir. igazságügyi minisztériumnak az 
egyházm. ft. püspöki hatóság által f. évi juliushó 13-án 
1693. sz. a. közlött ama rendelete, hogy a kir. törvényszé-
kek és járásbíróságok köteleztetnek „az elhalt áldozárok 
végrendeleteinek másolatait, illetőleg kivonatait mindenkor 
hivatalból az egyházm. hatóságoknak megküldeni." — Az 
egyházm. hatóság pedig megkérendő, hogy az ily végrende-
leti másolatokat az illető ker. esperessel az ügyben pontos 
eljárás véget közölje.*) B. Gr. 

Róma, novemberhó 15. A pápaság helyzete. Mentana év-
fordulója*') —Az ujdiplomacziai ügynököt, kit már több napja 
hogy a londoni kabinet Rómába küldött, Errington képvise-
lőt, f. hó 9-ig háromszor fogadta Jacobini bibornok állam-
ti tkár. Ez alkalmak egyikével Errington átadta ő eminen-
cziájunak iratait, melyekkel az angol külügyi miniszter 
megbizta, mint hivatalos küldöttet a szentszék mellett. Pon-
tos és igen megbízható tudósításokból világos, hogy ezen 
fontos lépéssel az angol kormány nemcsak arra czélzott, 
hogy megszerezze magának a szentszék segélyét és befolyá-
sát az irlandi zavar lecsendesitésére, hanem arra is, hogy 
ne legyen kizárva ama nagy római kérdésből, melynek ko-
molysága napról napra emelkedik épen az olasz kormány-
nak hamis és megengedhetetlen igazolásai által. A julius 
13-iki botrány, és még inkább talán, Mancini miniszternek 
felvilágosító körlevele, mindenki előtt feltárták a pápa igazi 
helyzetét, valamint bizonyos diplomacziai tudósítások meg-
bízhatóságát is. Semmi sem természetesebb tehát, mint, 
hogy a hatalmak komolyabban akarnak értesítve lenni és 
oly küldöttek által, kikben megbízhatnak a dolgok oly ál-
lása iránt, mely minden katholikus alattvalójukat érinti. 

Különben meg kell jegyeznünk, hogy ez esetben, 
melyről most szó van, Errington képviselő katholikus és 
Rómát már ismeri, mert itt tartózkodott már ezelőtt. A 
Vatikánban és a római magas körökben joggal tisztelik őt 
kiváló tapintatosságáért és finom modoráért, valamint tiszta 
szándékáért és egyeneslelküségeért, A szent-jamesi kabinet 
a választásra nézve nem lehetett volna szerencsésebb és min.« 

*) A nm. megyés püspök e kérelemre f. évi okt. 28-án 265!). sz. a. 
igenlőleg felelt s intézkedni kegyeskedett hogy minden egyes felmerülő 
esetben a végrendeletek közöltessenek. 

*) Tárgyhalmaz miatt elkésett. Szerk. 
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den arra mutat, hogy reményünk lehet, miszerint az angol 
kormány ismét fel fogja venni a hivatalos közlekedést, mint 
ez 1870-ig történt. 

Ezúttal szükségesnek tartom feleletet adni azon kér-
désekre, melyeket a világ minden részéről a Vatikánhoz 
intéztek, az iránt, vájjon azon teremben, melyben a szentté 
avatás végbe megy, lesz-e helye azon egyháziaknak és vilá-
giaknak, kik csupán ez ünnepélyre utaznának Rómába. 
Bizonyos, hogy a bibornokokon, érsekeken, püspökökön, kü-
lönböző praelatusi collegiumokon, a diplomacziai karon, a 
római patriciusok testületén, a pápai zenekar énekesein, 
végül az udvari személyeken és a Vatikán különféle testőr-
tisztjein kivül csak kevésnek lesz helye, annálisinkább 
mert az említett teremben tág helyet kell hagyni a pápai 
oltár és sz. Péter trónja számára. De hogy a mennyire lehet 
e bajon segítsenek (mely különben is csak elkerülhetetlen 
kifolyása a jelenlegi helyzetnek) elhatározták, hogy jegyek 
osztassanak ki, igy aztán elegendő számú római és idegen 
hívőnek meg lesz adva az alkalom jelen lehetni a szertar-
tásnak legalább egyik legérdekesebb mozzanatán, azaz az 
ünnepélyes körmeneten, mely azelőtt a szent-Péter téren 
tartatott meg, de most, deczember 8-ikán, a sixtusi kápolná-
ban fog megindulni, ahonnan aztán „Regina Coeli" és „Ave 
Maris Stella" éneklése mellett megy a szenttéavatás ter-
mébe. 

Szertartás után mindazok, kiknek jegyök van, meg-
nézhetik a kivilágított és feldíszített nagyszerű termet, mely 
a vatikáni bazilikának vestibuluma fölött van és imádkoz-
hatnak azon oltár előtt, hol a szentté avatás történt. 

Folyó hó 6-án, aznap, midőn Rómának demagóg tár-
saságai Mentanában megülték a hires Garibaldi hadjáratnak 
évfordulóját, nagyszámú gyalog- és lovasrendőrség azonkí-
vül vadász és más sorkatonaság foglalt helyet Mentana 
község körül, különösen pedig azon emlék körül, melyet a 
„Roma o la morte" kiáltássál meghaló garibaldisták tiszte-
letére emeltek. Róma radikális társaságainak kiküldöttei 
alig voltak 300-an, mig ellenben sokkal több volt a hely-
őrségnek és a rendőrségnek fegyveres csapata. Egy szomszéd 
szőllőbe tartaléknak még két század vadászt is helyeztek 
el. Az ez alkalommal tartott néptribuni beszédekben feltűnő 
az, hogy Ausztriáról majdnem teljesen hallgattak, mig más-
részt hevesen megtámadták a pápaságot és Francziaorszá-
got. Ausztria ellen csak egy kifakadás hangzott el a leve-
gőben. Ugyanis Frat t i polgár ezt mondta: „Ha Róma ne-
künk szent, épen oly szent előttünk az olasz földnek minden 
foszlánya, melyet körme közt tart még az idegen." Midőn 
szólni akart a „kétfejű sas"-ról, közbelépett egy rendőrbiz-
tos és kényszerítette, hogy hagyja abba. De ugyancsak 
Fratt inak, kit, midőn Ausztriáról akart valamit mondani, 
elhallgattattak, büntetlenül volt szabad ezt mondania: „A 
pápaság tovább folytatja a lélekvadászatot, összeesküszik 
mindig és gyakorolja a lélekvásárlást, hogy táplálékot ad-
jon a romlottságnak." Egy más néptribun, Giovagnoli, ki-
jelentette, hogy : „ha a vatikáni ellentörekvés, melyet egy 
szomszéd nemzet szít, meg merné támadni művünket, akkor 

mi mind egyesülnénk és vállvetve állanánk a haza ellensé-
gei ellen." 

Szóval Mentana évfordulója alkalmával valóban fel-
tűnő volt azaz erő, melyet a kormány kifejtett, s melyről 
szóltam, kivált a rendőrbiztosok azon törekvése, hogy Ausz-
tria ellen s Depretis politikája ellen kifakadás ne történjék. 
De ezen politika ellenmond a ministeri vagyis haladó-párt 
hagyományos politikájának s azt tanusitja, hogy az egész 
buzgalmat kényszerhelyzet sajtolta ki s hogy a váratlan 
magaviselet irányát Bécs adta meg. Azt is mondják, hogy a 
Depretis minisztérium, ugy amint most van összeállítva, nem 
fog tudni ellenállni a támadásoknak, melyeknek a kamará-
ban ki lesz téve. A minisztérium kifoltozásáról is lehet hal-
lani, melynek czélja volna a belügyi minisztert, Zanardellit. 
és Baccelit a közoktatásügyi minisztert, kitúrni, mert nyíl-
tan összevesztek a radikalisokkal. Akárhogy vesszük is a 
dolgot, az öreg Depretis nem fog tudni, nem lesz képes más 
politikát követni, mint álconservativ politikát ; mert az 
olasz forradalom által összehalmozott hibákat nem lehet 
csak ugy jóvátenni, hogy két vagy három minisztert felál-
doznak, hanem kell oda még más is . . . és pedig sok. 

IRODALOM. 
= Jelentés. Az örvendetes tapasztalat, hogy Jézus 

legszentebb Szivének tisztelete hazánkban is mindinkább 
terjed, „ A legnemesebb Sziv" czimű könyvecskémnek kiadá-
sára ösztönzött, részint hogy ama tiszteletet csekély erőm 
szerint, részint hogy annak gyümölcsözését a gyakorlati hit-
életben elősegítsem. 

A könyvecskében foglalt 12 czikk a híveknek olvas-
mányul van ugyan szánva, de legnagyobb része talán alkal-
mas anyagot is nyújthat sz. beszédekre Jézus sz. Szivéről, 
melyeket a kath. hivek oly örömest és oly nagy lelki ha-
szonnal szoktak hallgatni. 

A könyv ára 60 kr., tiz példány megrendelésénél egy-
egy 50 kr. •— A vitelbérrel a megrendelőnek nem lesz sem-
mi bajlódása. 

Kalocsán 28 X I 1881. Tóth Mike s. I. 

VEGYESEK. 
— Hohenlohe bibornok. mint a Cour, de Bruxelles ró-

mai levelezője írja, Berlinben van. Azt mondják, megbíza-
tásban jár el a Vatikán részéről. 

— Mgr. Comboni Közép-Afrika apostola, kiről ,Az 
egyház sziklaalapja' czimű vezérczikkünkben emiitettük, 
mily hatalmas tervvel lépett fel Afrika központjának ke-
resztény meghóditására, október hóban apostoli fáradalmai-
nak áldozatául esett. 

— Az innsbrucki theologiai convictusban jelenleg 121 
tag van, kik közül 6 világi és 1 szerzetesrendi áldozár, 2 
szerpap, 5 alszerpap, 21 szerzetesrendi tag. Majdnem egész 
Európa, sőt Amerika is képviselve van e kitűnő intézetben. 
Magyarországból való 5 tag. 

— Melchers kölni érsek igen valósziniileg bibornok 
lesz, és Rómába megy, hogy érseki megyéje főpásztort nyer-
hessen. 

— Bert Pál, Gambetta vallásügyi ministere alantas 
hivatalnokaihoz intézett programszerű beszédében azt mond-
ta, hogy előtte vallás és atheismus közönyös dolog, ő hivatalá-
ban mind a kettőre való tekintet nélkül fog eljárni. Az ő 
szójárása továbbá, a többi közt, legújabban fekete phylloxe-
rá-nak nevezi a katholicismust. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándon nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Aranyszájú sz. János szónoklatáról. — Apáthy István, a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának 
jelentése a tanulmnnyi alapról — Egyházi tudósítások : Budapest. A napirend. — Kassa. Egy proselita. — Francziaor-

szág. A helyzet. — Irodalom. A fejedelmek jelenlegi hivatása. — Vegyesek. 

Aranyszájú sz. János szónoklatáról.1) 
Szenteljünk pár lapot annak a nagy népszerű 

szónoknak és igazán fenséges írónak, ki az egyházi 
szónoklat terén pára t lanul á l l : most csak pár lapot, 
szándékunkban levén Isten segedelmével e nagy em-
ber irói és szónoki dicsőségét, jel lemnagyságát, 
apostoli lelkületét egykor fényesebb világitás mel-
lett bemutatni . 

Aranysz. sz. János született 344-ben Kr. sz. u. 
Antochiában. Presbyterré szenteltetett ugyanott 
376-ban és püspöke öt, mint a kit már hat évi re-
metepálya, tudománya és némely nyilvánosságra 
hozott iratai általánosan tisztelt té tettek, főegyházi 
szónokká nevezte ki. 

Az i f jú papban minden megvolt, hogy egyház-
szónoki hivatalát párat lanul töltse be. Tudományos 
készültség, ragyogó képzelem, mély vallásos érzés 
és minden, a mi csak egy i ró tnagygyá és egy prédi-
kátort ékesszólóvá tehet. Csakugyan ékesszólásá-
nak híre az egész keletet betöltötte. Keresztények, 
ú g y m i n t pogányok, messzeföldröl jöttek Antiochiá-
ba, hogy öt hallhassák. Elnevezték öt aranyszájnak, és 
ez elnevezést az utókor is helybenhagyta. 

Chrysostom prédikálási modora egészen elüt a 
mi iskolás, pedáns szónoklatunktól. O nem ismeri 
a gondolatok sorrendjének megállapítása végett ki-
talál t osztályozásokat. Nem azért mintha sz. Pál 
mondásaként já ra t lan volt volna a beszédben. 

Libanius legjelesebb taní tványáról ki tehetne 
fel i lyet? De valószinüleg, mert, nem akarta korlá-
tozni a szellem szabad mozgását ; mert nem akarta, 

') Mutatvány „Egyházszónoklati Kérdések" czimű 
sajtókész tanulmányból, egy kassa-egyházmegyei áldozártól. 

hogy a hév, a lelkesedés veszítsen erejéből az által, 
hogy bizonyos kijelölt pontokhoz köttetik, melyek, 
mint egy nagy térségen leütött karók, mindenki 
által előreláthatólag jelzik a szónok ut jának irá-
nyát. A beszéd pedáns felosztását a XVII. század leg-
nagyobb ítésze Fénélon is helyteleníti. De mindamel-
lett az, és egy egészen sablonszerű eljárás a mi 
beszédiróinknál úgyszólván törvénynyé lett. Exor-
dium, felosztás, első rész, második rész, zárszó: ez 
az a kaptafa, melyre ma minden egyházi beszéd-
nek felüt tetni kell. No, hogy a beszédnek kezdete 
dereka és vége legyen, azt a dolog természete köve-
teli, de azok az alosztályos felosztások nem egyebek 
pedanteriánál. *) 

Chrysostom homiliáit rendesen terjedelmes 
exordiummal nyi t ja meg. Majd át tér beszéde 
tá rgyára ; t isztán és világosan fejteget, magya-
ráz, tanít , hogy így az értelmet meghódítsa, mi-
előtt a szívhez u ta t keresne. Mikor aztán az u ta t 
így elegyengette, átengedi magát érzelmei és indu-
latai hevének. Előhozza képzelme kincseinek bősé-
gét. Egymásután jönnek a merész figurák, hasonla-
tok, festői képek, hévvel, tűzzel teljes mozdulatok, 
érvelés, feddés, kérés, r imánkodás és minden cso-
dás változatosságban. Ne keressük ö nála az érve-
lés iskolai menetét, a synthetikai okoskodás száraz 
vázát egy hit vagy erkölcsi igazság megbizonyí-
tásában. Lelke, szive sokkal jobban tele van indu-
lattal, mint hogy türelme lehetne a sablonszerű 
érvek lassú kovácsolásához. — Egyébaránt az in-
dulat ékesszólásának megvan a maga logikája, mely 
elég erős arra hogy bizonyítson. 

Mig ellenkezőleg, mit ér az a hideg, kimért 
okoskodásokkal bővelkedő beszéd, melynek alkat-

*) Nem mindig. SzerJc. 
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részeit mint csontvázon a bordákat meglehet szám-
lálni. Ilus és szin kell azokra, hogy velők megbarát-
kozzunk. Megkapó figurák, képek, heves mozdula-
tok, nyugalommal váltakozva, teszik az ékesszólás 
lényegét. Quid aliud est aloquentia" mondja Cicero 
„nisi motus animae continuus." No, hát a Chrysos-
tom lelke folytonos hullámzásban van. Az öröm, 
a szomorúság, a fájdalom, a kétség és az apostoli 
buzgólkodás munkájával járó minden érzés, a gyer-
mekeiért élő haló atyai sziv minden indulata válta-
kozik kebelében. 

Annak a gondjaira bizott nyájnak jóléte és 
üdve lebeg az ő szemei előtt éjjel nappal. Hány-
szor folynak érette könnyei ! De nem röstelli, sőt 
akarná, hogy még inkább folynának. 

„Találtatom-e, — mondá nekik — egykoron 
bűnösnek vagy megigazultnak ama rettenes Ítélő-
szék előtt ? — aggályaimnak, félelmeimnek nem ez 
a legfontosabb tárgya, de az, hogy ti mindnyáján, ki-
vétel nélkül megtartassatok és mindörökké boldo-
gok legyetek. íme a mi elegendő, ime a mi szüksé-
ges az én boldogságomhoz. Ejh, de mit tartozik a 
dologra, bárki által tartassatok is meg, csakhogy 
megtartassatok. Ha valaki elámul azon, hogy én 
igy beszélek, az azért van, mert nem tudja, hogy 
mi a pap.íc 

Az apostoli buzgóság ily teljességéből önként 
folyik az élénk, erőteljes, változatos ékesszólás. 

Ha tehát nincs is meg Chrysostom homiliáiban 
a XVII. századi nagy franczia szónokok kimért logi-
kája, de megvan az erő, meg a sziv, az érzelem ékes-
szólása, melyet a hivő lelkek soha sem hallgattak igazi 
benső megindulás nélkül, és a melyet ma mi sem 
olvashatunk a nélkül, hogy ne éreznénk, hogy szi-
vünk van. Ez az érzelem müveinek kiváltsága. 
Azért ezek, mint Nisard oly szépen, irja „elsők az 
emberi szellem müvei rendében, mivel az irodalmi 
és művészeti termékek közt ők idézik elő a legna-
gyobb hatást ; hogy könnyeket csalnak ki az embe-
rek szeméből. A csudálat sokszor csak muló és 
meddő elragadtatás; az értelem gyönyörei magukban 
sivárak; a sziv felindulásai egyedül állandók és ter-
mékenyek.2) 

Chrysostom homiliái a keresztény erkölcsi irá-
nyú prédikálás egész tárházát képezik. E korban 
ugyanis még a hallgatóság hite sokkal elevenebb, 
mint hogy egy vagy más hitigazság bizonyításának 
szükségét legkevésbbé is éreznék. De az erkölcsök 

2) A franczia irod. tört. I I I . könyv. 11. lap. 

a mult időkhöz képest nagyot hanyatlottak. A po 
gányságból áthozott szokások és elöitéletek is egyre 
divnak. Hisznek a magiában; jóslatokhoz folyamod-
nak ; vallásos tisztelettel látogatják meg a sz. ber-
keket, és más pogány szertartásokat végeznek. A 
rabszolgaság teljes virágzásban van. Némelyik elő-
kelő hivő ezernyi rabszolga nép felett, rendelkezik, 
sőt fájdalom, — néha kegyetlenkedik. A nagyok 
fényűzése határt nem ismer. Gazdag keresztény 
nők fehér öszvérek által vont kocsikon kisérve he-
réitjeik és rabszolgáik seregétől jönnek fel a tem-
plomba, ugy mint a czirkuszba. Füleikben, mint 
Chrysostom mondja , ezer szegény existentiaját 
hordják. Palotáik oszlopokkal, csarnokokkal, mo-
zaikparkettel, érez és márványszobrokkal diszes-
kednek, edényeik ezüstből és aranyból készültek. 
Ezzel szemben sokaknak osztályrésze kiáltó nyo-
mor és inség. 

De mindezek az emberek, szegények és gazda-
gok, kérkedés nélkül fogadják a hit igazságait. I t t 
tehát az egyházi szónoknak tiszte nem az volt, hogy 
hallgatóit meggyőzze, de hogy a már meggyöző-
dötteket a jámborság és keresztény erények gya-
korlatára vezesse. Ezt teszi Cln^ysostom Antiocliiá-
ban két évtizeden keresztül. Ostorozza a bűnt, az 
előítéletet, a fényűzést, a sybarita életmódot, és 
ékes szavaival dicsöiti a keresztény erényeket. 

De minden erények között — szerinte legna-
gyobb az irgalmasság. Az embernek legelső köte-
lessége az alamizsna. Nem akar ismerni különbsé-
get méltó és méltatlan szegény közt. „Azért főleg 
azokon könyörüljünk, a kik az irgalomra méltat-
lanoknak látszanak, hogy igy mi is ilyen irgal-
mat érdemeljünk, mert bármennyire fáradozunk is, 
soha annyi jóságot nem mutathatunk elő, mint a 
mennyire Isten í'észéröl szükségünk van . . . A ki 
szolgatársát szigorúan bírálja, kihívja Istent, hogy 
ugyanugy cselekedjék. Hogy tehát magunk ellen 
ne szóljunk, még ha tétlenség, henyeség hozza is 
őket, — adjunk nekik." (In epist ad Rom. horn. XIV.) 

Chi'ysostom a szegények és nyomorultak lelkes 
ügyvéde, az alamizsnának buzgó apostola. Nincs 
szónok, nincs iró, ki mérkőzhetne vele a rábeszé-
lésben, mikor a szeretet müveinek gyakorlására 
buzdít, mikor mint egy közbenjáró vagy követ 
ékesszólásának egész hatalmával fordul a gazda-
gokhoz, hogy ezek szivét meglágyitsa, és szána-
lomra, könyörületre indítsa. 

Ö maga is a szegények követének tar t ja ma-
gát. „Eljöttem hozátok egy igazságos és nektek 



tiszteletet hozó követségben. Nem valaki másnak, 
mint ezen város szegényeinek küldötte vagyok; 
nem néprendelet, nem tanácsvégzés küldöt t engem, 
de a legsúlyosabb szenvedések látása. A mint át-
jöt tem a főtéren hozzátok sietve, annyi szerencsét-
lent lá t tam a földön feküdni, egyfelől bénákat, 
másfelöl vakokat, majd gyóg) i thatat lan sebekkel 
bontot takat , hogy éreztem, miszerint nagy ember-
telenség lenne mind e nyomorokról veletek nem 
szólani." Boldog a szónok, ki igy érez és beszél. 

Chrysostom már nagy ember volt szülőföldén 
Antochiában ; de még az igazi nagysághoz hiány-
zott valami. Nem azt értem pedig ezalatt, hogy 
397-ben mintegy 53 éves korában a világ legma-
gasabb polczainak egyikére, a konstantinápolyi ér-
seki székre hivatott, de értem az itt fejére zudul t 
balsorsban tanúsí tot t fenségét. 

„Az igazi nagy emberek szenvednek az embe-
riség ügyének szolgálatában. ' '3) Chrysostom nem 
maradhatot t e tekintetben sem mögöttük. Nem az 
azaz ember volt, ki a körülményekkel minden áron 
megalkudni szeret, vagy a kit bármely földi hata-
lom saját czéljaira felhasználhatna. A buzgó, ortho-
dox és önálló főpap a sülyedt fejedelmi udvar sze-
mében csakhamar szálka lett. A papság kebelében 
is sok ellensége támadt. A szellemi nagyságnak, a 
mint megvannak lelkes tisztelői, ugy nem hiányza-
nak lelketlen irigyei is. Nem telt el egy évti-
zed, hogy a hatalmasok ármánya minden követ 
megmozdított letételére. Érdekes, hogyan emlékezik 
ö meg hivei előtt, már kilátásba helyezett bukásá-
ról. „De ti tudjátok, barátaim, bukásomnak valódi 
okát. Ez az, hogy lakosztályomat nem díszítettem 
drága szőnyegekkel, hogy nem öltöztem selyem és 
aranyos ruhák La, hogy nem hízelegtem némely em-
berek puhaságának és érzékiségének. Van még va 
lami a Jezabel fajából, és harczol Illés ellen. Hero-
diás még egyszer kéri a János fe jé t ; ez az, a miért 
ö tánczol.Lt 

A czélzás elég világos volt. Az ellenség nem 
mulasztotta el azt felségsértéssé minősíteni. Chry-
sostom letétetett és száműzetett. De egy földren-
gésben, melyet a történtek után Konstantinápoly 
és környéke észlelt, mindenki az Isten haragját 
vélte látni. Chrysostom visszahívatott. Azonban a 
vihar három hó alatt ú j r a kiiört ellene. A sz. főpap 
elhurczoltatott. nyájától , hogy azt többé soha se 
lássa. 

3) Nisard írod. tort. IV. k. 842. 
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A p á t h y I s t v á n , 

a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának 

j e l e n t é s e 
a tanulmányi alapról. 

De tegyük fel, hogy az 1548. X I I . t. czikknek általam 
ép most jelzett intentiója iránt kétség támadhat , e kétség-
nek teljesen meg kell szűnni, ha az 1550. X I X . t. czikket, 
mely az 1548. X I I . t. cz. kiegészítéséül alkottatott, kellő 
figyelemre méltat juk. Az 1550. X I X . t. czikk szószerinti 
szövege ugyanis a következő : Dignetur etiam Majestas sua 
(quemadmodum superiori anno conclusum erat) bona, et 
proventus Ecclesiarum, et Capitulorum, Conventuumque de-
sertorum, ad erectionem scholarum, doctorumque Virorum 
sustentationem, sine diuturniori mora, ubique converti fa-
cere: §. 1. E t tergiversantes, authoritate sua Regia compel-
lere, quo sic Vir is doctis in liegnum conductis, Scholisque ere-
ctis Divinus cultus, et Religio pristina passim celerius repul-
lulet. Quemadmodum Majestas Sua, benigne se facturam 
obtulit. Miután ezen t . czikk világos tar talma szerint az 
országos rendek a királytól az elhagyott templomok, kápta-
lanok és monostorok ingatlan javainak és jövedelmeinek 
iskolák építésére és a kellően kiképezett tanitók alkalmazá-
sára leendő forditását a végből kérték, hogy ekként az isteni 
tisztelet és a régi vallás mielőbb ismét felvirágozzék, — ön-
ként következik, hogy sem az 1548-iki, sem az 1550-iki 
törvényhozásnak czélja nem lehetett azon javaknak, melyek-
ről intézkedtek, jogi természetét megváltoztatni. Ugyanezt 
igazolja 1560-iki törvény 15. §-a : Hoc quoque clementer 
annuimus, ut ipsi Domini Praelati , ex bonis ejusmodi Eccle-
siasticis vacantibus, partem aliquam ad erigendas, et inter-
tenendas Scholas, et ludos literarios, in quibus juventus sub 
Praeceptore non haeretico aut suspecto, sed Catholico, ad 
profectum Religionis Christianae erudiatur ; convertere et 
applicare possint, — melynélfogva a király megengedi, hogy 
a megürült egyházi javalmaknak egy része olyan iskolák 
felállítására fordittassék, melyekben az ifjúság a katholika 
vallásban nem eretnek, vagy gyanús, hanem katholikus ta-
nitók által neveltessék. 

Ezek azon előzmények, melyek után a tanulmányi ala-
pot képező javak a jezsuiták birtokába kerültek ; és én csak 
ismeretes dolgot említek fel, midőn az eddig előadottakat a 
következőkkel összhangzásba hozandó, kiemelem, hogy azon 
intézkedések, melyek az említett törvények által történtek, 
sikerteleneknek bizonyulván, szükségesnek mutatkozott, 
hogy az iskolák egyöntetű szabályok szerint ú j ra szerveztes-
senek, s hogy az oktatás élére olyan testület állittassék, 
mely az akkori kor színvonalán állva, képes lesz arra, hogy 
egyrészről az iskolákat felvirágoztassa ; hogy másrészről 
azokban a katholika vallást és annak hitágazatait ú j ra meg-
honosítsa. 

A tanulmányi alapot képező javak rendeltetésének 
ilyetén módosításánál, a megoldandó kérdésre nézve, minden 
egyébtől eltekintve, csak az birhat fontossággal, hogy a ta-
nulmányi alapot képező javaknak a jezsuiták részére tör-
tént adományonyozásával történt-e ezen javaknak a most 
érintett tényt megelőző időre konstatált természetén és rendel-
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tetésén változás, vagy sem? Részemről azt hiszem,hogy nem. 
Eltekintve ugyanis attól, hogy a jezsuitáknak adott, és ezek 
eltörlésével a tanulmányi alapra átruházott ingatlanok, jele-
sen : a turóczi és a mizslei prépostságok, a szegszárdi, lébé-
nyi, veszprémvölgyi, pormói és szkalkai apátságok, a men-
tőkői, hrabkói és a Krisztus testéről nevezett zárdák és 
egyéb területek mind olyan egyházi javadalmak voltak, me-
lyek részint elpusztultak, részint megürültek, vagy felesle-
gessé lettek, tehát csakis katholikus czélokra voltak fordít-
Ö ' 
hatók, — az ezen jószágokra vonatkozó adománylevelekből 
minden kétségen felül kitűnik, hogy az adományozás a je-
zsuiták részére a katholika vallásnak az oktatással kapcsola-
tosan leendő előmozdítása végett történt. Ennek igazolására 
legyen elég I. Rudolfnak 1586. május 19-én kelt, s a turóczi 
prépostságra vonatkozó adományleveléből a következő részt 
idéznem : Cum ab eo tempore, quo Haereses Deo ita per-
mi ttente passim pullulare, et serpere, ac incrementum ha-
bere inceperunt, non sine dicti Regni nostri Hungáriáé, 
ejusdemque Ecclesiarum Damno factum sit, quod Catholi-
corum Sacerdotum Numerus diminutus esse, et per hoc ipse 
quoque verus, et antiquus Dei Cultus decrevisse conspicia-
tur, idque ideo potissimum accidisse comperiamus, quod 
Scholae Catholicae, in quibus ipsa Juventus erudiri, ac ad 
Sacerdotium, verumque et antiquum Dei cultum commode 
instrui potuisset, vel rarae admodum, vel propter Defectum 
Bonorum, et Doctorum Praeceptorum, ac ipsorum Schola-
rium Sustentationem parum frequentatae et. celebratae fue-
rint. U t itaque ipsa Catholica Juventus deinceps per Dei 
Grat iam accrescat, et major habeatur Commoditas cum 
ipsam veram, et Catholicam Religionem ab omnibus palam 
profitendi, tum etiam honesta Literarum studia amplectendi, 
et per hoc ad Sacrum Sacerdotii ordinem rite aspirandi : 
Decrevimus Benigne cum pro Nostro in ipsam Catholicam, 
et antiquam Religionem pio Zelo, tum etiam, ex Consilio 
Dominorum Praelatorum et Baronum, aliorumque Consili-
ariorum nostrorum in dictum Regnum nostrum Hungáriáé 

o o 
(sicut id ipsum'in caeteris quoque Regnis nostris non sine 
magna Util i tate et Propagatione ipsius Catholicae Religio-
nis factum est) Religiosos Clericos Societatis Jesu introdu-
cere, Collegiumque pro eis instituere, et fundare ; in quo 
dicta Juventus erudiatur et ex quo velut ex quodam Semi-
nario Catholici Sacerdotes prodire, atque adeo antiquus verus 
Dei cultus Incrementum, et Propagationem habere possit. 
Quapropter ut dicto Collegio Societatis Jesu, et personis 
jugiter Deo Famulantibus ac erudiendae Juventut i continu-
am operam navantibus, nec non ipsis etiam juvenibus, quos 
in eum Finem, ut praemissum est, ad suscipiendum scilicet 
Sacros Ordines alere, ot instruere tenebuntur, de vitae, alia-
rumque Rerum Necessariis queat esse prospectum, Praepo-
situram Conventus Ecclesiae Beatissimae Yirginis Mariae 
in Cottu Thurocziensi existentem per Mortem, et Decessum 
Reverendi quondam Stephani Radetii Episcopi Agriensis, et 
Locumtenentis olim Nostri, ejusdem Praepositurae ultimi 
Yeri, et Legitimi Possessors de J u r e et de Facto vacantem 
Autoritate Jurispatronatus Nostri Regii, quo in omnibus 
praedicti Regni Nostri Hungáriáé Regum Praedecessorum 
Nostrorum bonae Memoriae optimo Jure utimur, simul cum 
omnibus ejusdem Praepositurae Bonis Temporalibus, ut-

pote totalibus Castro Znio, nec non oppidis, Villis, Teloneis, 
Possessionibus, Praadiis, Curiis, Portionibus, et quibuslibet 
Jur ibus Possessionariis tam in dicto Thurccziensi, quam 
vero in aliis quibuscumque ejusdem Regni nostri I lungariae 
Comitatibus ac habitis ad eandem Praepositurain Thuroczi-
ensem de Ju re et ab antiquo spectantibus, et pertinere de-
bentibus: memorato Collegio Jesuitarum applicavimus, dedi-
mus, donavimus et contulimus ita,, et tali conditione, ut 
sufficientes illius Societatis Viri Religiosi in eodem Collegio 
juxta Temporis Conditionem continue resideant, certusque 
numerus Juvenum, ut Commode fieri poterit, ad Sacerdo-
tium promovendorum ex dictae Praepositurae Proventibus 
per ipsos Patres de Societate Jesu interteneatur, et alia 
quoque, quae ad peragendum rite Cultum Divinum, docen-
dumque ipsum Populum, ac erudiendam in Pietate, et ho-
nestis Literis Juventutem pertinent, fideliter, diligenter, et 
sollicite juxta pium ipsorum Institutum peragantur. Ezen 
adományievél szerint nem szenvedhet semmi kétséget az, 
hogy a tanulmányi alapot képező javaknak azon része, mely 
a jezsuitáknak adományoztatott, és ezeknek megszüntetése 
után a nevezett alapra átruháztatott , a jezsuiták részére 
történt adományozás előtti jellegét és rendeltetését megtartotta, 
és hogy a rendeltetésen az adományozás által változás nem 
történt. 

És ezzel eljutottam azon nevezetes jogi momentumhoz, 
mely a tanulmányi alapot képező javak jogi természetére 
nézve kétségen felül a legfontosabbak egyike, t . i. Mária 
Teréziának 1780. márczius 25-én kelt alapítványához. Az 
ezen alapítványról kiállított okirat minden kétségen felüli 
jelentősége önként involválja azon két kérdés feltevését és 
megoldását, hogy milyen jogczímen keletkezett Mária Terézia 
alapítványa ; és hogy ezen alapítási tény által történt-e a 
tanulmányi alapot képező javaknak az 1548. XII. t. cz. alap-
ján constatált jogi természetén és rendeltetésén változás vagy 
sem ? Mielőtt ezen kérdésekre a feleletet magából az alapít-
ványi okirat tartalmából megadnám, szükségesnek tartom a 
jezsuiták eltörlésével kapcsolatos, és az alapitási okirat ki-
állítását megelőzött némely tényeket felemlíteni. 

Midőn X I V . Kelemen pápa 1773. julius 12-én kelt 
bullájával a jezsuita rendet eltörölte, ezen tény után kevés 
időre, vagy is augusztus 13-án Magyarország püspökeihez 
rendeletet bocsátott ki, melyben azoknak meghagyja, hogy 
a jezsuták után maradt összes ingó és ingatlan vagyont, a 
római szentszék nevében foglalják le, és az általa kitűzendő 
kegyes czélokra fordítsák. A királynő 1773. szeptember 
20-án a helytartótanácshoz intézett leiratában mig egy 
részről a pápa érintett rendeletének, mert az a magyar kirá-
lyokat megillető legfőbb kegyúri joggal egyenesen ellenke-
zik, kihirdetését megtiltotta : E t quia observatum esset, 
quod ad omnes Dioecesanos in regno Nostro Hungáriáé, et 
partibus ei annexis exstistentes Episcopos quapiam Circula-
ris Dispositio ex parte Sedis Apostolicae in eo emanaverit, 
ut iidem Episcopi Bona, et Facultates per praedictae Socie-
Religiosos possessas nomine, et ad rationem Sedis Aposto-
licae occupent, et distribuant, ex hinc interim Jur ibus Sa-
crae Coronae praejudicium immineret. Ideo iis Dispositioni-
bus suis in Locis factis, ut ejusmodi Circularis Dispositio 
quantnm ad administrationem Bonorum a Jesuitis possesso-
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rum, et benignae Dispositioni nostrae reservatorum omnino 
immutetur. Talia proinde exemplaria praevia ratione emen-
data et pro parte Ordinariorum in regno nostro Hungáriáé 
existentium expedita, et hiece advoluta, Dilectioni, et Fide-
litatibus vestris finem in illum benigne transmittimus, qua-
tenus illa praefatis Ordinariis penes Inti mata ad eosdem ex-
pedienda indilati transmittere non intermittant. Másrészről 
a királynő a jezsuiták vagyona feletti intézkedést azért je-
lenti ki szükségesnek, hogy ugy az isteni tiszteletnek addig 
a jezsuiták által kezelt ellátásáról, mint a jezsuitákra bizott 
oktatás mikénti vezetéséről gondoskodjék. Posteaquam 
circa suppressionem, et abolitionem Religiosorum Ordinis 
Societatis Jesu Breve Pontificium a Sacra sede Apostolica 
emanasset, nosque illud salvis tarnen Juribus regiis et Sta-
tus Publici acceptassemus, atque adeo jam nunc cumprimis 
in eo res posita foret, qualinam norma, et methodo in Regno 
Nostro Hungáriáé, et partibus ei annexis exnuuc effectuatio 
totius huj us negotii suscipi et qualiter momentanea hujus 
Ordinis Religiosorum dimissio convenienti modo procurari 
possit ? quo parte quidem ex una per ipso3 hactenus admi-
nistratus cultus divinus sine interruptione continuari, parte 
vero ex altera ipsis adusque incumbenti Studiorum Traditi-
onis Muneri in Scholis ulterius prospici . . . valeat. Továbbá 
Mária Terézia 1775. február 6-án kelt, s a helytartótanács-
hoz intézett leiratában a jezsuiták javainak hováforditása 
iránt rendelkezendő, a következőket bocsátja előre : Quo-
niam benigne visum Nobis fuerit resolvere, ac una apud 
Cameram Nostram Imperialem Aulicam ordinäre, et Uni-
versa Substantia post abolitam Societatem Jesu per Fiscum 
Nostrum Regium occupata, velut alioquin pro Materna 
Nostra in promovendam Regnorum Imperio Nostro subje-
ctorum Felicitatem continuo Solicitudine a primordio sta-
tim in fines illos clementer destinata, ut non modo supersti-
tibus praefatae Societatis Individuis necessaria Sustentatio 
exinde suppeditetur, verum etiam Fundationibus, Cultui 
Divino, et Rei Litßrariae, quibus nimirum aboli ta Societas 
antehac providit prospiciatur, et si quid cessantibus cumpri-
mis memoratorum Individuorum Pensionibus residuum fue-
rit, id in erectionem Seminariorum pro Augmento Junioris 
Cleri necessariorum, ac alia pia opera, pro Bono, et Util i tate 
publica convertatur. A most érintett tényekből két dolog-
minden kétségen felül következik, melyeknek egyike az, 
hogy Mária Terézia a római pápa rendeletével szemben is 
fenntartotta azon jogát, melynél fogva a rendelkezés az 
egyházi javadalmakról a legfőbb kegyúri jognál fogva őtet 
illette ; a másik pedig az, hogy Mária Terézia az 1780-iki 
alapitó okiratot megelőző intézkedéseiben a jezsuitáktól elvett 
javakat azon czélra rendelte fordittatni, a melyből azok a 
jezsuiták kezei közt voltak. E czél pedig határozottan ka-
tholikus volt. (Folytatjuk.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, deczember 3. A napirend. — Tisztelt olvasó-

inkkal szemben bizonyára nem kell megjegyeznünk, hogy 
mi e napirend alatt nem mást értünk, mint a római kérdést. 
Az európai, katholikus és nem katholikus kormányok előtt 
mai napság bizonyára nincsen fontosabb kérdés, mint a ró-
mai kérdés, és hogy ők e kérdéssel foglalkoznak, hogy tehát 

ez napirenden van, azt misem bizonyitja jobban, mint hogy e 
kérdés a sajtó által is folyton folyvást tárgyaltatik; és ami a 
külföldi sajtót illeti, ott nemcsak katholikus, hanem liberális 
lapok is belátják, hogy a pápa helyzete, oly viszonyok közt, 
minők Róma elfoglalása óta a pápák városában, nevezetesen 
pedig I X . Pius temetése óta léteznek, tarthatatlan ; belátják, 
hogy a pápa, mint nem ,einfacher Priester'-nek érdekében 
valamit tenni kell, hogy magasztos hivatását szabadon és 
függetlenül gyakorolhassa, nem csekély javára az államok-
nak is. 

Ámbár a keresztény katholikus világ Róma elfoglalá-
sának első perczétől kezdve tisztában volt mindavval, hogy 
a piemonti kormány rablást követ el elfoglalva a pápai ál-
lamot, mindavval, hogy a pápa helyzete nem fér össze azon 
viszonynyal, melyet a szabadkőműves kormányok alkotni 
fognak és igy a kath. világ nem szűnt meg érdeklődését ta-
núsítani, hogy a pápának szabadsága és függetlensége visz-
szaadassék : mind a mellett tagadhatatlan, hogy e kérdés 
napról napról mind jobban épen most érlelődik, a mozgalom 
nagyobb dimensiókat ölt, mert a pápa helyzetének felvilá-
gosításához ma már oly méltányosabb körök is hozzájárul-
nak, melyek eddig idegenkedéssel voltak iránta eltelve. 
Külföldön rövid idő alatt e kérdés nem csak számtalan ve-
zérczikkben fejtegettetik, hanem már egész kis irodalom 
támadt, mely mind nagyobb világosságba helyezi, hogy 
a pápa sorsán javítani, ezt a forradalmi olasz kormány kö-
réből megmenteni kell ugy a pápa személye, mint a kétszáz 
millió katholikus lelkiismereti nyugalmának tekintetéből. 

Csak minálunk van meg az az eset, hogy mig a kath. 
lapok a kath. hivek figyelmét e kérdés napirenden létére 
irányozzák, mig a hivek előtt lefestik a pápa szomorú 
helyzetét a forradalmi secták közt : addig a mi liberális, 
zsidó szellem- és érdekben működő sajtónk, a katholikusokat 
ma is régi lethargiájukban akarja megtartani, tagadva, 
mintha a pápának helyzete Rómában kellemetlen volna s 
azt a vakmerő állítást koczkáztatva, hogy ott bizony, a ga-
rantia-törvény mellett, igen kényelmesen lehet élni; de ezt a 
kényelmet csak a bibornokok és szerzetesekre nézve ismeri 
el, ami szintén nem igaz, a pápáról azonban egész ravaszul 
hallgat, számítva arra, hogy a szédelgő liberalismus által a 
felületességhez szoktatott olvasó nem is fogja észre venni, 
hogy ő a tulajdonképeni főpontra nézve hallgat és igy elhi-
szi, nem csak azt, hogy Rómában a pápára nézve a dolgok 
a legjobb rendben vannak, hanem azt is, hogy a pápa hely-
zete most még jobb, mint volt akkor, midőn Róma tényleg 
és jogilag a pápák birtokában volt. 

Hogy e liberális, tegyük hozzá zsidó taktikáról meg-
győződjünk, csak a ,Pester Lloydot' kell elolvasnunk. E lap 
épen úgy beszél, mintha a szerkesztőségnek valamelyik zsidó 
tagja a sz. atya valóságos belső titkos tanácsosa volna, ki 
előtt a Vatikán legtitkosabb gondolatai és tervei is épen úgy 
ismeretesek, mint a pápa előtt. És hogy a magyarországi kath. 
hivekben valahogy fel ne ébredjen a gondolat, hogy ők is 
csatlakozzanak úgy a külföld katholikusainak nézetéhez a 
pápa helyzetének tarthatat lanságára nézve, mint a külföl-
dön már megindult mozgalomhoz, előáll egész qualificálba-
tatlan effronteriával és oly hangon, mely követeli magának, 
hogy szavait senki kétségbe vonni ne merészelje, irányzatos-
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nak jelenti ki, a minden oldalról biztosnak kijelentett tért, 
hogy a pápa Rómát elhagyni akarja. H a a Vaticánban itt-
ott szóba jöt t is az eltávozás, azt szerinte nem kell komo-
lyan venni, mert az csak ijesztgetés az olasz kormányra, 
vagy csak nyomást akarnak általa gyakorolni a kath. hatal-
makra. Ebből a nyilatkozatából a ,Ll,'-nak kitűnik, hogy ő 
a szédelgő liberális kormányok eljárásába már annyira be-
leélte magát, hogy ezek közt és a vaticáni eljárás közt nem 
tud különbséget tenni. De még'nagyobb gonoszság is rejlik 
a ,L1.' e nyilatkozata alatt, mert az annyit is jelent, hogy a 
katholikusok ne higyjenek a pápa szavának, hiszen azon 
esetben, ha pápa szavait ez ügyben nem kell komolyan 
venni, úgy nem kell elhinni a pápának az olasz zarándok-
hoz intézett panaszát sem, melyben, tudjuk, hogy mily szo-
morúnak festette helyzetét. A ,L1.' tehát, a katholikus 
hivek bizalmatlanságát a pápa iránt akarja felkelteni 
és mindazt, mint állitja, valami római tudósítójának 
híre alapján. 

Hogy pedig állitását a ,L1.' annál valószínűbbnek tün-
tesse fel és a magyarországi katholikusok figyelmét a római 
kérdésről elvonja, elmondja, hogy a pápának sokkal nehe-
zebb volna Rómát elhagyni, mint az angol vagy franczia 
kormánynak székhelyét London- és Párisból máshová át-
tenni, mert a Vatikán fényes termeivel a sz. Péter templo-
mot és a jezsuiták generálisának residentiáját nem lehetne 
sehova elvinni. No, hát annak a ,Pester Lloyd- szerinti e in -
facher Priesternek' bizonyára több helyiségre van szüksége, 
mint p. o. valamely zsidó lap szerkesztőségének, legyen bár 
az a ,Pes ter LI.', — vagy akár valamely kormánynak is, mert 
pápaság hatalma az egész világra szól. De hát ez a nehéz-
ség azt bizonyítja, — azt bizonyithatja-e, hogy az eltávo-
zásról Rómából komolyan nincsen szó ? Azt bizonyitja-e, 
hogy a helyzet nem olyan, hogy a távozás gondolatával 
a Vaticánban komolyan foglalkozzzanak ? Az a zsidó okos-
kodás, hogy a palotákat, sz. Péter templomát stb. nem lehet 
sem Maltába, sem máshová vinni, a rövideszű liberálisok 
előtt talán nyom valamit a latban, de nem azok előtt, kik 
tudják, hogy volt idő, midőn a pápák nem kormányozták az 
egyházat palotákból és nem miséztek sz. Péter bazilikájában. 
Ilyen eset pedig nem olyan régen történt. I X . Pius alatt is 
ineg voltak már a Vatikán fényes termei, a sz. Péter tem-
plom és mi ultramontánok mégis tudjuk, hogy I X . Pius 
Rómát elhagyta minden nehézség daczára is ; de azt is tud-
juk, hogy oda dicsőséggel ismét visszatért. Azok a palo-
ták bizonyára X I I I . Leo előtt sem birnak oly sulylyal, hogy 
azok elhagyásáról komolyan ne gondolkodjék a mostani vi-
szonyok közt, 

Okoskodjék különben a ,L1.' bármint is, annyi bizonyos, 
hogy ő sem a józan eszű katholikusok figyelmét nem fogja 
elterelni a római kérdésről, sem nem eszközölheti, hogy ez 
a kérdés napi rendről levétessék mindaddig, mig csak meg 
nem lesz oldva a págaság érdekében. Mit sem fájlalnánk 
jobban, mintha netalán, mit még csak gondolni sem aka-
runk, e kérdés iránt a magyarországi katholikusok közöny-
nyel viseltetnének, s ha nem lenne részük azon dicső-
ségben , hogy egyházuk fejét ők is segítették az ő ál-
lásához méltó szabadság és függetlenség visszanyeré-
sében. Hogy e szabadság és függetlenség tisztán csak az 

idő, még pedig aránylag rövid idő kérdése, ez előttünk ma 
már nem csak valószínű, hanem bizonyos. 

Kassa, novemberhó 27-én. Egy proselita. — „Spiritus 
ubi vult, spirat." (I. loan. 3. 8.) Főtisztelendő tudor és szer-
kesztő ur ! A véletlen, vagyis jobban mondva, — a Gondvi-
selés érintkezésbe hozott a kassai polgárházak egyikével és 
pedig a vagyonosbjával, hol miután a társas-beszédből — 
minden madár a maga énekét dalolja — kivettem, mikép a 
családi körben a hitközöny nagyban befészkelte magát, s még 
dicsekedtek is vele, hogy húsz év óta nem gyóntak : eme 
lélekszomoritó dicsekvésnek üdvtelen voltát in promptu ki-
mutatva (jó hatással volt különösen az argumentum a simili> 
,ha szobámat egy hétig, hónapig, sőt évekig nem takarí tat-
nám, söpörtetném : mennyi szemet és piszok halmazódnék fel, 
stb. fiat applicatio,) — igyekvém magam eme szánalomra 
méltó s ker. kötelméről nagyban megfeledkezett családdal 
lehetőleg megkedveltetni, hogy máskor is szives fogadta-
tásra találván a proselitismust pro gloria Dei et salute 
animarum — odább folytathassam. — Számitásom nein 
csalt; pár napra eme colloquium után meghívót kaptam a 
családfők ezüst mennyegzöjére. 

Nem illő, nem volt szabad a családnak ily nagy, ily 
jelentékeny napját szó nélkül hagyni. Huszonöt éve, hogy 
eme vidám erőteljes házaspár, — kiket manap unokáik is 
környeznek, az oltár szent küszöbénél örök-hüséget esküdtek, 
s ma, ugyanazon esküt teljes szabadon megújítván, kezet 
szorítottak, sziveiket kicserélték, s szeretem hinni, mindazt 
oly hévvel és ragaszkodással, mint huszonöt év előtt, midőn 
e fürtök még mind feketék voltak, midőn még az arezon a 
tavasz romjára nem akadtunk, midőn a férfi keblén fris bok-
réta, a nő fején myrtuskoszoru volt. — Nagy áldás, nagy 
kegyelem, a közös-élet kapcsai közt egy negyedszázadot át-
élni, — egy kenyeren, egy födél alatt , családi gondok, ipar, 
munkásság és a szerencse forgandósága mellett fölgyara-
podni, — egy ujabb generatióban hasznos polgárokat ne-
velni föl a hazának és az egyháznak, mely egykoron boldog 
szövetségöket megáldotta s ma huszonöt év Után ismét áldásra 
emelte kezeit, hogy miután Isten jóvoltából az ezüst me-
nyegzőt megélték, az arany lakodalmat is megülhessék. 

Egy jó módú család körében találtuk itt magunkat, 
melyet talán a gazdag név is megillet ; a gazdagnak pedig, 
mint tudjuk, sok az irigye. Igen ám ; de ne hagyjuk ki a 
számitásból, hogy kinek többet adott, attól többet is kiván 
az Isten.1) „A hatalmasok — mond az írás — hatalmasan 
fognak gyötörtetni,"2) ha az ég adományával visszaéltek,— 
ha a jólétben Istenről s halhatatlan leikökről megfeled-
kezve, soknemű áldásaiért kezeiket imára és ajkaikat hála-
fohászra nem emelték, — ha a vagyont nem igaz uton sze-
rezték.3) A kincs, a lélek veszedelme ; a csábos arcz, fény 
és pompa mellett könnyen kisértetbe jő az ember ; ez okból 
mondja U r u n k : „Boldogok a szegények."4) 

De miután szentjeink közt vannak koronás-fők és püs-
pökök, kikről folteszük, hogy gazdagok és hatalmasak vol-
tak, de üdvöket még sem veszítették el ; mert sziveiket kin-

') Luk. 19 15. 
•') Bölcs. 4. 9. 
3) Jéz. Sirák. 5. 1. 
*) Luk. G. 20. 
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cseikhez nem kötötték5) s mert jóra forditván azokat, ál ta-
lok Isten dicsőségét s embertársaik ' javát mozdították elő. 
Midőn tehát a mai örömnap alkalmából poharainkat az 
ezüstmenyegzös pár egészségére emeltük, szivünk mélyéből 
kívántuk nekik: hogy apáik hitbuzgóságát követve, a jó 
módú, de ker. érzületű ősök nyomdokai s nem a papfalók 
járszalaga után indulva, — a földi javak mellett, a szellemi, 
lelki jólétben is gyarapodjanak, és még sokáig, igen sokáig 
éljenek ! ! 

Kassa városának szülöttje vagyok magam is a polgári 
közép osztályból, — apám iparos volt, s elfogul szivem, ha 
ama jobb időkre visszagondolok, midőn még a czéhek6) fen-
állottak s azokkal együt t a munkás rend, fegyelem s igy az 
üzlet is virágzott; mert keresztény kezekben vol t : mig most, 
a szabad ipar mellett , csak kevesen tudnak boldogulni. Meg-
osztottuk polgári jogainkat , emancipáltuk azokat, kiket 
a Talmud elveiért, furfangos természetök- s kapzsiságukért 
más országokban üldöznek, kik mellett bajos a megélhetés. 
Mindenki a maga szabadjára van hagyatva az ipar terén, s 
nincsen a kihez szükség idején — forduljon. Elközösitettük 
iskoláinkat, létre hoztuk a „Fröbel"-kerteket s eltérve apá-
ink szokásaitól napról napra hanyatlunk. Se ünnepünk, se 
vasárnapunk. A hit, mint a mai kor mostoha gyermeke, — 
csak kiváltságos lelkekben talál menhelyet. Régente a kas-
sai burger hóna alá vette az „Officium Rákóczyanum"-ot s 
ugy ment a Cathedralisba : 48 óta annak már csak zenéjét 
— riadalmas indulóját, ta r to t ta meg — emlékül. Az áldások 
helyét, a templomot, nyárban a lövölde, télben a jégtér he-
lyettesíti. Igy vonják el az ujabbkori élmények és megszo-
kások a ker. embert a vallás minden gyakorlatától ; igy lesz 
belőle proletár, szabadkőműves és végre — nihilista. Sa já t -
ságos, hogy eme hanyatlás közepett, szives házi gazdánk és 
asszonyunk még vagyonlcépesek ; de ez csupán kivételes dolog 
mely állí tásomat még inkább igazolja. Különben ők sem 
most szerezték azt, a mivel birnak ; s hogy bukás ne érje, 
lépjenek a vallás terére, vértezzék föl a sors csapásai ellen 
magokat a hit paizsával"), legyen üzletjök — a kötélverés 
üzletje, egy mysticus iparág, egy oly szellemi kötélhágcsó 
létrehozására, melyen — mint Jákob l a j tor já ján , egykoron az 
egekbe feljuthassanak. Emlékvirág. 

Francziaország. A helyzet. — A gandi „Bien Publ ic" 
Francziaországnak uj , Gambet ta hatalomra jutása által 
létre jö t t helyzetét ekkép magyarázza : 

Az általános benyomás, melyet Gambet tának hata-
lomra jutása egyáltalában egész Európában keltett , rosz, 
kedvezőtlen. Még barát ja inak sem sikerült csálódásukat el-
leplezni. Kérdezik, ha vájjon telik-e majd annyi bélésre a 
Gambet ta szövetéből. A párizsi börze, mely nagyon is „ha-
tározott" , e kérdésre ugy felelt, hogy alászállást mutatot t , 
melynek azonban legalsó fokát még most előre nem le-
het látni. 

Komolyan, Francziaország nem annyira egy minisz-
tert , hanem inkább egy dictatort lát hatalomra jutni . És 
igazuk van azoknak, kik a köztársaságnak ebben az u j ren-
dezkedésében a végnek a kezdetét lá t ják . 

5) Zsolt. 61. 21. 
") Melyeket ez idő szerint részben a legény-egyletek bivatrák pótolni. 
') Efez. 6.16. 

Egyedül egy kérdés marad még homályban és ez az 
u j rendszer tar tósságára vonatkozik ; hanem bármiként is 
tűnjék el Gambetta , physikailag vagy politikailag, eltűnése 
maga után fogja vonni mától fogva a köztársaságét is. V a g y 
egy u j Commune előtt állunk, vagy az egyeduralom vissza-
állítása előtt. 

Hogy a hatalmat magának a lehető legtovább bizto-
sítsa, az u j miniszter — programmja erre muta t — majd meg-
kísérli megindítani a vallási kérdéseket a társadalmi kérdé-
sek előtt. Az elsőket egyházellenes értelemben forszírozva 
avval hitegeti magát , hogy ezáltal lecsendesíti a népuralmi 
kincsszomj türelmetlenségét, mely a segélyalap kifizetését 
követeli. A takt ika ügyes leliet ugyan ; de nem lesz hat -
hatós. 

Kezdenek tisztán látni a radikális táborban, és azt 
mondják i t t : „A vallási kérdéseket illetőleg mi azokat meg-
oldjuk nélkületek és ugy mint t i ; a társadalmi kérdéseket 
illetőleg pedig, azokat mi akar juk elintézni nélkületek és 
ellenetek. 

I ly körülmények közt az egyház ellen indított máso-
dik had já ra t fej thet ki erőszakot ; de nem valószinű, hogy 
soká fog tar tani . Előre lá thatólag Gambet ta miniszter leg-
közelebb nyakig lesz „az u j vereségekben", melyeknek szük-
séges bekövetkezését maga a dictator hirdette. Hogy Hugo 
Victor nyelvén szóljunk :" 

„Ez meg fogja ölni őt." 
Igaz, hogy a holnapi radikalisok haszonlesésből fogják 

átvenni a tegnapi oportunistáknak papságellenes podgyászát . 
Programmjok, az u. n. organikus articulusok daczára, kivánni 
fogja megsemmisítését a Concordatumnak, melyet Gambet ta 
meghagvandónak jelentett ki, különösen az organicus ar t icu-
lusokban rejlő önkény kedveért. Alapjában véve a dolgot 
a tak t ikának csak árnya van it t meg, és semmi sem fogja 
megakadályozni P a u l Bert-et abban, hogy fenntartsa a 
jövő minisztériumban a harczot, melyet az u j ministerium-
ban már megkezdett. 

Különösen az ő kineveztetése jellemző a vallási érdekek 
szempontjából Francziaországban. 0 élő és nyílt magyará-
zója Gambet ta jelszavának : „A papság ellenségünk." P a p -
sá'g alat t tisztán és egyszerűen a katholicismust érti , és 
czélja megtámadni azt „mindenek előtt és minden uton," 
nem törődve semmivel és nem válogatva az eszközökben. 0 
szemünk elé á l l í t ja a szabadelvű türelmetlenséget minden 
durvaságában, a szabad-gondolkozásu materialismust leple-
zetlen elvetemültségében, az istentagadó köztársaságot min-
den gyűlöletében. 

Természetesen ő le fog sülyedni a vallástalanság lejtő-
jén : ő egymásután lesz zaklató, üldöző, és meglehet még hó 
hér is. Ő a bureaukrat ikus jogtalankodásokból át fog csapni a 
.törvényes' szám kivetésekre, hogy rövid uton végezzen, mely 
ut jellemzi a tulajdonképi köztársasági hagyományokat . 

A szabad iskolák, melyek i t t -ot t még megmaradtak a 
Ferry- indí tot ta hadjáratból , el lehetnek készülve mindenre 
az uj-közoktatásügyi miniszter részéről, mint el lehet ké-
szülve az egyház is mindenre az u j vallásügyi miniszter 
részéről. 

Diadalmaskodni a materialista liberalismus fog, és 
ezen liberalismus, mely még a lélek létét sem ismeri el, lo-
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gikailag ép oly szemmel kell, hogy nézze egy érseknek „élve 
nyuzatását" mint akár egy ebét vagy nyúlét. 

Ha egy emberséges sajtkészitőnél kevésbé megfejthető 
vonakodással, Paul Bert nem egyeznék abba, hogy magára 
vállalja ezen „műtéteket", ő bizonyára egyik utódjának sem 
fogja semmi szin alatt rosz néven vehetni, ha ez megteszi ő 
utána. 

Nem gondoljuk, hogy lenne még Francziaországban 
optimista elég vak magát csalódásban ringatni a kibontako-
zás ily módja iránt. 

IRODALOM. 
A fejedelmek jelenlegi hivatása, irta egyik közülök. 

La Mission actuelle des Souverains par l'un d'eux. Paris, 
Dentu, 1882. Nagy 8-ad rétű 435 1. 

Mohó vágygyal kaptunk e Párisból lóhalálában meg-
hozatott könyv után. Azt gondoltuk, a keresztény fejedelmek 
megértették a ,lumen de coelo' pápájának magasztos szóza-
tát a keresztény állami rendről, és most egyikök viszhan-
got ad e könyvben souverain testvérei nevében is a keresz-
ténység fejének inditványszerű apostoli körlevelére. Csalód-
tunk. E könyv souverain irója mindennek inkább barátja 
mint a pápaságnak. Szabadkőművesi ábrándokkal és ellen-
szenvvel telve, alig van lap könyvében, melyen voltairei szel-
leme ne nyilatkoznék a kereszténység és főleg a pápaság ellen. 
Az igaz, hogy szerző ő felsége roppant sokat tud. Annyit 
tud, a mennyit egy fejedelem kiváló nevelés és tapasztalás 
mellett elsajátíthat, ha van benne egy kis szellem. Ámde 
ismereteinek kincstárához nem birja a kulcsot, — a bölcse-
séget. Sokat tud, de vajmi keveset ért. Messze vezetne, ha 
művét részletezni akarnók. Végén csattan az ostor. Szerző 
könyve is végén mutatja ki, hogy a ki írta, nem egyéb utó-
pistánál, ábrándos politikusnál, kit a sok tudás a bölcseség 
útjáról leszédített. Tekintve az európai társadalom ziláltsá-
gát, azzal az idítványnyal lép fel, hogy világrészünk sorsa 
hármas tanács kezébe tétessék le. E tanácsok következők len-
nének : Conseil des Communes, nemzetgazdászati és mint 
mondja emporocratikus czélokra ; Conseil des Etats, álla-
államok tanácsa, bíráskodási és politikai czélokra ; végül 
Conseil des Églises theocratikus és társadalmi czélokra. 
Legczifrább tanács volna ez utóbbi, t. i. az u. n. egyházak-
tanácsa'. Halljuk saját szavait : „lm itt van (398.1.) hogyan 
lehetne összeállítani (recruter) a nemzeti egyházak európai 
tanácsát. Minden fővárosban, a primás, a közoktatásügyi és 
a hadügyminister, de facto et de jure tagjai lenének." Ha 
kíváncsiságból kérdezni találod, miért legyen épen a had-
ügyminister az egyházak tanácsának tagja, erre is megfelel a 
sokat tudó souverain. A többi közt azért, hogy képviselje ,a 
legutolsó véres áldozatokat.' Ez a furcsa európai egyházi 
tanács azon szabad és neutrális városban tartaná üléseit, 
melyben a másik két tanács ülésezik. Elnöke lenne kezdetben 
az illető város souverainje, később a Summus Pontifex, a ki 
vagy állandó lehetne e hivatalában, vagy pillanatra azon 
főváros primása, melyben a tanácsok gyülésöket tarta-
nák. Ez az egyházi tanács csupa atyákból és idősb fiákból 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay 

állna; atyák lennének a primások, idősb fiúk az államfők 
és ülnökeik. Ha ismét kíváncsi vagy megtudni, miféle em-
ber lenne az a primás, erre is felvilágosítást ad a fejedelmi 
iró. „En, úgymond 396. 1. e szó alatt nemzeti: egyház, ér-
tem a nemzet tanítótestületeinek összességét, különbség nél-
kül a testületre, tudományra, melyet vallanak, kezdve a lai-
eus egyetemektől, a tudós akadémiákon, intézeteken és szak-
iskolákon át, minden az állami, törvények által elismert val-
lásfelekezetekig, ide foglalva a szabadkőművességet, a meny-
nyiben az magát akár vallásnak akár humanitárius iskolá-
nak adja ki ; kezdve a természettudományoktól, a geológiá-
tól a csillagászatig, az anthropologiai emberi tudományoktól 
az összehasonlító theologiáig, fél egész az ontologia és cos-
mologia isteni tudományáig. A tanitó testületek ez összes-
sége minden nemzet körében, ez az, mit én nemzeti egyház-
nak nevezek, és az a nemzeti püspök, ki ezt hazájában szen-
tesíteni fogja (qui la consacrera), leend a katholikus ortho-
dox primás." 

Nemde elég ? ! 
Ha az európai fejedelmek kara mind ily phantasták-

ból állna, valóban megérdemelnék, hogy kitörjön fölöttük 
az Isten ítélete. 

= A z , í r o d . Szemlének' a bírói páleza, melyet abban az 
ismeretes ügyben czifra-hóstyái heveskedéssel próbált meg 
maga fölé felemelni, kisiklott a kezéből. Logikája inaszakadt 
lett, felmondta a szolgálatot. Az a replica, mely benne 
imént megjelent, feljogosít a duplicára és kényszerít, hogy 
őt logikája gyengeségének élénkebb érzetére ébresszük. Azt 
mondja : „mi nem személyeskedtünk,' — miután kevéssel 
előbb ezt mondta : „hitünk szerint e dologba egy kis szemé-
lyes tekintet is vegyült." Hát mi ez, ha nem személyeskedés, 
még pedig csupa gyanúból ? — Azt mondja tovább, hogy Ő 
,olyan hangokat', milyet V. ,néhány szava' hallatott, 
még nem hallott. E j ej ! Há t nem ismer a viszhangban édes 
saját hangjára ? Persze, persze, — a páva is legszebbnek 
tar t ja a maga hangját. — Azt mondja ismét, és pedig a do-
log velejére nézve, mert mondását punctum saliensnek ne-
vezi, hogy njoga volt a hittani karnak („Répászky művét 
egy színvonalra helyezni a másik kettővel"), de helyes volt-e 
így tenni." Hát kell-e őszintébb önvallomás az iránt, hogy az 
az injuriatelt támadás csakugyan meggondolatlan hetvenke-
dés volt? Vagy talán azt hiszi az 1. Sz. logikája, hogy a mi 
jogos az nem helyes is egyszersmind ? Bizony, ha valami jogos, 
az helyes is; ellenben, mihelyt valami helytelen, nem lehet jo-
gos; mert senkinek sincs joga helytelenül cselekedni. Tehát a 
punctum saliens sehogysem tud ugrani, mert hát rugója tö-
rött. — De van az 1. Â^.-nek e tehetetlen ugró ponton kivűl 
még más furcsasága is, — egy háladatlan csúnya madara, 
—- az a valaki, a ki, — ám legyen, hogy szintén becsülettel 
koptatta a hittudományi kar küszöbét, mint V., de tény, 
hogy nem becsülte meg saját fészkét. Abundet in suo sensu ! 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya f. hó 2 án Consistoriumot tartott . 

Rövid allocutio után megkérdezte a jelenvolt atyák vélemé-
nyét a f. hó 8-ára tervezett canonisatio ügyében. Azután 
imára hivta fel mindnyájokat. 

— Ft. Stadler József boszniai érseket ő emja Monaco 
La Valetta bibornok szentelte fel sz. Kelemen ősi baziliká-
jában. 

Kegyeletes adakozás. 
Névtelen, missiói czélokra . . . . 5 f r t 
Khál J. nyűg plébános ur jubilaeumi alamizsnául a szent 
atya áltat kitűzött czélokra . . . . 1 aranyat. 

Jé la, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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sSŜ D 

II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Ezévi Immaculata-iinnepünk emlékére. — Az ösztudomány jelen állása, az ebből folyó tanulságok és jövő-
ben feladatteljes teendőink. —• Apáthy István, a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának jelentése a tanulmá-
nyi alapról — Egyházi tudósitások : Budapest. Katholikus ügyeink. — Belgium. Alouvaini egyetem. —Irodalom. Egy-

házi beszédek. — Vegyes. 

Ezévi lmmaculata-ünnepünk emlékére. 

SANCTA M A R I A 

S I N É LABE CONCEPTA 

L E O N I 

CHRISTIANAE PROPYGNATORI- SAPIENTIAE 

Q Y I 

SYPEROS G L O R I A A Y X I T 

H O S T I B Y S S V P E R A T I S 

P A C I S Y I C T O R I A S 

R E P Y L S A E IGNARO S Y F F R A G I O 

P I E BENIGNA OBTINE 

SER Y A 
1881. 

Az össztndomány jelen állása, 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-

dőink.*) 
Mélyen tisztelt gyülekezet ! 

Hogy a XVIII. század harmadik évtizedében 
országos közművelődési szükségletnek mennyire 
mélyen éreztetett legyen, hogy az akkor tanította-
kon kivül fötanodáinkon a külföld egyetemei pél-
dájára a többi tudományszakok is kellőleg tanít-
tassanak, — annak, mihelyt a kül és belbéke hely-
reállítása folytán rá alkalom nyilt, kétségtelen és 
ünnepélyes kifejezést adott volt már az 1823-ki 

*) Beszéd, melyet a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem újjáalakításának Cl- ik évében 1881. május 13-án 
tartot t Berger Ev. János, Esztergom főmegyei áldozár, be-
kebelezett hittudor, az ó-szövetségi tanulmányok s értelme-

országgyülés ; ') — pedig hogy már akkor is sej-
teni kezdték nálunk is, mit ma mindenki tud, mi-
szerint a népek mindinkább fejlődő s lassankint 
minden téren mutatkozó versenyei között „csak 
azon — habár kisebb — nemzet nyom valamit az 
emberiség mérlegserpenyöjében, csak azon — ha-
bár nagyobb — nemzetnek van létjoga és jövője, 
mely a tudomány és míveltség fáklyájával kezében 
halad odább életösvényén", — arról is magyar kul-
turtörténelinünk lapjai tanúskodnak. 

Az aggódó nemzet oly mélyen fontos egy ügyé-
ben hangsúlyozott ezen óhaj s kérelemnek kellő 
méltányolása azonban, a hazánkra akkor nem egy 
oknál fogva elég mostoha körülmények között, csak 
oly fenkölt szellemű, mély belátású nagylelkű fe-
jedelemtől volt várható, és teljesítése csak oly ön-
álló, erélyes s nemzetünk iránti őszinte hála s sze-
retettől lángoló koronás fő által történhetett, mint 
minő vala dicső emlékezetű Mária Terézia, e kivált 
saját kora s helyzete szempontjából tekintve nagy 
és mindenek felett magyar királynő, kit ri tka sze-
mélyes tulajdonain s valóban erkölcsi nagyságig 
értékesített gondos nevelésén kivül egyúttal a nem-
zet iránt tettei főrugója s irányadójául szolgált 
örök hálára kötelezett gondviselésszerű váratlan 
világesemények is egyaránt minösítének arra, hogy 

zéstan, sz. irás-magyarázat s héber nyelv ny. r. tanára, a 
hittudományi kar volt dékánja s az egyetem m. i. é. rectora. 
— (Sajtó alatt épen most levén e beszéd, tudós szerzője szí-
ves volt a Religio t. olvasói számára azt kefelevonatokban 
előzetesen közölni. Szerk.) 

]) 1823: 70. tcz. 4.§. „ . . . sed et alia quaevis in exte-
ris Universitatibus publice doceri consueta et statui quoque 
publico et militari deservientia studia (in academiis) trac-
tentur et per idoneos professores tradantur, ubi status et 
ordines modum, formam et media, quibus id commode fieri 
possit, Suae Majestati Sacratissimae demisse submiserint." 
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legédesb gondja legyen, e százados viszályok foly-
tán csüggedve idegenkedni kezdett hü nemzetet „a 
szeretet kötelékeivel magához fűzni, e majdnem 
pusztává lett földet mindenkép felvirágoztatni, és 
hogy e tekintélyét, majdnem nevét is vesztett or-
szágot tiszteltté tenni" 2) minden akadály 3) óvatos 
és tapintatos legyőzése mellett, nőt felülmúló vas 
akarattal törekedjék. 

A válságos hosszú harczok után, melyeket 
majdnem egyedül a hü magyar lelkesedés hatalma 
tett győzedelmesekké — oly lelkesedés, minőt csak 
az Árpádot paizsra emelt vezérek napjai láttanak 
— az óhajtott békének elvégre teljes helyreállítása 
után erre irányzott nagy szabású terveit, évköny-
inkben arany betűkkel registrált örökké emlékeze-
tes tetteit, nagylelkű fontos intézményeit, melyek-
nek valósításán, lehető tökélyesbitésén utolsó lehel-
letéig valóban anyai gondossággal szakadatlanul 
fáradozott, — mint e díszes körben úgy is elég is-
merteket és e helyről ép oly ékesen, valamint ki-
merítően is nem egyszer elősoroltakat s dicsőítette-
ket mellőznöm szabadván ; csupán magyar mívelö-
déstörténelmünkben epochalisan kidomborodó, fa-
junkat örök hálára kötelező, s anyaintézetünk egyik 
kiválő dísze s büszkesége által ritka szakavatott-
sággal leir t4) azon fényes eseményt, ezen „Alma 
Mater"-nek a dicső királynő által teljes tudomány-
egyetemmé történt újjáalakittatása azon nagy mü-, 
vét érintem, melynek kegyeletes emléke a mai ú j 
századi első évforduló ünnepélynek méltó alapjai 
- - hogy a fenkölt szellemű királynőnek nemzetünk 
iránt oly üdvösen tevékeny hálája, valóban anyai 
indulata, s úgy szokván leleményes szeretetéről5) 
kétségbevonhatlanul tanúskodó azon, nagy lelke 
előtt lebegett, sőt ismételten nyivánitott nemes 
czélzatokra utalhatni, és ez által választott tár-
gyamhoz is közelebb jutni alkalmam nyíljék, me-
lyeknek elérhetését s foganatosítását a monumentális 
intézmény létesítése által eszközölni kívánta. 

2) Acta Reg. Scient. Universit. Hung. Anni 1871/2 
fascic. I I . Dr. Toldy Ferencz beszédje a ra. kir. tud. egye-
tam ujjáalakíttatása 92 évfordulóján, p. 6. 

3) Szalay László. Publicistikai dolgozatok. I. 10. 1. 
— Dr. Pauler Tivadar. A budapesti m. kir. tud. egyetem 
története. I. köt. 1. fűz. Budapest. 1880. IV. r. 45. 1. 

4) A budapesti m. kir. tud. egyetemtörténete. I r ta Dr. 
Pauler Tivadar. I . köt. 1. füzet. Budapesten 1880. IV. r. 
180. lap. 

5) Ad. Wolf. Aus dem Hofleben Maria Theresia's, I I . 
verm. Aufl. Wien 1859. p. 353. Briefe an den Herzog Al-
bert von Sachsen Teschen. 8. sz. „Szivem tele van hálával 
e nemzet iránt ! most már mondhatom : consummatum est ! 
— és megnyughatom úgy ez életben, mint siromban is." 

Tudományosság s az ebből táplálkozó köziní 
veltség tekinteteiében akkori elég nagy hátramara-
dottságunknak mielőbbi belj'rehozása és ekkép az 
elöhaladottabb nemzetekkel szemben a kellő erkölcsi 
egyensúlynak s evvel járó tekintélynek üdvös hely-
reállítása 6) lehető fényreemelése,'') mikből — mint 
termékeny csirákból egyúttal természetszerűleg a 
nemzet mindennemű egyéb java önként felsarjadzan 
dónak Ígérkezett, — — ezek az „inaugurale diplo 
má"-ban, anyaföiskálánk eme „magna Chartájában" 
említett azon „ingens bonum",8) melynek a pana-
szos óhajok már már csüggedő köréből a legala-
posb remények, sőt a valósítás biztos talajára ál-
tala történt átültetését még sötét sírjában is leendő 
legédesb vigaszául jelenté ki ; 9 ) — ezek azon ma-
gasztos inissio nem könnyű feladatai, melylyel oly 
nagylelkűen újjászervezett tudomány-egyetemiül 
ket bizta meg reményteljesen azon mély belátású 
feledhetlen királynő, ki még haláloságyán is a hü 
magyar nemzet iránti legbensőbb hálájának ép oly 
kétségtelen, mint megható kifejezést adott! 10) 

Ma az újjáalakítás egy új századának — mely-
be léptünk — ezen első évfordulati kegyeletünnepé-
lyén a kínálkozó sok tárgy közül, a mindinkább 
fokozódó kulturversenyek kivált mai korában, egy-
nek választása sem látszék indokoltabbnak s azért 
természetesbbnek, mint az a feletti komoly elmél-
kedés, vájjon a tudomány szempontjából is mozga-
lomteljes jelennek s legközelebbi jövőnek —- mely 
elé sietünk — körülményei között, vájjon minek 
üdvös szemelőltartása és mely legközelebbi felada-
tok megoldása által töltheti be tudomány-egyete-
münk a dicső újjászervezője által nyert magasztos 
missiót ezentúl is ugy, sőt még inkább, mint azt 

°) .,Damit diese wackere und umsichtige Nation auch 
jene Hülfsmittel bekommt, die so viel andere seit einigen 
Jahren vor sich schou haben, und sie dadurch auch gegen 
selbe das Gleichgewicht erhalte und uns der Trost, dass 
wir die erste Anleitung dazu gegeben, auch in unsern finstern 
Gräbern erfreulich sein kann." — 1776. évi jul. 5. kelt kéz-
iratában gróf Eszterházy cancellárhoz. V. ö. Schedius, ora-
tio qua Josepho de Ürményi parentavit. Budae 1825. 23 1. 

7) „Ut res literaria in percharo hoc Regne suo Hungá-
riáé partibusque enidem adnexis ad omnem posibilem florem 
et splendorem evehatur, sibi cordi sit . . . ad plenius contes-
tandam maternam sollicitudinem . . . in his regiis palatiis 
sedem ipsam scientiarum toti qua late patet regno dominan-
tem . . . figeret." — Kir . leirat 1777. febr. "lO. 432. sz. 
Helytart t . intézm. 1777. nov. 18. 5543. sv. 

8) L. Török János. Magyarország primása. Közjogi és 
történeti vázolat. Pest, 1859. II . rész. 207. 1. „ad ingentis 
boni spem." 

9) 1776. jul . 5. kelt kéziratában gróf Eszterházi can-
cellárhoz. 1. f. 

10) „Eszterházy ! ón meghalok ; mondja meg nemzeté-
nek, hogy hálával emlékeztem meg róla utolsó perczemig !" 
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mostohább körülmények közt közelismerés szerint betölte-
nie sikerült újjáalakittatása elmúlt első századában. 

E felette fontos kérdés pedig ismét lényegesen össze-
függvén az összes tudományszakoknak általános indigenti-
áik s exigentiáik szerinti jelen állássával, a kulturnépek tu-
dományos világának mai üdvös és széles készülődéseivel, az 
innét folyó tanulmányos és mérvadó irányeszmékkel : min-
dezek iránt szükséges mindenek előtt kellő tájékozást nyer-
nünk, hogy igy egyúttal — a mennyire azt egy alkalmi be-
széd szük körete engedi — a mi legközelebbi széles teendő-
ink főbb pontjainak legalább vázlatos körvonalozásával kel-
lőleg válaszolhassunk. 

Es ha mai ünnepélyünkkel több tekintetben kapcsolatos, 
s azért általam választott e mélyremenő tárgy fontos voltával 
szemben aránytalan erőm fogyatkozásait tekintve nincs is 
reményem, hogy róla mindenütt kifogástalan szaktökélylyel 
értekezendem ; jó szándékú törekvésemet teljesen megjutal-
mazottnak s kitűzött czélomat eléggé elértnek fogom tar-
tani, lia reá vonatkozó, s általam hangsúlyozandó egy-két 
üdvös eszmére a mélyen tisztelt gyülekezetnek akár csak 
némi figyelmét is felhívnom sikerülend. 

Hogy az össztudomány szellemi koszmoszának szerves 
természetes összhangzata s egysége, a létezőknek minden 
nemére kiterjedő teljessége, következőleg az emberi megis-
merés összes igazságait, ezek úgy közelebbi, mint távolabbi 
mikéntjeit s alapokait, sőt végforrásukat kutató igazi mély-
sége —• első sorban leginkább a századunkban „rendszerek"-
nek nevezett különféle alakzatok alatt dominált, s végre saj-
nosan minden philosopliia meg- és elvetésére vezetett álböl-
cselet folytán — a többé-kevésbbé egymással meghasonlott 
s függetlenül különvált majdnem minden szakban — mély 
károkat s hátrányokat szenvedett legyen ; — 

hogy ekkép a különféle szakcsoportok és szakok közti 
természetes szellemi köteléknek mélyen érzett hiánya követ-
keztében az egymástól mitsem tanulás inaugurált félszeg-
elve, s így a kölcsönösen szükséges correctivák nélkü-
lözése és egyik ismeretforrásnak a másik utáni elejtése 
mellett szükségkép támadt egyoldalúságok s abberratiók, 
elfogultságok s eszmezavarok visszariasztó következménye, 
mintegy ket lustrum óta, a korunkban előbb idealistikus 
aztán materialistikus és ezek mellett skeptikus végleteknek 
elvégrei határozott elitélésével — a legilletékesb döntő kö-
rökben átalános örvendes ébredezést provokáltak, európa-
szerte üdvös készülődéseket szültek, mindenekelőtt pedig 
az egész tudományos világban immár az arra illetékes sza-
kok legünnepeltebb coryphiiusai s. tudományilag döntő fóru-
mai által egyhangúlag nyilvánított azon jobb s leghatáro-
zottabb meggyőződést érlelték legyen : hogy az igazán tu-
dományos buvárlás mai exigentiáit és indigentiáit kielégítni 
képes józan egy bölcsészeinek mindenekelőtt szükséges con-
struálása s a philosophiái képzettség minden szakban mé-
lyen érzett káros hiányának mielőbbi kellő pótolása nélkül 
kutatásaink tovább-vitele sem kellőleg sikeres, sem üdvös 
nem lehet; 

és végre, hogy az össztudomány mindenképi javára az 
összes ismeretforrások-nyujtotta s különösen egymásraszo-

— L. Toldy Ferencz beszédét Acta R. Se. Univers. Ung. 
Anuo 1871/2. fasc. I I . p. 30. 

ruló tudatok kellőbb értékesítésére s az igazságot lényege-
sen jellemző természetes szellemi összhangzatnak, a tudomá-
nyos mélység érdekében is helyreállítására oly szükséges 
eme construálás csak, az akár távolabbi mult s az oly gaz-
dag jelen okvetlenül tekintetbe veendő kétségtelen tudomá-
nyos vívmányainak mindenekelőtt kellőleg tisztába és össze-
függésbe hozatala által történhetik sikeresen : — mindezt o o 
ugyan korábban két alkalommal volt szerencsém kétségbe-
vonhatlan tényekre támaszkodva, constatálnom,11) de tár -
gyam tájékoztató bevezetéseül legalább röviden érintőleg 
most is kelle a végett előrebocsátólag megemlítenem, hogy 
vele jelezzem az össztudomány széles terén jelenleg észlel-
hető átalános szellemi erjedés s mélyremenő hullámzások 
küzdelmes átmeneti stádiumait, örvendetes irányait s főmoz-
zanatait, a szaktudományok összhangzatosb mívelésének egy 
valóban ú j aerája inaugurálását czélző üdvös törekvéseket 
és ezzel egyúttal körvonalazzam azon keretet, melyben az 
igazi és teljes valóság emberileg fürkészhető, egymással 
nem ellenkezhető összes igazságainak teljesb, mélyebb s 
egységesb kutatása és így az összes ismeretforrások jogosult-
ságának tisztább s kétségtelenebb elismertetése, ismereteink 
s vívmányainknak a kölcsönös correctivák segédkezése mel-
lett fensőbb értékesítése s nemesbítése, nemkülönben az ez 
úton tüzetesen megállapítendó biztos resultatumoknak a 
construálandó bölcsészetben okvetlenül történendő felhasz-
nálhatásra való üdvös előkészítése s alkalmassá tétele ter-
veztetik és betetőzesül az össztudomány temploma minél tö-
kélyesb helyreállításának is ekkép lehetővé válása czé-
loztatik. 

Es ezen az egész tudományos világban örvendetesen 
mutatkozó s már magukban valóban epochalis, de egyúttal 
arrról is világosan tanúskodó nevezetes tünemények vázlato-
zásával — hogy az emberi gyarlóság és értelmi korlátolt-
ságnál fogva nem is mindig rosz akaratból, hanem egyolda-
lúság szülte szokszor úgyszólván jóhiszemű elfogultságból is 
támadt abberrátiók ellenében az őszintén kutató tudomány 
elvégre mégis mindig önmagában bírja az erőt és gyógyszert 
is arra, hogy e bajokat saját talaján idővel maga felismerje, 
orvosolja 12) s az igazság győzelme elé gördült akadályokat 
lehetőleg megszüntesse —• a valóban haladottabb őszinte 
kutatásnak mondom, ezen egyik igazán legszebb s legmélyebb 
horderejű üdvös vívmányának ismételt hangsúlyozásával 
mintegy önként tárul szemeink elé hosszú sora azon széles 
teendőknek, melyek e téren s e czélra immár nemcsak mu-
laszthatlanok, hanem elodázhatlanok is. (Folytatjuk.) 

A p á t l i y I s t v á n , 

a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának 

j e l e n t é s e 
a tanulmányi alapról. 

Áttérve magára az 1780-iki alapitó okiratra, miként 
jeleztem, egy részről azon kérdés megoldásával kell foglal-

lz) J. J. Döllinger. Die Universitäten sonst und jetzt. II. Aufl. 
München 1871. 20. 1. 

") L. Acta ßeg. Scient. Univers. Ung. Budapest. Anni 1876/7. 
fasc. I. p. 5 9 - 1 1 2 . és : anni 1880/1. fasc. I. p. 49 - 7 4 . 
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koznom, hogy milyen jogczimen adományozta Mária Teré-
zia a jezsuitáktól elvont javakat a tanulmányi alapnak ? 

A feleletet ezen kérdésre maga az alapitó okirat szol-
gáltat ja, melynek tartalmában Mária Terézia ismételten 
hivatkozik arra, hogy intézkedéseit az őt megillető legfőbb 
kegyúri jog alapján teszi; hogy továbbá a tanulmányi alap 
a neki adományozott javakat azon rendeltetéssel birandja, a 
melylyel e javak idején a jezsuitáknak adattak. Ugyanis a 
királynő alapítványi okiratában a többek köt ezeket mond-
ja ; Universaque Privilégia et J u r a mentionato Religioso 
Ordini abolitae olim Societatis Jesu collata, ac quoquo 
modo etiam Fassionali et emtitio Jure per eum acquisita, 
benigne confirmamus, et in Generalem Fundum Studiorum, 
cum omni Ju re etiam Regio, quod Nos, Nostramque Majes-
tatem quocumque titulo concerneret (salvo Ju re alieno) 
eaque ratione transferimus, ut pro supremo Jure Nostro Pa-
tronatus eminentique quarumvis piarum Fundationum In-
spectionis potestate. Ugyancsak ezen alapitó okiratban a 
királynő továbbá azt mondja: Quae proinde omnia praevio 
modo recensita, tam videlicet summás Capitales, et Aedifi-
cia, quam vero quaevis Bona immobilia ad Collegia, Resi-
dentias et Missiones abolitae Societatis Jesu Ordinis tam in 
Regno Hungáriáé, cum etadnexis Provinciis, Regnis quippe 
Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae quocunque Jure perti-
nentia, et possessa, sed et alia quaevis J u r a possessionaria 
nunc Fundo Studiorum publico juxta praemissa adscripta, 
pro supremo Patronatus Nostri jure quo ut Rex Hungáriáé 
instar Gloriosae Reminiscentiae Praedecessorum Nostrorum 
Divorum aeque Hungáriáé Regum pleno Jure fruimur, sensu 
etiam et dictamine praeeitati Articuli XII-mi, 1548. simul 
cum cunctis Utilitatibus, Emolumentis, et Pertinentiis qui-
buslibet . . . Miután tehát az alapitó királynő a tanulmányi 
alapot az őt megillető legfőbb kegyúri jognál fogva léte-
sítette ; miután továbbá a magyar királyokat a legfőbb 
kegyúri jog csakis a katholika vallás tekintetében illette, — 
nem szenvedhet kétséget, hogy az alapítás jogczime ugyanaz 
volt 1780-ban, a melynél fogva az 1548. X I I . és az 1550. 
X X X . t. czikkek a tanulmányi alapot képező javakról in-
tézkedtek. 

Az általam felállított második, vagyis azon kérdésre^ 
hogy az 1780-iki alapitás által történt-e a tanulmányi ala-
pot képező javaknak az 1548. X I I . t. czikk által konstatált 
jogi természetén változás, vagy sem, — hasonlag az 1780. 
márcz. 25-én kelt alapítási okirat adja meg a feleletet. Elte-
kintve ugyanis attól, hogy Mária Terézia királynő az ala-
pitási okiratban, miként az a fentebbi idézetből kitűnik, 
az alapitás tényénél egyenesen az 1548. X I I . t. czikkre 
hivatkozik — sensu etiam et dictamine Articuli X I I . 
1548. — egyrészről világosan kijelenti, hogy a tanulmányi 
alapnak első sorban az elhagyott apátságok, prépostságok és 
kolostoroknak azon javai t adományozza, melyekből elődei, 
jelesen I. Ferdinand és az 1548. X I I . t. czikk által a karok 
és rendek intézkedtek, eo cumprimis reflectentes, Abbatia-
rum et Praepositurarum, Desertorumque Claustrorum et 
Monasterioruin Bona Communi Praedecessorum Nostrorum 
felicis memoriae Regum Hungáriáé, etsignanter Ferdinandi 
I-mi imperatoris et Regis Hungáriáé, nec non Statuum et 
Ordinum Regni Consensu Articulo 12 o 1547. declarato. 

caetera inter pro publicis Scholis, Institutisque Literariis 
designata ; másrészről határozottan kijelenti a királynő, 
hogy a jezuitáktól elvett javakat azon czélból adományozza 
a tanulmányi alapnak, a melyből azokat a jezsuiták birták ; 
pro praefato publico Studiorum et Scholarum Fundo per 
Regnum Hungáriáé et Provincias eidem adnexas eo prorsus 
Modo quo per abolitam Societatem usuata, et possessa fue-
runt, Ju re utenda, possidenda, tenenda pariter et habenda, 
totum item, et omne jus Regium, quod in praespecificatis 
universis Bonis, et Juribus possessionariis, atque ad eadem 
de facto, et ab antiquo pertinentibus, quocunque alio etiam 
titulo liaberemus, aut Nostram quocunque Modo concernè-
rent Majestatem, Titulo (uti praemissum est) Dotis et Fun-
dationis perpetuae clementer damns, donamus, conferimus 
et concedimus. Ezenfölül midőn a királynő az alapítási ok-
iratban felsorolt javakat a tanulmányi alapnak adomá-
nyozza, nemcsak azt köti ki, hogy az ezen javakon levő ter-
hek azok jövedelmeiből törlesztessenek ; hanem világosan 
kiköti azt is hogy a tanulmányi alapot képező javak után, 
egyházi jellegükhöz képest, a várerőditési költségek a kama-
rának évenként beszolgáltassanak : salvo Jure alieno, ea 
praeterae Lege et Conditione expressa, ut idem Fundus pu-
blicus, universa etiam Onera eidem inhaerentia, in quantum 
his hucdum satisfactum non esset, ferre teneatur; insuper 
ab universis Bonis Ecclesiasticis et Praeposituralibus, eo-
rundem quippe annuis Reditibus Decern per Centum per 
Consilium Nostrum Regium Locumtenentiale rite eruen-
dum, Nobisque subinde repraesentandum, in quantum haec 
ex Benignitate et d e m e n t i a Regia aut jam exempta, aut 
eximenda non essent, pro Cassa fortificatoria Camerae Nos-
trae Regiae Hungarico-Aulicae quotannis administrais, ac 
ita demum id, quod deductis ejusmodi oneribus et erogatio-
nibus universis remanserit, erga reddendas eatenus annuas 
Rationes in uberius Rei Litérariae ac Scientiarum, Educa-
tionisque et Institutionis Patr iae Juventutis emolumentum, 
juxta saepefatum Literarium Systema, et benignas Resolu-
tiones Nostras converti et impendi debeat. Miután tehát a 
Mária Terézia királynő által létesített tanulmányi alapnak 
integráló részét azon javak képezik, melyekről az 1548. X I I . 
t. czikk intézkedett ; miután továbbá az alapitó királynő 
azon czélt, melyre a szóban levő javak a most érintett tör-
vényczikk és a későbbi intézkedések által rendeltettek, vilá-
gosan fentartotta ; miután végre hazánkban a várerőditési 
költségek az egyházi és ezekkel egyenlő tekintet alá eső javak-
tól fizettettek, — önként következik, hogy az 1780. már-
czius 25-én kelt alapitó okirat a tanulmányi alapot képező 
javaknak az 1548. X I I . t. czikk által constatált természetét 
és rendeltetését, mely határozottan felekezeti volt, meg nem 
változtatta. 

Az ép most kifejtettekből levont következtetést nem 
alterálhatja azon körülmény, hogy a jezsuitáktól elvett, és 
a tanulmányi alapnak átengedett javak közt olyanok is vol-
tak, melyeket a jezsuiták a birtokszerzést tiltó törvények 
ellenére szereztek ; mert egyrészről az adományozó királynő 
a jezsuiták javait tekintet nélkül arra, hogy miként jutottak a 
nevezett rend birtokába, adományozta az alapnak ; tehát ezen 
javakat az őt megillető királyi jognál fogva a tanulmányi 
alapot képező többi javakkal egyelő természetüekké alaki-
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totta át, •— atque majorem illorum partem hoc potissimum 
fundamento supramentionato abolitae Societatis Religioso 
Ordini per Praedecessores Nostros Reges Hungáriáé, aut 
saltem cum eorum consensu, cum onere providendarum Pu-
blicarum Scholarum collata esse, idcirco generatim omnia 
Bona Mobilia, et immobilia per nunc dictum abolitum Reli-
giosum Ordinem Societatis Jesu, seu praevia ratione, seu 
alio etiam quocunque modo aequisita, et possessa. atque ad 
Nostram Dispositionem devoluta, quaeve a quibusvis piis 
Fundationibus, et Ecclesiarum Dotibus suo modo seque-
stratis, ac penes peculiares Fundsitionales Literas extraditis, 
remanserunt; mert továbbá más részről a királynő határo-
zottan kijelentette, hogy miután a tanulmányi alap tényleg 
olyan jószágokat is bir, melyek világi jellegűek, és ekként 
a papokat a fekvő birtok vételétől eltiltó törvények szerint 
a Jézus társaság által királyi jóváhagyás nélkül megszerez-
hetők nem voltak, — mindezek ugy a hasontermészetű ja-
vak, melyek a jelen adománylevél keretében foglaltatnak, 
örökjoggal a tanulmányi alap tulajdonát egészitendik ugyan 
k i : ha azonban az ilyen ingatlanok a korona által jellegük-
höz képest vagy megtartatnának, vagy pedig nemesi csalá-
doknak ajándékoztatnának, az azokból a vegyes adomány 
természeténél fogva befolyó vételi és beruházási árak min-
dékor a tanulmámji alapot illetendik; quoniam nonnulla 
Bona, et Ju re Possessionaria, talia quoque actu per eundem 
Fundum Studiorum, et Scholarum possidentur quae aeque 
ad J u r a Saecularia et abalienabilia referuntur, uti Prae-
dium S. Agatha in Comitatu Albensi, Domus murata in 
Oppido Tokaj cum Cellario, aliisque Accessoriis, nec non 
Yineis liberis Hét-Szőllő, et Kanducs dictis. in eodem Pro-
monthorio Tokajensi existentibus in Comitatu Zempléniensi, 
nec non alia Yinea in Territorio Oppidi Tállya habita, 
Isten-Hegy dicta Terrae denique et P ra ta in Possessione 
Hodus-falva Comitatui Scepusiensi, et Sedi decern Lancea-
torum ingremiata, atque ad Bona Leucsoviensis Collegii 
possessa, liaec quoque proinde eousque, quoad e re ejusdem 
Fundi Studiorum Publici visum fuerit , ultra ab eodem omni 
eo, quo per abolitam Societatem tenebantur, Ju re possi-
denda, clementer concedimus ; ubi vero tam haec mentionata 
Bona, quam et reliqua per saepefatam abolitam Societatem 
possessa, ad Jus Saeculare relata, nondum tamen divendita, 
aliis privatis Familiis conferenda, aut per Cameram Nos-
tram Regiam Hungarico-Aulicam reservanda esse existima-
verimus numerandas pro iisdem summas pecuniarias, Fundo 
Studiorum aeque titulo perpetuae Fundationis donamus, 
atque in ejusdem Aerarium plenarie inferendas, praesenti-
bus quoque assecuramus. (Vége köv ) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, deczember 7. Katholikus ügyeink. — Nem 

azokat értjük jelenleg katholikus ügyeink neve alatt, 
a mik a szellemiekre vonatkoznak, hanem a mik bennünket 
katholikusokat az anyagi téren megilletnek; ezek nem ke-
vésbé vannak kitéve bizonyos oldalról, mint amazok, táma-
dásnak, e kettős uton vélvén az illetők a katholikusokat 
megpuhítani, arra számitva, hogy, ha a katholikusok az állam 
könyör-adományaira lesznek utalva, akkor engedékenyebbek 
lesznek; pedig, ha a csak nemrégen történt és még most is 

folyamatban levő kulturharczból akarnának tanulni, akkor 
tudhatnák, hogy a katholikusok nem a pénz, nem az érdek 
miatt ragaszkodnak hitelveikhez, hanem meggyőződésből és 
hogy pénzért nem szokták meggyőződésüket áruba bo-
csátani. 

De mellőzzük most a katholikus meggyőződés fejlesz-
tését és térjünk át a prózaibb részre, hiszen erről akarunk 
most beszélni, mert erről az oldalról támadtattunk meg a 
pénzügyi bizottságban a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium költségvetésének tárgyalása alkalmával ; i t t monda-
tott az a nevezetes nyilatkozat, hogy, mivel a tanulmányi 
alap jogi természete még nincsen eldöntve, tehát felekezet-
nélkülinek tekintendő. — a miből mi olyanformán okosko-
dunk, hogy hazánkban mind az ami felekezetnélküli, az álla-
mi, levén az állam felekezetnélküli, tehát a tanulmányi alap 
is, mint felekezetnélküli, állatni, a miből az következik, hogv 
a tanulmányi alap az állam tulajdona levén, avval tehet ami 
neki tetszik. Azt hisszük, hogy az előzmények után a következ-
tetés helyes, de akkor meg nem tudjuk, hogy ugyanazon 
szónok további szavait hogyan egyeztessük meg a fő nyilat-
kozattal, mert ő tovább ugy nyilatkozott, hogv az állam 
ugy rendelkezzék a tanulmányi alap felett, nehogy azok 
jogi természetének praejudicáljon. 

Ez ellenmondást kiegyeztetni azonban nem a mi fel-
adatunk, elég, hogv mi rámutat tunk az ellenmondásra, hogy 
ujabban constatáljuk, milyen módon támadtatik meg a ka-
tholicismus hazánkban vagyonát illetőleg ; de a mi magát a 
támadást illeti, arra már reflectálunk, mert hát biz az ma-
gyarán mondva nem igaz, hogy a tanulmányi alap, mivel 
nincsen még eldöntve ok nélkül kétségbe vont jogi termé-
szete, tehát felekezetnélküli ; ez csak olyan bizonyíték, mint 
az ismeretes okoskodás baculus in angulo. ergo pluit. A ta-
nulmányi alap, akár múltját , akár jelenét tekintsük, egészen 
katholikus; ka tholikus a forrása, katholikus a czélja, és még 
eddig soha sem emlékezünk, hogy valamely törvény által fe-
lekezetnélk.ülivé nyilatkoztatott volna; azt sem tudjuk, hogy 
legalább nyíltan, a világ tudtára ebből az alapból valami fe-
lekezetnélküli czélra bizonyos bármily összeg is utalványozta-
tott volna és hogy ugy a kormány mint a katholikusok ezt az 
alapot katholikusnak és nem felekezetnélkülinek tar t ják. Ab-
ból az egyetlen egy tényből is világos ez, hogy a kormány a 
kath. főpapságot a tanulmányi alap évi kiadásának fedezé-
sére, illetőleg a hiány pótlására felszólította és a kath. fő-
papság, a káptalanokkal egyetemben, több éve már, hogy e 
czélból évenkint 50,000 frtot fizet, amit nem teendett, ha 
tudja., hogy a kormány ezt az alapot felekezetnélkülinek 
tekinti: de az esetben a kormánynak is valami felekezetnél-
küli kassához kellett volna nyúlni a hiány pótlására. A 
tény abból a nagy hangú beszédből csak az, hogy a tanul-
mányi alap katholikus jellege megtámadtatott; de ez a tá-
madás talán csak nem elég annak az alap kath. jellegének 
ki forgatására, amit onnan következtetünk, mert az az alap 
ma is kath. bizottság ellenőrzése alatt áll, amit netaláni fele-
kezetnélküli jellegével megegyeztetni még is csak bajos 
volna és végül ezen alap katholicitása mellett mi sem bizo-
nyít inkább, mint a folyton megujuló támadások, melyek 
bizonyára nem intéztetnének ellene, ha, mint az állittatik, 
felekezetnélküli volna. Oly igazságok ezek, mint két-
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szer kettő négy, és épen azért igen csodálatos, hogy bár a 
kormánypárt részéről oly számosan voltak jelen, nem számítva 
a protestánsokat, csak a katholikusokat, mégis mindannyian 
fáztak, legalább Apponyi gróf nyilatkozata után, ha nem előt-
te, tiltakozni minden oly felfogás ellen, mintha a tanulmányi 
alap felekezetnélküli lenne. 

A fennebbi ponton kivül katholikus anyagi érdekünk 
még egy más pontban is megtámadtatott , amely főleg katholi-
kus lelkészkedő papságunk existentiáját érinti, t. i. azon 
kötelezettségek teljesitését, melyekkel protestáns hivek ka-
tholikus lelkészeinknek tartoznak. IIa itt stola-illetékekről 
lenne szó, azt kath. papjaink bizonyára nem követelték volna, 
de ez az illeték egészen más természetű, és mint azt a bizott-
ság előtt Trefort ő exja is kifejezte, az dologi teher. De e 
világosan kifejezett nyilatkozat még sem mentette meg a 
katholicismust azon aggodalomtól, hogy jogos követelésétől 
el fog esni, mert aki e kérdést felvetette, kinyilatkoztatta, 
hogy az ügyet az országgyűlés elé viszi, a hol, hogy minő 
kimenetele lesz ez ügynek akkor, midőn protestáns érdek 
forog szóban, előre is elképzelhetjük, mert még nem tudunk 
esetet, hogy valaha kath. ügy győzött volna az országgyűlésen, 
ha avval egyúttal protestáns érdek állott szemben. Hanem 
egyre mindamellett is kiváncsiak vagyunk, vájjon t. i. az 
országgyűlés egyenlő mértékkel fog-e mérni; tudni való 
ugyanis, hogy nem csak protestánsok fizetnek a kath. pap-
nak, hanem megfordítva is: vájjon tehát lia a protestánsokat 
az országgyűlés esetleg felmenti e dologi teher alól, ugyan 
azt fogja-e tenni a katholikusokkal is szemben a protestáns 
tiszteletesekkel, vagy nein az ismeretes mondást fogja-e al-
kalmazni : hja paraszt, az más! 

Látva ezeket a folytonos támadásokat, látva hogy a 
támadási tárgy szaporodik, alig lehet a protestáns atyafiak 
azon jóindulata szándékában kételkedni, hogy a jogegyen-
lőség' és a ,vallás szabad gyakorlata' czimén ezek a tárgyak 
még talán szaporodni fognak és oda fognak jutni, hogy a 
kath. lelkész köteleztetni fog megosztani a protestáns tisz-
teletessel jövedelmének azon részét, mely felülmúlja a protes-
táns tiszteletes jövedelmét, lia ugyan kötelességévé nem té-
tetik a kath. lelkésznek, hogy az egész többletet a protes-
táns tiszteletes részére szolgáltassaki, mert ezt a haza békéje 
igy kivánja. Yagy még arra is rákerülhet a sor, hogy a 
káptalanoknál a kath. szegények segélyezésére letett tőke 
kiadatni rendeltetik a protestáns szegények részére azon 
czimen, hogy már a kath. szegények elég ideig részesültek 
a jótéteményben. Ezt ők épen oly módon követelhetik, mint 
a tanulmányi alapot és a többit, mert mindezekhez egyfor-
ma joguk, az az semmi joguk sincsen. Erre az örökös heccze-
lésre, mint már azt máskor is kifejeztük, nekünk csak az az 
egyetlen megjegyzésünk van, és e megjegyzésünket magasabb 
érdekek szempontjából mondjuk ki, hogy itt az ideje nem 
hurczolni meg évről évre a nemzet többségét. Vessenek vé-
get, a kiknek ezek az ügyek kezökben vannak, e méltatlan és 
kellőleg nem qualificálható eljárásnak, hogy a nemzet több-
sége tudja meg hanyadán van, — künn-e vagy benn. Q 

Belg ium. A louvaini eggetem. — A nagy katholikus 
louvaini egyetem folytatja termékenyítő hatását magasztos 
tanrendszere által, mely vallásos igazságon alapszik. A hall-
gatók száma, kik az évfolyamokat végzik, évről-évre gya-

rapszik, és velők együtt a tanfolyamok és tanszékek száma 
is mindig több lesz. Az emberi tudás minden ágát felöleli 
ezen igazán katholikus oktatás, és a tudós tanárok, kiket a 
püspöki kar nevez ki, mind lépést tartanak a tudományos 
haladással. Most is a párisi nemzetközi villamos kiállitáson 
a louvaini egyetem jelentékeny helyet foglalt el. 

Ezen egyetem folyamainak ünnepélyes megnyitása, 
a „Veni Sancte" megtartása után ment végbe. Pieraerts 
kanonok, az ünnepelt uj magnificus rector, ez alkalommal 
igen figyelemre méltó beszédet tartott, melyben röviden visz-
szapillantván a mult év működésére, előadta a jelenlegi hely-
zetet. Miután megjegyezte, hogy u j folyamok létesítése, mely 
folyamokat a tudományos haladás követelményei tettek 
elkerülhetetlenül szükségesekké, maga után vonta egy-
szersmind a tanári kar szaporodását, meg a szükségletek na-
gyobb számát is, Pieraerts igy folytatá : 

„Rajta leszek azért, hogy a katholikus belgák nagylel-
kűen befejezzék közös művöket, ezt a katholikus egyetemet, 
mely már majdnem félszázadon át valhisos hazánknak 
gyöngye és, hogj- egy hires franczia szónok kifejezésével él-
jek, a jövendő egyetemek mintaképe. Az is lesz, s azzá ha 
képesítjük követni sőt vezetni, mint aniultban tette, a 
tudományok működését és haladását. 

De nem szabad elfelejteni, hogy a tudomány magában 
véve, ha még oly nagy, sőt még oly isteni is (hisz Isten „a 
világosságok atyja és a tudományok Istene"), nem elégsé-
ges. Hamar felfuvalkodottsággá fajul és lázadássá. Ugy-e, 
mennyi tudós kelt ki s kel ki ma is Isten ellen, a világ Terem-
tője és törvénye ellen-, még létét is merik tagadni s nagy gar-
ral hirdetik, minden ész és tény ellenére, a tudománynak 
elkülönítését a hittől. Minél inkább halad a tudomány s 
minél többet foglalkoztatja a szellemeket, annál inkább 
kell azt ellensúlyozni a vallással s a bölcsészettel. 

Mikor vallást mondok, értem ez alatt nem csupán a 
vallás megismerését és megtanulását, hanem annak meleg-
ápolását, hősi védelmét és buzgó gyakorlását, minden pa-
rancsolatában, különösen pedig szent erkölcseiben : mert „a 
ki roszat cselekszik, gyűlöli az igazságot," hasonlókép „ki 
igazság szerint cselekszik, az világosságot nyer." 

A tudomány ellensúlyozására felhoztam a bölcsészetet, 
ez alatt értem a józan bölcselkedést, melynek alapja Isten, ki 
kútfeje az okoskodásnak ép ugy mint a vallásnak. Hogyis 
lehet tudományt képzelni bölcsészet nélkül ? ! Hisz a bölcsé-
szet alapja és csúcspontja minden tudománynak. Há t nem a 
bölcsészet foglalkozik-e az alapelvekkel, melyeken minden 
nyugszik ? Há t nem a bölcsészet foglalkozik az okoskodás 
törvényeivel is, a következtető deductio- és inductioval, az-
tán az analysis- és synthesissel ? Hogyan emelkednének az 
észleletek, bölcsészet nélkül, törvények erejére, mely törvé-
nyek tudományos elméletekbe foglalva és rendszerbe állitva 
hozták létre és fejtették ki a mai tudományt melyre, korunk 
oly igen, még pedig joggal, büszke. 

A katholikus egyetem, belátván a bölcsészeinek nagy 
fontosságát, kötelezővé tette nemcsak, mint azt a hivatalos 
programmja előirja, a bölcsészet, szépirodalom és term, tu-
dományok hallgatóira nézve, hanem mindazokra nézve is, kik 
állam-tudományi vizsgálatra készülnek, a jegyzői és gyógy-
szerészeti vizsgákra, a művészek és mesteremberek javára 



nézve a polgári és bányászati tisztviselőkre szintén és a 
gazdászati hivatalnokok előléptetésére is. Igy intézkednie 
szükséges volt neki mint egyetemnek és mint katholikus 
intézetnek. Bölcselkedéssel mindenütt találkozni : szószé-
keken, a mindennapi és időszaki sajtóban, tudományos mű-
vekben és regényekben, országgyűlésen, tudós társaságok-
ban, nyilvános összejöveteleknél és az élet mindennapi érint-
kezéseiben. Mindenkinek van szüksége bölcsészetre. Most 
midőn az állam minta-iskoláinak programmja előir egy 
egészen bölcsészeti szellemi tanitást (nem akarok itt róla 
birálatot mondani), nem lehet arra gondolni, hogy a bölcsésze-
tet az egyetemi programmba ne vegyük fel. 

Ellenkezőleg, terjeszteni és megerősítenünk kell azt. 
Az igazság — igy szól a szentírás — elvesztette min-
den becsét az emberek fiai előtt, még a természet rendjének 
igazsága is. Önöknek, katholikus ifjak, kell azt visszahozniok 
az emberi szívbe. 

De hogyan fognak hozzá, ha nem hallották előbb felvilá-
gosodott tudós tanároktól, kik azt önöknek megmutassák, meg-
világítva Attól, ki azt mondta, és mondása megmaradt tizen-
kilencz századon át : Én vagyok az Ut, a Világosság és az 
Élet ? 

Eszerint a katholikus bölcsészeinek át kell hatnia 
minden oktatásunkat és magának utat törnie minden facul-
tásba. A katholikus nagy bölcsészeinek mestere, egy nagy 
tekintély, kit minden korban meghallgattak, magasztos han-
gon hirdette azt a szentatya egy nevezetes levelében, — és ez 
a mester aquinói sz. Tamás. 

Tudósok előtt — úgymond X I I I . Leo ő szentsége — 
hivatkozni fogunk ezen nemes példára. Majd ez megmutatja 
nekik nemcsak azt hogy mint kell majd vitatkozni ellenfél-
lel szemközt, hanem meg mutatja nekik hitünk tanainak jel-
lemét is, melyhez ragaszkodni kell s melyet ki kell fejteni 
a bölcsészet és hittudomány művelése által. 

Aquinói sz. Tamást fogjuk tehát lehető leginkább kö-
vetni, ő mesterünk s az iskola angyala, kit mi ezentúl őran-
gyalnak veszünk. Ha ő velünk, ugy el nem sodor a minden-
féle tévtanoknak vihara ; szárnyai alatt soha sem leszünk 
kitéve más harcznak mint sz. Pá l jó küzdelmének, és ez a 
szeretet csatája, mert szeretetből áll az egész törvény. 
Aquinói sz. Tamás küzdése se volt egyéb. Ide vonatkozó-
lag hallgassunk szentatyánkra a pápára : 

Mindenek fölött arra vigyázzatok — ezt irta méltó-
ságos püspökeinknek — hogy minden tudományos férfi és 
legkiváltkép azok, kikre az ifjak tanítását bíztátok, egy vé-
leményen s egy akaraton legyenek azon kérdéseket illetőleg^ 
melyek fölött a szent széknek utasitása semmiféle vélemény-
szabadságot nem ismer el. Ami pedig azon kérdéseket illeti, 
miket, a ti ösztönzésiek és tanácstok folytán, átengedtem a 
tudósok vitatásának, ezen kérdések fölött vitatkozzanak oly-
kép, hogy véleménykülönbség ne törje meg a szivek össze-
tartását és az akarat egységét. Ezen pontra nézve, halhatat-
lan elődünk, X I V . Benedek pápa, ránk hagyott „Sollicita ac 
provida" rendeletében a művelt világ számára bölcs és tekin-
télyes szabályokat állított fel. Ebben a művelt világ számára, 
mint olyat, kit kövessenek a tudós férfiak, kitűzte aquinói 
sz. Tamást, kinek mérsékelt beszédmódja és érett irálya 
megállják helyöket tusában és támadásban az ellenféllel 
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szemközt, de a vallástani tételek fejtegetésében is és a véde-
lemre való bizonyítékokban is. 

A mérséklet, uraim, az igazság hatását fokozza : s a 
gondolkodásban meg a beszédben való mértéktartás esz-
közli azt, hogy a lelkek fölött ki bírjuk terjeszteni az igaz-
ság uralmat. 

Különösen egy pont van, melyre a mérséklet nagy 
befolyással van. Erre is ő szentsége figyelmeztet minket. 
Idézem az itt következő kivonatot : 

„Szemünk előtt tartva az egyesség fentartását a katho-
likusok közt, mi rámutatunk a nehézségekre, melyeket útjába 
gördítenek bizonyos a magán jogot illető viták . . . E viták 
tárgya az, hogy szükséges vagy czélszerű-e a katholikus val-
ástan szabályainak megfelelően átalakítani a jelenlegi kor-
mányformákat, melyek a modern jog elvein alapszanak, mint 
azt rendesen mondani szokás. Bizonyára nekünk, inkább mint 
akárki másnak, kívánnunk kell tiszta szívből, hogy az em-
beri társadalmat keresztény szellemben igazgassák és hogy 
Krisztusnak isteni befolyása töltse be és hassa át egészen az 
állam minden szabályát. Mindazáltal minden katholikusnak, 
ha szerét ejtheti a közjónak hasznos szolgálatot tenni, szeme 
előtt kell tartania és hűen követni az eszélyes eljárást, melyet 
az egyház maga követ az e fa j ta ügyekben : fenntartja és 
védelmezi épségükben a szent tanokat és a jog elveit megin-
gathatat lan szilárdsággal, és minden erejét arra használja, 
hogy a közbiztonság intézményeit és szokásait és a magán 
élet ügyeit rendbe hozza ugyanezen elvek szerint. De azért 
ebb.en is helyhez és időhöz tar t ja magát ; és amint rendesen 
megtörténik az emberi dolgokban, néha tűrnie kell a bajt ; 
mit majdnem lehetetlen elkerülnie, ha nem akarja magát 
kitenni még gyászosabb eredménynek és veszélyeknek." 

Ezen szavak, melyek a bölcseség maga, nem szorulnak 
magyarázatra. A legjobb magyarázat az, ha szigorúan 
hozzá szabjuk mindenben ami életünket és akaratunkat 
azon tanhoz, mely felülről jön. Ezért leszünk, inkább mint 
bármikor, az ami nem szűntünk meg lenni egy perczig sem, 
hű ragaszkodással alkotmányunkhoz, mely nem képzelt 
vagy tetszésből felvett elveknek összege, hanem a történelem 
kifolyása és az idők viszontagsága szülte tény, szerződés, meg-
egyezés egy modus vivendi, melynek köszönhetjük, hogy 
félszázadon át élveztünk békét és fejlődést. 

Midőn a haza nevét kelle kiejtenie, Piaerets igy 
kiálta fel : 

Most emiitettem a haza nevét. Hőn szeretjük mind-
nyájan, kell is mint polgároknak és mint keresztényeknek 
egyaránt. Ami a hazát illeti ; az minket hidegen nem hagy-
hat mind az iránt érdeklődik a louvaini egyetem. Mi min-
den alkalommal és szivesen fogjuk pár t já t annak ami elő-
nyére van hazánknak, és minket első sorban lehet látni ott hol 
tisztelettel ki kell tüntetni, akármi is az, ha emeli a belga 
nevet, mely ami közös családnevünk. Mielőtt tehát befejez-
ném beszédemet, van szerencsém kihirdetni nyilvános és ün-
nepélyes ülésen Conscience Henrik urat mint tiszteletbeli 
tudort a bölcsészetből, irodalomból és történelemből egyete-
münkön. Az okiratot már Brüszelben vette át a t i tkár úrtól, 
akkor midőn a haza élénken megülte a nagy iró ünnepét, 
kinek száz műve ismerteti a világgal szép anyanyelvünket, 
hazai irodalmunkat, tiszta régi erkölcseink rajzát, képét ami 
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hagyományos erényeinknek és történelmünk hősi tetteinek." 
Beszédét ekkép fejezte be a Rector : „Es most, tisztelt 

tanári kar és tisztelt egyetemi hallgatók, nincs egyéb hátra, 
mint, elődeimnek tiszteletben tartandó hagyományos szo-
kása szerint, az Egyetemet és az u j akadémiai tané-vet véd-
szentünk ótalmába ajánlani. 

Számos templomot épített a vallásos Belgium a szent-
szűz tiszteletére ! Mennyi czimen hivja őt segítségül ! Mária 
neve és tisztelete, történelmünknek egy részét teszi. Ugyanis 
ki nem látta még fővárosunk régi hires terén a fényes épü-
lettel szemben, melyet sz. Mihály arkangyal szobra diszít, 
mondom, ki nem látta még azt a gazdag épületet, melyre 
aranybetükkel rá van irva az oly szép „Maria pacis" neve 
a béke és egyesség Máriájáé. A béke és egyesség Máriájának 
ótalmába ajánlom az „Alma Mater"- t és minden fiát! 

Kedves honunkban oly sok az egyenetlenség ! Nagyon 
nagy szükségünk van békére és egyetértésre. Mikor fogjuk 
már látni az igazsággal találkozni a békét — ezek a Szent-
írás szavai — s egyikhez a másikat forró öleléssel vonva. 

Mondom : az igazság és a béke. Mert a béke az igaz-
ság nélkül, az nem a béke : „Dicentes P a x et non est Pax." 
Nekünk kell, katholikus egyetem, te leánya Istennek, aki 
önmaga az igazság és szerzője a békének, igen nekünk kell 
példával előljárnunk, egyetértve a szükséges dolgokban s 
szabad választást engedve egymásnak az el nem döntött 
dolgokban, mindenben megtartván a szeretet." 

Aztán Róma felé fofdulva hozzá tevé : 
„Szent-atyánk, atyai szivednek ez forró óhajtása : tel-

jesíteni fogjuk végig. Mi szentségednek leghódolóbb, legen-
gedelmesebb s legáldozatkészebb fiai leszünk. Atyai vélemé-
nyei szerint lesznek a mieink is, minden érzeménye bennünk 
is hasonló érzeményt fog találni. Nincs köztünk ki tiszta 
szivből ne ragaszkodnék sz. Péter székéhez, Jézus Krisztus 
utódjához és az apostoli, római katholikus anyaszentegyház-
hoz, az igazság alapjához és oszlopához." 

íme ez a louvaini egyetem czélja. ezt tar t ja szem előtt 
a louvaini egyetem, mely szabadon fejtheti ki tevékenységét, 
mely nem tesz kevesebb szolgálatot a tudomány s a társada-
lomnak, mint a vallásnak. Igen ! ezért vannak Francziaország 
katholikus egyetemei feltartóztatva utjokban az úgynevezett 
szabad-gondolkodók által, kik a szabadságról csak fecsegni 
tudnak. 

IRODALOM. 
X Egyházi beszédek a római kath. szent ünnepekre 

és vasárnapokra Répássy János egri föegyházi szónoktól. 
Második évfolyam. Főpásztori jóváhagyással. Eger. 1881. 
Nagy 8-ad rétű X . és 590 lap. Ára 3 fr t . 25. 

Mikor Répássy János kedves humoristánk mint egy-
házi szónok áll előttünk, eszünkbe jutnak Boileau szavai, 
melyeket X I V . Lajos, a nagynak nevezett franczia király-
hez 1675-ben következőleg intézett: 

Grand roi  
J e sais bien que mon style est né pour la satire; 
Mais mon esprit, contraint de la désavouer, 
Sous ton règne étonnant ne veut plus que louer. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándoi 

A játszi-képzelmű humorista és költő egészen apos-
tollá lesz e szent beszédekben, telve a szentélyben lengedező 
magasztos szellemmel s azon ihletett odaadással, mely gaz-
dag lelkének minden kincsét Isten dicsőségére áldozza fel. 
Próbáltuk e szent beszédeket sorba venni; próbáltuk mint 
Kempis Tamás-t szokás — „punge Thomam" — majd itt 
majd ott felütni : mindenkor figyelmet keltő, élvezetes és 
tanulságos olvasmányt nyújtottak e beszédek. Az élőszó, a 
körülmények és ünnepélyes alkalmak varázsa, természetesen, 
csak fokozza a hatást. Répássy kétségkivül a magyar kath. 
egyházi szónokok if jabb nemzedékének legkitűnőbbjei közé 
tartozik. Jelszóul műve homlokára találóan és méltán tűzte 
ki sz. Pálnak Timóthoz intézett következő intelmét: „Szor-
galmas gondod legyen arra, hogy magadat Isten előtt meg-
próbált munkásnak mutassad, ki meg nem szégyenül és az 
igazság igéjét helyesen fejtegeti." Tim. I I . 2 ; 15, Az egri 
főszékesegyházi szószék egymás után jeles erőkkel van be-
töltve. Messze e szószék közvetlen hatáskörén tul is érezteti 
befolyását. Azok a nem köznépies eszméket jelző szavak, 
melyeket Répássy nem ritkán használ, mint p. géniusz, 
harmónia, világ-egyetem stb., azt jelentik mindenesetre, 
hogy a szónok magasabb észjárású hallgatóinak igényeire 
is kénytelen volt tekintettel lenni. Bevezetésül szerző má-
sok beszédének használásáról szól elvi szempontból. 

= Némethy Lajos. A római kath. egyházi szertartások 
régészeti és magyarázati kézikönyve (Archueologico-Liturgica.) 
lanitóképezdék, gymnasiumok, reál és polgári tanodák szá-
mára készité . . . A fömagasságu bibornok herczegprimás ér-
seki jóváhagyásával és a nagyméltóságú püspöki-kar több 
tagjának ajánlatával. Harmadik kiadás, Budapest, 1882. 
LampeJ, Róbert könyvkiadása. ( Wodianer F.) 8. r. XVL. 
194. Ára 84. kr. 

A „Religio" ezen becses tankönyvnek első kiadása meg-
jelenésekor róla azonnal terjedelmes birálatot tett közé, mely-
re t. olvasóinkat emlékeztetve, a bővített és becses adalékok-
kal — ilyen p. a róm. kath. szertartások magyar irodalma — 
gazdagított harmadik kiadásának megjelenése alkalmával 
csak azt reproducáljuk, mit róla fömagasságu Haynald La-
jos bibornok és kalocsai érsek ur ő eminentiája, mint az 
előszóban felemlítve találjuk, mondott: 

„A mely mű annyi egyházmegyei hatóság dicsérő és 
buzdító elismerésében részesült, s szerzőjének az egyházi 
irodalom terén jó hangzású neve van, bizton remélheti a 
legbővebb elterjedést, mihez az ég áldását kívánjuk !" 

VEGYES. 
— A főváros népszámlálásának eredményéről a fővá-

rosi statiszkai hivatal által kiadott legutóbbi füzetben a kö-
vetkező adatok vannak. A 360,551 tényleges népességből 
helyi születésű 151,881, pestmegyei 28,311, más megyebeli 
138,325, ausztriai 33,551. Vallásra nézve római katholikus 
242,981, zsidó 70,870, helv. hitv. 22,214, ág. hitv. 20.040, 
görög keleti 1864, görög kath. 7, mohamedán 7, felekezet-
nélküli 201. Anya nyelvre nézve magyar 198,743, német 
119,902. tót 21,581, horvát-szerb 1756, czigány 25, oláh 
408. Születési évre nézve még a mult századból való 802, a 
legidősebb hét 1779-ből való. A lakosok közt 173,938 férfi 
s 186.613 nő. Külföldi eredetii 5438 (3392 még külföldi 
illetőségű is), ismeretlen illetőségű 1153. A népszámlálás 
munkálatai még teljesen befejezve nincsenek. 

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

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Egyház és színművészet. — Az ösztudomány jelen állása, az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes 
teendőink. — Apáthy István, a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának jelentése a tanulmányi alapról — 
Egyházi tudósitások : Budapest. Kalandos tervek. — Kóma. A canonisatióról. — Francziaorszáq. A temetők saeculari-

satiója. —- Irodalom. Karácsonyi könyvpiacz. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

Egyház és színművészet. 
A régi pogány világban leginkább az állatvi-

lágból szedték a hamis istenségek áldozataikat; em-
beráldozatok mindig csak kivételek vol tak: most, 
a kereszténység második ezredévének vége felé, ál-
latot áldozni többé régóta nem divat, ámde annál több 
ember esik áldozatul a modern istenségeknek. A 
bécsi szinház katasztrófájánál odaveszettek heca-
tombái szivrendítö tanulságot rejtenek magukban 
a modern társadalom erkölcsi állapotai iránt. Az a 
pusztító láng, mely a felcziczomázott áldozatokat 
büdös füst té és piszkos korommá égette, véletlenül 
mélyen bevilágított irtóztató fényével műveltségünk 
alapjai közé. 

De hagyjuk a képletes beszédet. Szóljunk sine 
parabolis. Korunk csendes elmebajban szenvedő 
korszelleme, mely azonban néha tomboló viharként 
tör ki és elpusztít mindent, a mi ú t j ába akad, a 
templommal, az igaz, élő Isten tiszteletének, az er-
kölcsi újjászületés és örök élet forrásainak szent 
helyeivel, szakított. I t t e modern szellem nem érzi 
magát otthon. Annál otthonosabban érzi magát ott, 
hol korunk két fő álistenségének, a tévelynek és 
bűnnek, nyíltan, szabadon, sans gêne, sőt mulatva 
és a legfőbb fokig kifinomított műélvezettel lehet 
áldozni. Athenben volt egy oltár, melynek felirata 
vala : Ignoto Deo. Nálunk, a modern társadalomban, 
a színpad ez az oltár, és a szinház az a templom, 
melyben anévtelen istenségeknek áldoznak. Mindenki, 
ha le nem mondott a gondolkodásról, ismeri ugyan, 
de senki sem akar ja bevallani, hogy ismeri azt, a 
minek a színházakban elvet és erényt művészies 
élvezettel feláldozni szoktak. Táásadalmunk leg-
jobbjai , kivéve azon keveseket, kik a világtól félre 
vonulva élnek, úsznak az árral. Elméletben talán ki-

fogásolják, az életben azonban föl tét lenül követik a 
divatot : rendszeresen kerülik a templomot és he-
lyette rendszeresen lá togat ják a színházat s áldoz-
nak az értelmetlen nagy tömeggel a mulatságnak a 
mulatságért , az élvezetnek az élvezetért, magasabb 
erkölcsi czél nélkül. Ebben áll a színházak romboló 
hatása, ez a modern színművészet ttqutov ipevSog-a — 
igen, ez a ,legbevégzettebb művészet', a színművé-
szet corruptiója s magas czéljának porba, sárba 
rántása. Es ezzel elérkeztünk azon ponthoz, mely-
ről tüzetesebben óhaj tunk szólni, azon kérdéshez 
t. i., vájjon a színművészet elvi ellentétben van e az 
egyházzal, az igaz elvek és tiszta erkölcsök hiva-
tásos őrével, vagy csak a szinmüvészettel űzött 
visszaélés hozta a színpadot oly ellentétbe a tem-
plommal, hogy a mit ez épit, azt amaz nap-napután 
rendszeresen lerombolja. 

A színművészet mivoltáról és feladatáról van 
tehát szó. Az a kérdés, haszontalan kedvtöltés és 
puszta meddő é lveze te a színművészet czél ja , 
vagy valami magasabb erkölcsi czél, - egyszóval, 
micsoda viszonyban van a színpadon a művészet az 
erénynyel, a szép az erkölcsi jóval és tisztával? — A 
színművészet, mint azt mindenki tudja , az emberi 
cselekvés művészeti, vagy mint egy akadémiai ko-
szorút nyert mű mondja, a cselekvés költői for-
mája.1) Két tényezőből áll : szinköltészetből, mely 
a színmüveket alkotja, és ez a színművészet lelke, 
— s aztán a szorosabb értelemben vett színművé-
szet-, vagy röviden színészetből, mely a szinkölté-
szet ál tal alkotott színmüveket megfelelő cselekvés 
által kialakít ja s mintegy megtestesíti, és ez a 
drámai művészet alsóbbrendű tényezője, annyira, 
hogy ez sokszor a legszolgaibb s legalant ibbkenyér-

*) Névy, A tragédia elmélete, 3. 1. 
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kereseti mesterséggé alacsonyul le. A szinköltészet 
mindig ars liberális, lényegileg szellemi foglalko-
zás ; a színészet nem mindig emelkedik az u. n. sza-
bad művészetek szinvonaláig, hanem legtöbbször 
alat ta marad és nem egyéb, mint kenyérkereseti 
mesterség, vagy még kevesebb, szolgai munka. E 
különbségen alapszik azon figyelemreméltó jelen-
ség, hogy mig a szinészetnek legalább alsóbb fo-
kaira nézve, milyen volt p. a középkori joculatorok 
szerepe, léteznek egyházi törvények, melyek azt a 
papi állással összeegyeztethetlennek mondják ki : ad-
dig magára a drámai művészet alkotó részére, a ö o 
szinköltészetre nézve, az egyház papjainak annyiban 
mindig teljes szabadságot engedett, a mennyiben 
soha a szinköltészetnek egyháziak által való mü-
velését nem tilalmazta, nem akadályozta, — csakis 
azt óhaj tván és követelvén meg joggal a költészet 
ezen ágát müvelö papjaitól, hogy az eszély, illem s 
erkölcsi tisztaság, szóval a valódi szép művészet 
igényeire kétszeres gondjuk legyen e sikamlós té-
ren, mint olyanoknak, kiket az Üdvezitő a föld sa-
vának s a világ világosságának nevezett minden 
irányban. 

Es valóban, eszményi oldalát tekintve a drá-
mai müvászetnek és a szinpadot ugy véve a mint 
kellene lennie, közte és a templom, egyház és vallás 
közt semmi ellentétnek sem szabad érvényre emel-
kedni. Ha tehát napjainkban mégis van a kettő 
közt, és pedig nagy ellentét, annak se nem az egy-
ház, se nem a drámai művészet, mint az akár ko-
moly akár vig cselekménynek költöi szép for-
mába való öntése, hanem a drámai művészettel 
űzött visszaélés, a színművészet czégére alatt árul t 
t isztátalan izlés és nyilt homlokkal művészieskedö 
corruptio az oka. Egy pillantás valamint a drámai 
művészet inivoltába és hivatásába, ugy egyszers-
mind az európai társadalom azon korába, midőn 
minden művészet, tehát a drámai is, az egyház 
anyakeblén élte szeplőtelen gyermekkorát, minden-
kit meggyőzhet azon eszményi összhangról, mely 
minden valódi szépművészet, tehát egyszersmind a 
színművészet és a keresztény műveltség édes anyja, 
a kath. egyház közt létezik. 

Minden művészetnek mivolta abban áll, hogy 
általa az a mi való igaz, vagy valószínű, szép olda-
láról tekintve álli tatik elő. Ámde mivel a szép ilye-
tén mintegy productiv előállítása cselekvés által 
tör ténik ; minden emberi cselekvésnek pedig, hogy 
valóban kifogástalan, tiszta, szép müvet eredmé-
nyezzen, nemcsak az igazság logikai, hanem a jó er-

kölcsi törvényei szerint is kell lefolynia: világos, 
hogy minden művészetnek közvetlen czélja a mű-
veltség egyik alakja t. i. a szép uralmának terjesz-
tése ugyan, közvetett rendeltetése azonban egyúttal 
az, hogy a műveltség másik két tényezőjét u. m. az 
igazságot és erkölcsösséget, ura lmuk terjesztésében, 
a szép varázshatásával támogassa és elősegítse. Az 
ily művészettel, — már pedig a mi nem ilyen az 
nem szép művészet, hanem a művészet corruptiója, 
— a kereszténység, és az ö élő organuma a kath. egy-
ház, nemcsak nem ellenkezik, sőt azt, mint az euró-
pai közműveltség anyja és da jká ja valamint kezdet-
ben minden ágain át hü gonddal ápolta, ugy most, 
midőn egyes ágai mind nagykorúságra jutot tak, az 
által bizonyítja be iránta változhatatlan anyai jóin-
dulatát , hogy hibáiért feddi, kihágásaiért ostorozza 
és kötelességének utaira törekszik visszaterelni, ha 
azokról letér. Az európai müveit népek drámai mű-
vészete névszerint egyenesen a templomokban egyhá-
ziak által előadatni szokott vol tmyster iumokbólfe j -
lődött ki. Nem ide tartozik a színjáték történetét rész 
letesen kifejteni; de igenis idetartozik rámuta tn i azon 
tényre, hogy a színmű tartalma, mint azt egy magyar 
irodai mi tekintély is constatálja, „eredetileg vallási, 
erkölcsi volt.íc 2) A profanatio, az elvilágiasodás, ké-
sőbb lopózott be, maga után vonva a fr ivoli tást és a 
minden tiszteletből kivetkezett gúnyt . A középkori 
mysteriumokkal párhuzamban kifejlődött u. u. 
moralitások, vagyis mint VI Károly nevezé, a jám-
bor vígjátékok, comédies pieuses, éltek ugyan szin-
tén a gúny fegverével s derült kedélylyel csipked-
ték az emberek fonákságait és visszaéléseit, — de 
egyúttal hittek az erkölcsi világrendben s hivatá-
suknak épen azt tartot ták, hogy tiszteletet paran-
csoljanak iránta. A kath. egyház kebelén ápolt s 
kifejlett komoly és víg drámai művészetet a tökély-
nek eddig senki által tul nem haladt fokára egy 
pap, a spanyol Ca'deron emelte, kinek, — h a b á r m i n t 
az egyház hü fia lángeszét egészen a vallás és keresz-
tény katho ikus világnézlet szolgálatára használta, 
épen ez évben esett születési évfordulóján az egész 
művelt világ kötelességének tartot ta hódolni. Calde-
ront, a katholikus papot, hangsúlyozva ismételjük, a 
drámai művészet terén nem egy tekintetben senki de 
senki felül nem multa. Maga Shakespere is több tekin-
tetben mögötte áll. ..Calderon, mondja Lorinser kano-
nok, soha egy erkölcste'en szót se irt, és e tekintetben 
fölöttébb előnyösen különbözik Shakesperetöl." 3) 

-) (t rquss A., Sliakespere pályája, 34. 1. 
3) Lit . Handw. 1881. 10. sz. 
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„És még egy pontban emelkedik ki kétségtelenül Cal-
deron a nagy brit költő fölé ; ő a dissonantiát, melyet Sha-
kespere szomorújátékaiban rendesen egész keménységében 
íenmaradni enged, öszhangba tudja feloldani, és e megol-
dást közvetíti nála a vallás, az égre vetett tekintet, melyet ő 
mint enyhítő balzsamot csepegtet a felszaggatott sebekre."'1) 
„Mint drámai költő, igy ír a maria-laachi lap,5) Calderon 
Shakesperehez igen közel áll (maga Gőthe is bámulattal 
ismerte el színpadi ismeretének technikáját és dramatikai 
ügyességét) ; mint hittudós költő azonban kétségtelenül fe-
lette áll és Danteval vetekedik a pálmaért." 

Ne mondja tehát senki, hogy a kath. egyház ellensége 
a színművészetnek, vagy hogy a katholicismus legalább is 
nem kedvező ta la j a drámai művészet ápolására. Elmélet és 
történet, mint láttuk, az ellenkezőről tanúskodik s minden 
vádat vagy gyanúsítást megczáfol. Calderon példája mu-
tat ja, hogy katholikus papnak a dicsőség legmagasabb fo-
kára lehet a drámai művészet terén is emelkednie és hogy a 
katholicismushoz való hű ragaszkodás épen legbiztosabb 
támasza a lángésznek, hogy ünnepelt felszárnyalásának ma-
gaslatain valahogy el ne szédüljön s a dicsőség pályájára nem 
illő botlásoktól, — melyek a protestáns légkörben élt Sha-
kesperenél is előfordulnak, — ment maradjon.Igaz, hogy papra 
nézve e pálya igen tövises ; ámde a dicsőség, melyik pályája 
nem az? Hogy mily sikamlós e pálya kath. papra nézve, mu-
ta t ja az, hogy Bossuet lángesze a hires declaratio mellett a 
színművészeti kérdésre nézve szenvedett napfogyatkozást. O a 
túlzó engedékenységgel ellenkező végletbe esett. Magávál 
aquinói szent Tamással szált szembe, ki a múlatás és mulatta-
tás számára is erényt vindicált;6) a szinművészettel űzött visz-
szaélés által keltett indignatiójában Bossuet hatalmas esze 
kárhoztató Ítéletével sujtá az egész művészetet. „Ez volt, 
úgymond összes műveinek értelmes kiadója, Lâchât , a bázeli 
püspök testvére, ez volt talán az ő legnagyobb hittudomá-
nyi merészsége."7) 

Nem, nem, a színművészetnek nem ellensége a kath. egy-
ház, hanem igenis, a szinművészettel űzött azon roppant visz-
saélésnelt, melynek világszerte az igazság és tiszta erkölcsök 
oly titkos lelki hecatombákban esnek áldozatul, melyekhez 
képest a bécsi színház lángjai által megvilágított testi heca-
tomba. minden nagysága mellett is, csak elszigetelt, vélet-
len csekélység. 

Az össztudomány jelen állása, 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-

dőink. 
A mit Hermann (K. F.) a hirneves philolog elmésen s 

képletesen megjegyzett, hogy „nem egy tudós él és hal meg 
mai nap a tudomány szolgálatában anélkül, hogy a sok fa 
miatt valaha is erdőt látott volna" l), csakugyan mindinkább 
túlzás nélkülivé kezd lenni. 

H a a cultur-nemzeteknek már valóban beláthatlan 
•«) U. o. 291. old. 
5) 1881. 4. füz. 1. 1. 
8) Summa 2. II. qu. 168. art. 2. in corp. stb. 
1) C'est là peut-etre sa plus grande hardiesse théologique. Quoi 

qu'il en soit, le théologien françois est plus sévère sur la vertu ou la qua-
lité dont il s' agit, que ne l'ont jamaais été les théologiens romains. Vol. 
XXVII. p. 2. 

1) Mancher lebt und st irbt heutzutage im Dienste der Wissen-
schaft ohne vor lauter Bäume je einen Wald gesehen zu haben." 

oczeármá felszaporodott, s a felettük szükséges uralmat 
majdnem lehetlenitő gazdag s folyton gyarapodó szakiro-
dalmára végig tekintünk ; ha az ezekben végig összehalmo-
zott annyi szakkutatás különféle értékű s folyton hullámzó 
eredményeinek egész tömkelege felett egyes ember részéről 
jelenleg persze alig kimeritőleg történhető fáradságos, de 
vajmi hálás, mert a tudomány összes indigentiáit és exigen-
tiáit legvilágosabban feltáró szemlét tartunk : lehetetlen be 
nem látni égető szükségét annak, hogy az emberiség e szel-
lemi kincseit, az emberiség eme nagy közkönyvtárát lehe-
tőleg hozzáférhetőbbé kell tennünk ; a kölcsönös összefüg-
gések s correctivák felismerésére és ezáltal ismereteink tisz-
tázása, kiegészítése s összhangzatba hozatalára, és ekkép is 
az egyoldalulag elszigetelve volt kizárólagos szakkutatásnak 
igazi tudománynyá emelhetésének lényeges könnyítésére s 
hathatós előmozdítására, nemkülönben a bizonytalan inga-
tag tapogatódzások és szeszélyes alanyi sejtelmezések kellő 
értékre s szigorú korlátok közé szorítása, és mennyire lehet 
biztos, vagy legalább a biztosak analógiája szerintiekkel 
pótolhatására, az emberiség szellemi kincseinek immár óri-
ási tárházát czélszerű rendszerességgel tájékoztatóan s az 
egyoldalú kizárólagos szakkutatást hiányai s tévutjaira 
figyelmeztetőleg átnézetesbbé, kritikailag revideálhatóbbá s 
értékesithetőbbé kell tennünk, hacsak az igazi alaposság és 
mélység rovására oda nem akarjuk jut ta tni a tudomány 
ügyét, hogy különben épen leghivatottabb szakkutatóink 
majdnem korábban dőljenek ki, mintsem a czélba vett mun-
kájukhoz szükségeseknek felismert, s azért lelkiismeretesen 
is keresett eszközöket, kivált erre netalán kedvezőtlenebb 
körülmények között kellőleg akár csak össze is hordhatnák. 

Ha például — hogy csak legújabbakra szoritkozzam 
— a selenographia s astrophysica terén ú j korszakot inau-
gurált egy angol Neison-nál-) s olasz Secchi-nél3) is, a né-
mely pontokbani haladottabb kutatásnak tán szintén xij s 
hasznos combinátiókra szolgálandott kivált német termé-
kei4) mellőzve találtatnak ; ha még a jeles Haupt Pál-nak 
úttörő Szumir-szövegtanulmányai5) oly dolgokban czáfol-
gat ják Lenormant-t, miket ez csak korábbi dolgozataiban 
vallott, és legújabban londoni előadásaiban Sayce tanár is6) 
csak ezekre épit, mivel Lenormant ujabb érdemeit") egyik 

2) Edm. Neison. Der Mond und die Beschaffenheit und Gestaltung 
seiner Oberfläche. Autoris. deutsche Ausgabe. Nebst einem Anhang von 
Dr. Herrn. J. Klein Atlas und 26 Karten 5. Taft. Braunschweig, 1878. 
(Vieweg u. Sohn) XIV. 426. 

3) Aug. Secchi. Die Sterne. Grundzüge der Astronomie der Fix-
sterne. Mit 78 Abbild. 9. Taff. etc. Autoris. Ausg. Leipzig, 1878. (Brock-
haus) VI. 400. 

4) Neisonnál pl. az összes német photometricumok, még a königs-
bergi napméretek s Oudemans dolgozatai is (Uber die Sternbedeckun-
gen) ; a parallaxis-tagadó Secchinél sajnosan a parallaxi<-védő német 
irodalom, még egy Seidel s Zöllner jeles phothometricumjai is, pedig 
csillagszín-elmélete s evvel kapcsolatos összes szép combinat ói mennyit 
nyertek volna, mennyire haladottabbak lennének legalabb Zöllner mel-
lözhetlen colorimeterjének tekintetbevétele mellett ! 

:>) Paul Haupt. Die Summerisehen Familiengesetze in Keilschrift 
Transskription und Übersetzung nebst ausführlichen Commentai- und 
zahlreihen Excursen. Leipzig, 1879. (Him-ichs) XIII. 75. in IV. 

6) Eev. A. H M A Sayce. Babylonian Literature etc. Lond. 1878. 
— M. A. Sayce. Babylonische Literatur. Vorträge gehalten in der Royal 
Istitution. Ins Deutsche übertr. von Kail Friederici. Leipzig, 1878. 
(Schulze). 

7) Kivált az e czimű művet : Francois Lenormant. Etudes Cunéi-
formes. Fasi'ic. 1—4. Paris 1878/78. (Maisonneuve et Co.) — mely az 
asszyrologia irodalmában fontos mozzanatként már csak azért is fog min-
dig tiszteltetni, hogy benne szerző először adja összefüggőleg a nagyobb 
szumer-szövegeket. 

52* 
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sem ismerte ; lia két év előtt a magát differential-egyenletei-
vel ú j felfedezőnek tartó bécsi tanár8) a plagiatusról vádolt 
Winkler által, a régibb forrásra történt egyszerű figyelmez-
tetéssel, melyet amaz nem ismert volt, rendreutasittatha-
tott9) — lia a különben oly alapos s azért tekintélyes Trent-
lein egy egész szakirodalmi korszak felett itél, mivel egy e 
korban szélesen el is terjedve volt műről — melyről pedig 
14 évvel előbb Boncompagni tüzetesen értekezett10) — tu-
domása nem volt ; vagy egy oly szorgos régész, mint az 
amerikai Cesnola német fordítójával Stern-nel s bevezetőjé-
vel Ebers-szel együtt:1 1) vagy még egy oly első rangú szak-
kutató is mint Brugsch-bey,12) általuk ujaknak vélt olyas-
mik költséges gyűjtésén és kiadásán liiában fáradtak, mik 
sokkal teljesebben, pontosabban s megvilágitottabban már 
egy Lebas Waddigton (Voyage archéologique. Inscriptions, 
torn. III . ) vagy száz év előtt már egy Tuki által ismertetve 
lőnek : ilyesmik époly különös és sajnos, mint talán mente-
gethető tüneményeknek látszhatnak, de a mi fő, egyúttal 
komolyan intő tanulságok is arra, hogy az ily mindinkább 
szaporább tünemények okai immár lehetőleg megszüntet-
tessenek. 

íme a legközelebbi teendők egyik alapvető s tán leg-
első s legszélesb tere, melynek legsürgősb, de csak lassan-
kint, mert részenkint talán egyelőre csak szakonkint s mi fő 
részrehajlatlanul történendő kimerítő és hű mert csak így 
teljesen és sikeres mívelésére, nem egyes akár lángész, nem 
egyes akár leghivatottabb társulat, nem is évtizedek leende-
nek elégségesek ; — mert önkint értetik, hogy nem csupán 
oly futólag tájékoztató átnézeteket értünk, mint minők az 
úgynevezett szak-encyclopiidiákban vagy az ezekből össze-
állított átalánosakban — pl. akár a már 63 évig kiszülő és 
tervezés szerint csak 20-—25 év múlva befejezendő terjedel-
mes és jeles Ersch-Gruber-féle 13) — sokszor nagy haszon-
nal készülnek ; — még kevésbbé holmi puszta könyvjegy-
zékeket csak, bármennyire becsesek különben ezek is, mint 
pl. mintakép Brunet, Heinsius, Hinrichs s Kayser gyűjte-
ményein kivül, a bécsi Bibliotheca juridica vagy a berlini 
„Übersicht",14) történelmiekben a berlini évi jelentések vagy 

8) Simon Spitzer. Vorlesungen über lineare Differentialgleichun-
gen. Wien, 1878. (Gerold). Ugyanaz : Integration partiellei Differential-
gleichungen Wien. 1879. (Gerold). 

9) Anton Winckler. Aeltere und neuere Methoden lineare Diffe-
renzgleichungen durch bestimmte Integrale aufzulösen. Eine Zurückwei-
sung der dieses Thema betreffenden Prätensionen des Herrn Prof. Simon 
Spitzer in Wien, nebst einer kritischen Beleuchtung der vermeintlichen 
Entdeckungen desselben. Wien, 1879. 

10) P. Trentlein dolgozata „Das Raguna im 16. Jahrh." : im „Sup-
plement zux histor.-literar. Abthlg. des Jahrganges XXII. I. Heft." 1. a. 
1877. der Zei tschr i f t für Mathematik und Physik" herausgg. unter der 
Red. v. Dr. 0 . Schlömilch, E. Kahl und M. Cantor. Salzburg. — Boncom-
pagni herczeg: „Atti dell' Academia pontificia De' nuoviLincei 1862—62." 
az 1478 évi treviso-arit.hmeticáról. 

" ) Louis Palma di Cesnola. Cypern. Seine alten Städte, Gräber 
und Tempel. Bericht iibar zehnjärige Forschungen und Ausgrabungen 
auf der Insel. Autorisirte deutsche Bearbeitung von Ludv. Stern. Mit 
einleitendem Vorwort von Georg. Ebers, etc. Jena 1879. (Costenoble). 

12) Der Bau des Tempels Salomo's nach der koptischen Bibelver-
sion. Von Heinr. Brugsch-Bey. Leipzig, 1^77. iHinrichs.) 

131 Allgemeine Encycloplädie der Wissenschaften und Künste in 
alphabetischer Folge, von. genannten Schriftstellern bearbeitet und 
herausgegeben von J. S. Ersch und J G. Gruber. Mit Kupfern und Kar-
ten. I. Section : A - G. Herausgegeben von Herrn. Brockhaus. 98. Theil. 
[I. kot.et megjel. 1818.] Leipzig. 1880. (Brockhaus) — A IL sectio-ból : 
H—N van eddig 31. kötet, a í l l - ikból : 0—7, van 23 kötet csak (phy-
xios-ig). 

u ) A bibliotli. juridica megjelenik Bécsben Manz-nál nyolcz év 
óta. — Szintén évi folyamokban ; Otto Mühlbrecht. Übersicht der ge-

a stuttgart i folyóirat,15) természettudományi időszaki ter-
mékekre az angol Scudder jegyzékei,16) vagy állattanaikra 
Leuckart s Carus registrátiói 17) stb. —- mert nem pusztán 
könyvek czimeiről hanem tartalmukról, és nem is csupán 
szakadozott ismeretekről van szó ; hanem ér t jük az összes 
irodalmi szaktermékekben foglalt kutatások ezek fejlődése 
s eredményeinek, jelentékenység szerint hol tüzetesebb, hol 
rövidebb, de összefüggő beható ismertetését és legalább 
olyatén jellemzését, mint minőkkel a tudományos világ a 
mélyen érzett szükséglet felőli öntudatának kifejezést-adó-
lag tagadhatatlan haszonnal már is nagyobb mérvű kisérle-
teket tesz elszórtan az úgynevezett szakfolyóiratokban, vagy 
a kezdeményezés terére lépett, s az egyes tudományszakok 
fejlődéseit sokszor meglepő világosságba hozó, habár vajmi 
sokszor még tökéletlenül feltüntető, de alanyi felfogás s 
irányzatok hibáitól sem ment jelesb történeti összeállítások-
ban, minő pl. a I I . Miksa bajor király meghagyása és párt-
fogása mellett a müncheni tudományos akadémia történelmi 
bizottságának felügyelete alatt álló korszerű vállalatnak 
eddig megjelent 18, nagyrészt sikerült, s egyes tudomány-
szakok fejlődési történetét s németországi irodalmát feltűn-
tető műve.18) (Folytatjuk.) 

A ]>:illi y lí-itvíín, 
a képviselőház által kiküldött bizottság előadójának 

j e l e n t é s e 
a tanulmányi alapról. 

(Vége.) 

A tanulmányi alap jogi természetének vizsgálásánál 
nagy suly szokott fektettetni azon körülményre, hogy Mária 
Terézia királynő 1780. márczius 25-én kelt alapitó okiratá-
ban ismételten fundus generálist, fundus puhlicust említ. 
Eltekintve attól, hogy ezen kifejezéseket alkalmam lesz ké-
sőbb valódi jelentőségükre vissza vezetni, e helyütt csak any-
nyit jegyzek meg, hogy a szóban levő kifejezésekből azt, 
hogy az alapitó királynő azokkal a tanulmányi alapot ké-
jjező javakat eredeti jellegüktől megosztani akarta volna, 
következtetni már azért sem lehet, mert e következtetés 
nemcsak azon jogi alappal, a melyre a királynő helyezkedett, 
hanem azon világosan kifejezett intentióval is ellenkeznék, 
mely a királynőt az alap létesítésénél vezérelte akkor, mi-

sammten Staats- und Rechtswissenschaft!. Literatur. Mit einem ausführ-
lichen Register. Berlin. (Puttkammer u Mühlbrecht.) Eddig 12. folyam. 

15) Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, im Auftrage der 
histor. Gese'lscbaft zu Berlin. Herausgeg. von DD. Abraham. .T Hermann, 
Edm. Meyer. Berlin (Mittler n . Sohn) 1878. óta. — Archivalisnhe Zeit-
schrift. Herausgeg. von Dr. Franz v. Roher. Stut tg . 1876-1880. I—V. 
(Spemann.) 

16) S. H. Scudder. Catalogue of scientific serials of all countries 
including the Transactions of learned societies i i the natural physical 
and mathematical sciences 1633—1876. Cambridge (Massachussetts) 
1879. (Library of Harvard University1) — igen pontos tárgymutatókkal, 
szakok és országok szerinti csoportosítással stb. 

'") Rud Leuckart. Bericht über die wissenschaftlichen L-úshins^n 
in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1872—75. 
2. Thle. Berlin 1879. (Nicolai». — Zoologischer Anzeiger. Herausgegeben 
von Prof. J . Vict. Carus. Leipzig 1878. óta évi folyamokban. 

I8) Geschichte der Wissenschaften in Deuts hla-id. Neuere Zeit. 
Auf Veranlassung und mit, Unterstützung Sr. Majestät, des Königs von 
Bayern M iximilian II. Herausgeg. durch d :e histor. Commission bei der 
königl. Akademie der Wissenschaften in München 1—18. Bl. (I. Abth.) 
München 1864—80. (Literarisch artist. Anstalt der J . G. Cotta'schen 
Buchhandlung.) 
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dőn a szóban levő javakat nyqanazon czélból adományozta 
az alapnak, a mely miatt azokat annak idején a jezsuiták 
birták. E czél pedig, miként kimutattam, határozottan ka-
tholikus volt. 

Tovább haladva a tanulmányi alap jogi természetére 
vonatkozó tények és jogi momentumok vizsgálásában, ismét 
azon kérdés merül fel, hogy történt-e az 1780-iki alapító ok-
irat után a tanulmányi alaphoz tartozó javak természetén vál-
tozás vagy sem ? És e kérdésre is határozottan azt lehet fe-
lelni, hogy József császárnak határozottan az volt a szán-
déka, hogy a magyar tanulmányi alap értéke a birodalmi 
pénztárnak adassék át. Miután azonban a császár e részbeni 
intézkedései ép ugy, mint sok más rendelkezése, halálával 
hatályon kivül helyeztettek ; miután tehát azon veszedelem, 
mely a tanulmányi alapot József császár önkényes intézke-
dései által fenyegette, a császár halálával megszűnt, — az 
érintett intézkedéseket részletesen feltüntetni szükségesnek 
nem tekinthetem, s e részben elégnek tartom az akkori kor 
felfogásának jellemzése végett a magyar királyi udvari can-
cellárianak azon felterjesztéseire utalni, melyek a t. bizott-
sággal közlött irományok I I I . füzetében X . X I . és X I I . 
számok alatt fordulnak elő, és melyek közül a X . szám 
alatti felterjesztés különösen azért érdemel figyelmet, mert 
fényes bizonyságául szolgál azon férfias bátorságnak, mely-
lyel az akkori cancellária a tanulmányi alapot, a császár 
önkényes intézkedései ellenében, megvédeni törekedett. 

Azonban, habár József császár halálával annak intéz-
kedései hatályon kivül helyeztettek, -— ugy látszik, nem szűn-
tek meg azonnal azon fogalmi zavarok, melyeket a császár in-
tézkedései általában az alapitványok és különösen a vallás és 
a tanulmányi alap tekintetében okoztak. Legalább erre mu-
tat azon körülmény, hogy a felekezetek szükségesnek tar tot-
tották saját alapitványaikat az 1790/1. országgyűlésen tör-
vény által biztosítani. A katholikus alapítványokról ezen 
országgyűlés X X I I I . czikke intézkedett, a mennyiben abban 
a király, mint az egyház fővédnöke megígéri, hogy a katho-
likusok alapitványait az alapítók akaratához képest fogja 
kezeltetni : Majestas Sacratissiina ut Supremus Ecclesiarum 
patrónus, Ecclesias Dei in suis Juribus conservabit, et Fun-
dationes cujuscunque Nominis, ad mentem Fundatorum, ad-
ministrari faciet. Ezen intézkedés azonban a katholikus ren-
deket nem nyugtatta meg. és a király szükségesnek látta a 
katholikus rendek megnyugtatására kijelenteni, hogy a ka-
tholikus alapitványok felett a felügyelet őt, a régóta fen-
álló jogoknál fogva mint apostoli királyt, tehát mint legfőbb 
kegyurat az országban illeti. Ezen felül az ugyanazon évi 
X X Y I . t. cz. 12. §-bau, mely a kétrendbeli evangélikusok 
szabad vallásgyakorlásáról, azok templomairól, iskoláiról és 
alapitványairól rendelkezik, világosan kimondatott, hogy a 
katholikusok alapitványai a katholikusok, az evangélikusok 
alapitványai pedig az evangélikusokat illessék. Evangelicis 
utriusque Confessionis, penes conditae hac ratione, ac per-
petuo duraturae Legis provisionem, circa Liberum Religio-
suae exercitium, conservationem item Temploruin, Schola-
rum, et Parochiarum suarum, nec non Eundationum omni 
ratione securis redditis, pro amplius confirmanda inter illos 
ac Romano-Catholicam Religionem profitentes Regnicolas 
pace et concordia, statuitur : ut quoad proprietatem dicto-

rum Templorum, Scholarum, Parochiarum et Fundationum 
(salva tamen quoad Fundationes Szirmaianam, et Hrabovsz-
kyanam, uti et Apaffianam, in quantum illám probis füleire 
possent, pro Evangelicis praetensione) Status possessionis, 
actualis, utrinque pro cynosura ea ratione adsumatur, 
ut Fundationes Catholicorum pro Catholicis, Evangelicorum 
autem pro Evangelicis deinccps convertantur, adeoque non 
modo ab ulteriori harum repetitione pro futuro ab utrinque 
praescindatur ; verum etiam nullae unquam deinceps quo-
cunque sub praetextu admitti possint, Templorum, ac Pa -
rochiarum occupationes; illos autem, qui talium violentarum 
occupationum se reos fecerint, poena 600 florenorum ungari-
calium Articulo X I V . 1647. sancita maneat. 

Daczára ezen határozott intézkedéseknek, ugy látszik, 
hogy egyrészről az 1791/1 országgyűlésen alkotott X V I . t . 
cz., mely az 1723. X C I X . t . cz. értelmében alapított köz-
alapokról rendelkezik másrészről azon kifejezések, melyek 
a tanulmányi alap megjelölésére használtattak, zavarokra 
adtak alkalmat. E zavarok feloszlatása végett jelent meg a 
cancelláriának 1793. julius 4-én kelt, s a helytartótanácshoz 
intézett két rendbeli rendelete, melyeknek egyikében (7078. 
sz.) kifogás tétetik a helytartótanácsnak azon eljárása ellen, 
melynél fogva ez a tanulmányi alapot nyilvános alapnak 
(fundus publicus) nevezi ; holott ezen alapot azzal, a melyről 
az 1791. XXI. t. cz. intézkedik, azonosítani nem lehet. Cae-
terum e praerepetita Consilii Locumtenentialis Rgii Reprae-
sentatione observato eo, quod piae fundationes, et respective 
earumdem Fundi, sparsim pro fundis publicis nominentur, 
quin tamen Nominatio haec seu per benignas Resolutiones 
Regias, seu vero per Legis Dispositionem admissa habere-
tur, Consilium Locumtenentiale Regium Supremo Nomine 
liegio hisce reflee.ti, ut cum Fundi hi in pios fines destinati, 
et de Natura sua sub Altissima Majestatis Suae Sacratissi-
mae Inspectione ex supremo Jure Patronatus existentes, cum 
sic dictis Fundis publicis, quorum articulus 21. 1791. me-
minit, nullum nexum habeant, et sensu etiam articuli 26. 
1791. unice pro Catholicis deservire ac etiam praecise ad 
illorum rationem converti debeant, in fu turum tam Fundus 
Studiorum, quam Religionarius in Nexu Decreti Aulici sub 
Nro 7080. c. a. aeque sub hodierno expediti baud alio No-
minis vocabulo, quam Fundi Fundationales, velut ac supre-
ma auctoritate, et Inspectione unice dependentes in actis 
publicis compellantur. A másik (7080. sz.) rendeletében pe-
dig a cancellária meghagyja a helytartótanácsnak, hogy a 
vallás és a tanulmányi alapot illető tőkékről kiállított köte-
lezvények, mint a nevezett alapok tulajdonai jeleitessenek 
meg. Cum porro Obligatoriales cam Verbis Fundi publici 
stylisatae hucadusque fuerint, Expressio vero haec nec cum. 
Sensu Legum, nec cum destinato Fundorum fine conveniat, 
quin potius adversae Interpretation! duntaxat occasionem 
praebere posset ; hinc Jussu Suae Majestatis Sacratis3Ímae 
quaestionati Fundi in futurum Fundus Studiorum, et Fun-
dus Religionarius, Capitalia Fundi Studiorum, et Religionis 
aut pro diversitate Fundationum Capitalia Fundationalia, 
compellanda erunt. 

Mindezekből kétségtelenül következik, hogy Mária 
Terézia halála után tétetett ugyan kísérlet a tanulmányi 
alapot képező javak természetének és rendeltetésének meg-
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változtatására ; hogy ezen alap természetére nézve egy ideig 
félreértések mutatkoztak, — ezek azonban egyrészről az 
1790 1. országgyűlés intézkedése; másrészről Ferencz ki-
rálynak idézett rendeletei által teljesen eloszlattattak, ugy, 
hogy a tanulmányi alapot képező javak természetére és 
rendeltetésére, mely addig katholikus jellegű volt, befolyással 
nem lehetett. 

Befejezéséül jelentésemnek legyen szabad még két 
tényt felemlítenem; és pedig legyen szabad egyrészről annak 
igazolására, a mit jelentésem elején felhoztam, hogy t. i. a 
magyar királyok az egyházi javadalmakat a legújabb időkig 
mint az egyház fővédnökei adományozták, a feltervúri cus-
todiatusnuk a kegyesrend részére történt adományozását, 
illetőleg az adomány le vélnek az érintett állitásra vonalkozó 
részét idéznem : Nos pro paterna nostra sollicitudine, qua 
rectae juventutis educationi ac institutioni benigne prospec-
tum esse volumus, ordini scholarum piarum provinciáé hun-
garicae, ut gravi et salutari vocatioui suae quoad institutio-
nem ac educationem juventutis eo magis respondere possit, 
Custodiatum ecclesiae Albensis, de jure et de facto vacan-
tem, authoritate juris patronatus nostri regit, quod gmerali-
ter in conferendis omnibus antelatis regni nostri Hungáriáé, 
et partium eid^m aduexurum eeelesiis, earumgue benefieiis in-
star divorum quondam Hungáriáé regum, praedeeessorum vi-
delicet nostrorum glortosae remiuiscentiae optimo jure habere 
et exercere dignoseimur, simul cum universis illius bonis, 
castris nimirum, castellis, oppidis, possessionibus, villis ac 
praediis, eorumque proventibus, obventionibus, et emolu-
mentis, eo usque, donee ordo hiece obligationem circa insti-
tutionell! et educationem juventutis sibi ineumbentem ex-
pleverit, dandum et conferenduni esse duximus; másrészről 
legyen szabad annak igazolására, hogy a tanulmányi alapot 
képező javak természetén 1548 óta változás nem történt, azon 
kétségtelen tényt felemlitenem, hogy a tanulmányi alapot 
képező javak 1548 óta a mai napig, tehát 333 esztendőn át 
soha masru, mint katholikus czélokra, nem fordittattak. 

Végre szükségesnek tartom felemlíteni, hogy a jelen-
tésemben idézett adatokat — a törvények kivételével — 
részint a T. Bizottsággal közlött irományok I I I . füzetéhez 
csatolt okmányokból, részint közvetlenül az országos levél-
tárból vettem át. 

Budapesten, 1881. január 12-én. 
Apáthy István, 

a taiuilmanyi alap előadója. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, deczember 10. Kalandos tervek. — Alig 

lehet mai nap a földkerekségén államot találni, melynek za-
vartabb vagy csak oly zavart képe is lenne, mint az unita 
ltalia-é. Kifelé elszigetelve, befelé a forradalmi pártok; a 
pápaság érdekében megindult és kívülről a hatalmak által 
is táplált mozgalom, a bécsi látogatásnak még liberális rész-
ről is általánosan elismert fiascója stb., mindezek, nem ir igy-
lendő helyzetben mutatják be azt a tekintélyes Olaszorszá-
got, melyről csak nem régen irta a szabadkőművesek nagy-
mestere, az öreg Pulszky, hogy annak hatalmas hadserege, 
tekintélyes hajóhada van: a mihez különben nem érdektelen 
commentárt szolgáltat az öreg Pulszkynak legújabb czikke, 
melyben önmaga elismeri, hogy abban a cseréplábon álló 

országban a zavar tetőpontját érte, minek folytán a helyzet 
nagyon kritikussá vált. 

Há t biz ez t. szabadkőműves nagymester ur, ugy van 
és máskép sehogy sincsen. Abban az olasznak nevezett or-
szágban, melyről az olasz szabadkőművesek oly dicső hym-
nusokat tudnak zengeni, hogy ott a királyság, az állami 
tekintély mennyire consolidálva van, a helyzet nagyon-na-
gyon kritikus és reményijük, hogy legközelebb még kriti-
kusabb lesz, bármennyire haragszik is emia t t Pulszky uram 
a pápára, bármennyire beszéljen is ő a pápa és Bismarck 
kalandos terveiről. A szabadkőműveseknek sehogysem akar 
ugyanis fejükbe menni, hogy a pápa Rómát valahogy el-
hagyhatná, mert tudják, hogy addig, mig a pápa Rómában 
marad, valamiképen talán elérhetik, hogy ők is onnan ki ne 
fizessenek; mert a világ arról meg van győződve, hogy addig 
a mig csak némi lehetőség van a megmaradásra, a pápa 
csakugyan nem fog mozdulni: az ő elmenetele tehát jele lenne 
a helyzet tűrhetetlenségének és feltárná a világ előtt a sza-
badkőműves olasz kormány titkos cselszövényeit a pápa 
szabadsága és fü"'o-etlensée;e ellen. De az sem fér a szabad-éi oo o 
kőműves fejekbe, hogy a pápát épen egy protestáns ezászár 
fogadja védelmébe, hogy egy Bismarck most lapjaiban vezér-
czikkeket irat a pápa világi hatalmának visszaállítása érde-
kében. Mind ezek az öreg szabadkőműves Pulszky előtt 
kalandos terveknek tűnnek fel, valószínűleg nem másért, 
mint hogy a már is kétségbeesett szabadkőművesekbe egy 
kis bátorságot öntsön. 

H a az öreg Pulszky hinne egy fensőbb világrendben, 
ha hinné, hogy egy fensőbb kéz kormányozza a világot, lia 
a világtörténelem eseményeiből helyesen következtetve fel-
ismerni akarná e mindent intéző isteni kéz nyomait és nemi 
lenne elfogulva azon gondolatban, hogy a világtörténelmet a 
diplomaták készítik íróasztaluk mellett , akkor velünk 
együtt nem tartaná kalandosoknak a fennebb említett terve-
ket, hanem inkább itt is magasabb hatalom beleszólását 
venné észre a világeseményeibe. Mi kalandos is lenne abban, 
ha a pápa Rómát elhagyná ? Most történnék az először ? Mi 
kalandos lenne abban, ha a pápát épen a protestáns császár 
venné védelmébe? Nem inkább isteni intézkedésnek kellene 
azt tekinteni, hogy a pápát épen az a fejedelem veszi védel-
me alá, aki az egyháznak hadat izent, aki I X . Piusnak az 
ismeretes sértő hangon irt levelet napvilágra hozta ? Nem 
épen Istennek őrködő kezét egyháza felett kellene ez eset-
ben felismerni, aki a világ eseményeit úgy intézi, hogy az 
egyház ellenségei annak védőiül szerepeljenek ? Vagy minő 
kalandosság lenne abban, ha a pápa épen Bismarck és a pro-
testáns császárság által jutna világi hatalmához vissza? Az 
erkölcsi világrend megrendülését senki sem tagadhatja, a 
protestáns császárság területén azt épen oly jól érzik, mint 
máshol és még roszabbtól is kell tartani. Nem isteni intéz-
kedésnek kellene e betudni, hogy a protestáns császárság 
felismerve a pápaság erkölcsi hatalmát, melyhez fogható 
több nem létezik, világi függetlenségét is vissza akarja neki 
adni, hogy annál hathatósabban működjék az erkölcsi világ-
rend visszaállításán ? Vagy talán a kalandosság abban lenne, 
ha a pápa egyáltalában visszanyerné világi hatalmát ? 1780-
ben vették el először a pápától birtokait ? A történet azt 
tanítja, hogy nem; de azt is tanítja, hogy visszaadták úgy a 
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ogosság, mint a pápa függetlenségének tekintetéből és mint-
hogy ez a jogosság ma is fenn áll, minthogy a világnak ma 
is épen oly szüksége vnn a pápa függetlenségére, mint a 
múltban, azért épen semmi kalandosság nincsen ama terv-
ben, mely a pápa világi hatalmának visszaállítását tűzte ki 
czélul, sőt épen ebben is a világ isteni kormányzására lehet 
ráismerni. Ilogy ezt a szempontot Pulszky méltányolni nem 
tudja, a felett nem csodálkozunk, hiszen a páholyban a test-
véreknek az összeesküvési tervek mellett nem ju t idejük a 
világtörténelmet magasabb szempontból contemplatiójuk tár-
gyává tenni. 

Csakis ezen magasabb felfogás hiányának és a minden 
szentet sárba tiporni akaró vágy kifolyásának tekintjük a 
vén szabadkőműves azon tettét is, hogy a jelenlegi kérdésbe 
keveri nem csak a jelenleg Rómában összegyűlt püspököket, 
hanem gyanúsítja mégaczél t is, mi miatt Rómában a szentté 
avattat'ís történik; és ha jói fogjuk fel a szabadkőműves ter-
vet, ha lát juk, hogy e czikk épen a szenttéavattatás nagy 
napján, deczember 8-án látott napvilágot, ugy oda kell nyilat-
koznunk, miszerint e czikk is nem más szempontból Íratott, 
mint hogy az egyház e fenséges ünnepélye is, magasztos czél-
jaival együtt, meggyaláztassék, mintha az egyház mindent csak 
földi érdekből tekintene és semmit nem tenne magasabb érdekből. 
„E szentek, úgymond a semmi szentet nem becsülő nagy sza-
badkőműves, nem szándékosság nélkül csupa olaszok és 
francziák." Mily gyalázat, mily botrány egy ily vallási tényke-
dést igy lealacsonyítani akarni ? Mily minden nemes érzület-
ből kivetkőzött természet kell ahhoz, hogy az egyház fejének 
intentiója ily módon gyanusittassék ? Hallot t már valaha 
Pulszky valamit arról, hogy a szentté avattatás mily foko-
zatokon megy keresztül ? Hallot t valaha arról valamit, hogy 
mennyi idő foly le, mig a vég-, a döntő itélet meghozatik, 
hogy valaki szentté avattassák ? Vagy azt gondolja hogy az 
egyház nemtelen politikai czélokból szokott valakit szentjei 
közé sorolni, hogy azután tisztelje ? Pulszky nyilatkozatá-
ból ez utóbbi következtetésre kell jönnünk, ily módon akar-
ván az egyházat a szabadkőműves társulat általa jól ismert 
niveaujára lenyomni és az egyházat a világ előtt mint oly 
társulatot bemutatni, a mely gúnyt űz az emberiség vallásos 
érzületéből. Igen, mint fennebb a kalandos tervvel, igy itt is 
csak azt mutat ja P . hogy neki nincsen semmi érzéke egy 
fensőbb rend, vagy az ideális czélok iránt és igy a minő ön-
maga. olyannak tar t másokat is, olyannak itéli az egyházat, 
az isteni intézményt is; de azért bizonyos, hogy P. nyilat-
kozata sem az egyház felett őrködő isteni gondviselés ter-
veit meg nem akasztja, sem nem akadályozhatja, hogy az 
egyház elérje azon erkölcsi czélt, mely a szentté avattatás 
alkalmából egyedül lebegett szeme előtt. 

Róma. A eanonisatióról —- baráti kézből következő 
távirat érkezett hozzánk : Róma, decz. 8. A szenttéava-
tás ünnepélye öt óráig tartot t . A szentatya homi-
l iájában örömét nyilvánifá, hogy szerencsés lehet az 
egyház jelen szorongattatásai közt Isten kiválasztott 
szolgáinak számát szaporítani, kik az emberiségért 
imádkozni fognak. 

Francziaország. A temetők saecularisatiója. — A szo-

morító tények folyton szaporodnak. E napokban a Senatus 
elfogadta a szabadkőmives törvényjavaslatot, mely elveszi 
a X I I . év prairiali rendeletének érvényét, mely rendeletben 
az van, hogy — tekintve a vallásszabadságot és hogy min-
den összeütközésnek eleje vétessék — a temetők legyenek 
hitfelekezetiek, vagy is legyenek vallás szerint felosztva. 

Ezen kötelező és közös összekeverés által a halál se-
cularisatiója megsérti egyaránt a haldoklók végakaratát, a 
logikának és az egyháznak törvényeit, a katholikus vallás-
gyakorlatnak minden szabadságát, melyet minden nyilatko-
zatában biztosított neki az állam, és végre megsérti a szép 
rendnek, a biztonságnak, sőt a becsülettudásnak és illemnek 
szabályait is, melyek nem engedik, hogy mi folytonosan zavar-
juk a sirok csendjét egymásnak ellenmondó istentiszteletek-
nek nyilatkozatai és főkép minden vallásgyakorlattal ellen-
kező nyilatkozatok által. 

A liberalismus, mely a páholyok parancsszavára hall-
gat, semmi tekintettel sincs e szempontokra, hogy egyedül 
csak az egyház ellen kiönthesse gyűlöletét és a vallás ellen. 
Lehetetlen más okot tulajdonítani ez utóbbi tettének, melyet 
imént hajtott végre bűnösen és mely eléggé mutat ja , mennyire 
megveti törvényeiben ugy a holtak jogait mint az élőkét. 

„Szépen kezdődik," kiáltott fel a kamarák összeülése-
kor a radikális követ, gr. Donville-Maillefeu, hallván mint 
ordítnak torkuk szakadtából az opportunisták és mint nem 
engedik szóhoz jutni Louis Blanc-ot, ki kérte az ideiglenes 
bureaunak fenntartását a végleges bureaunak megválasz-
tásáig. A senatorok a jobbpárton másnap ugyanazt a zajt 
üthették volna. Mert, ha a követek lármával és brotrány-
nyal nyitották meg az ülést, a senatorok megnyitották azt 
a lelkiismereti szabadságnak megsértésével. Egy szóval, 
többet ér azokhoz hasonlóan viselni magát, mint ezekhez 
hasonlóan szavazni. 

A törvény, vagy jobban mondva a rendelet, mely a 
X I I . évi prairiali törvény erejével bir, mondjuk az „Espe-
rance de Nancy "-val, melytől vesszük e kitűnő adatokat e 
tárgyban, igen a X I I . évi prairiali rendelet bölcsen és szabad-
elvileg intézte el a sirok kényes kérdését. Minden jogot bizto-
sit és minden lelkiismeretet tiszteletben tartott . Kétség ki-
vül ezért siettek ugy republicanusaink mindent felforgatni. 

Község-ekben, hol a hivek több vallásfelekezethez tar-o ' 

toznak, minden felekezetnek külön temetővel kelle bírnia, 
teljes szabadsággal a vallásos szertartásban. I Ia a község-
nek csak egy temetője volt, vagy ha csak egy temetője le-
hetett, akkor azt felosztották annyi felé, ahány felekezet 
volt a községben, mindegyiknek külön bejárattal . Ezt neve-
zem én valóban egyenlőségnek a halál előtt. 

October 29-ike óta nem létezik többé a prairiali ren-
delet. A kamrában nagy többség arra szavazott, hogy meg-
semmisüljön; nem kisebb többség, 148 szavazott 88 ellen, 
eltörölte a Senatusban. Minden határfal ledől, minden elkü-
lönítés eltűnik. A temetőket elvilágiasitották, és a béke ho 
nából az Istent számkiüzték, amint kitiltották vagy ki fog-
ják tiltani az iskolából. 

H a a jobboldali senatorok, akik mindig közönyösek 
vagy késlelkednek, jelen lettek volna az ülésen, talán nem 
lett volna oly gyászos az eredmény ? Talán ! Talán elérték 
volna azt, a mi mellett a hagyomány szól, hogy ugy tekintették 
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volna a javaslatokat, melyek mind a régi kamarából jöttek 
át és melyeket a Senatusban még meg nem szavaztak volt, 
talán ugy tekintették volna mint meg nem történteket. 
Mennyire volt e szokás észszerű, meg fogja mutatni egy 
futó pillantás. Előterjesztés vagy inditvány csak akkor 
válik törvénynyé, miután elfogadta az egy időben létező két 
kamara. Tehát mi történik, ha a Senatus némi modositást 
eszközöl egy még el nem fogadott indítványon ? Lehet-e azt 
visszaküldeni a kamarához? Nem, mivel a kamara, az melyből 
az származott megszűnt létezni. Há t aztán ? . . . Aztán vilá-
gos, hogy ha a Senatus napirendre hozza azon előterjesztvé-
nyeket, melyek már átmentek a meghányás-vetés állapotán, 
ezáltal a Senatus kiteszi magát oly helyzetnek, a hol nincs 
se előre se hátra. De a felső kamarának radicálisai egyáta-
lában el akarták világiasitani a temetőket. A szabadkő-
mivesség ezt nagyon sürgette és a republikánusok nem tud-
nak neki megtagadni semmit. (Vége köv.) 

IRODALOI. 
— A szent Karácsony közeledik. Érzi ezt a könyvpiacz 

is. Mi ezúttal azon termékekről sietünk röviden ielentést ten-
ni, melyek hozzánk beküldettek. 

1. Á betlilehenii királyfiú. Karácsonyi ajándék, a 
kalocsai érs. jézustávsasági fögymnasium máriai nagyobb 
Congregatiójának és a magyarhoni kath. ifjúságnak ajánlja 
. . . S ; J , Második bővitett kiadás. Szép petit-nyomás, 51 
lap. Ára 20 kr. 

A karácsonyi angyali örömek áhítatának kedves kis 
szent-gyakorlati könyve. Megnyitja egy hangulatteljes köl-
temény, — a Korácsonfa. Ezt követi rendszeresen kidol-
gozva, gyermekded modorban, de ugy hogy felnőttek is élve-
zettel merithetnek az itt nyújtott üdvforrásokból, kará-
csony-előheti áhítat (novena). Gyönyörű költemények tol-
mácsolják ezután a karácsony-éji, karácsony-napi és kará-
csonykori érzelmeket. A karácsonyi ünnepkörre rövid kis 
exercitiumok zárják be az ájtatossági részt. Végül a fenne-
vezett Congregatio 1881 2-iki névsora következik. Kath. if-
júságunk karácsonyi magánajtatosságát szebben alig végez-
heti, mint e kis könyv vezérlete mellett. 

2. Kis pásztorjáték az elemi i f júság számára. I r t a 
Petheö József. 2. kiadás. Eger-Szolcsányi Gyula tulajdona 
1882. 16 lap. Ára 12 kr, 10 példányra 1 tiszteletpéldány. 

Minden anya-, vagy fiókegyház sőt minden iskola ren-
dezhetne ily pásztorjátékot. Az öregek épülnének, a gyer-
mekek örülnének, szóval a vallásosság melege e hithideg 
korban emelkednék. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya a decz. 8-iki ünnepélyes szenttéavatás 

előtt 10,000 frankot osztatott ki a szegények közt. 
— lénynyel és ünnepélyességgel, minőt Róma X I I I . 

Leó pápa uralkodása alatt még nem látott, történt meg a 13. 
Szűz szeplőtelen fogantatása ünnepén a szenttéavatás ma-
gasztos ténye. Szűk terünk ezúttal csupán a pápának szent-
té-avató szózatára kényszerit szoritkozni. Az urbi et orbi 
szóló határozat igy szól : Ad honorem Sanctae et Ind induae 
Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicae, et Christianae 
Religionis augmentum, auctoritate Domini Nostri Jesu 
Christi, Beatorum Apostolorum Petr i et Pauli , ac Nostra; 
matúra deliberatione praehabita, et Divina ope saepius im-
plorata, ac de Venerabilium Fra t rum Nostrorum Sanctae 

Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharum, Archiepis-
coporum et Episcoporum, in Urbe existentium consilio, Bea-
tos : Joannem Baptistum de Hubeis, Laurentium a tírundu-
sio, Benedi (tum Josrphum Labre, Confessores, et Ciaram a 
Cruce, Virginem, Sanctos esse decernimus, et definimus ac 
Sanctorum Catalogo adscribimus ; Statuentes ab Ecclesia 
Universali illorum memóriám quolibet anno, nempe Joannis 
Baptistae die vigesima tertia Maji, Laurentii septima Jul i i , 
Benedicti Josephi décima sexta Április, inter Sanctos Con-
fessores non Pontifices. Ciarae, decimaoctava Augusti. inter 
Sanctas Virgines, pia devotione recoli debere. In nomine 
Pa-J-tris, et Fi-j-lii, et Spiritus-j-Sancti. Amen. 

— A decz. 8-iki szenttéavatás alkalmából, mint az 
Osserv. Romano irja, a lillei egyetemen valaki 100,000 frank 
alapitványnyal u j orvostudományi tanszéket alapitott Labre 
sz. József titszteletére. 

— Köszönettel vettük a pesti kath. legény-egylet disz-
okmányát. Becses emlékül s buzdításul fog e megtiszteltetés 
szolgálni, hogy a nemes törekvésű egylet bensőbb ügyeit is 
tehetségeinkhez képest szivünkön viseljük s általában a tár-
sadalmi kérdés tisztázását a Religio' feladatainak első so-
rában tartsuk. Isten áldása legyen a jeles egyleten ! 

Kegyeletes adakozás. 

Winterhal ter Antal apát-kanonok ur a jubilaeum 
hármas czéljára (még Immaculata előtt küldetett el, 
postai akadályok azonban átvételét késleltették.) . 60 frk 
N. N. a szent-gyermekség társulatának . . . . 1 fl-

Felliivás előfizetésre. 
Istenbe vetett bizalommal szándékunk e lapot negy-

venegyedik évfolyamán át is vezetni. T. olvasóink és mun-
katársaink ezúttal a múltra nézve vegyék támogatásukért me-
leg köszönetünket, a jövőre nézve pedig fogadják testvéri üd-
vözletünket s további szives pártfogásukért kérelmünket. 
Nagy küzdelmek közepett é lünk; még nagyobbak előestéjén 
állunk. Korunkban a papságnak nem kisebb feladat jutot t 
osztályrészül, mint egyfelől az általános elkereszténytelendés 
továbbterjedésének út já t állni, másfelől mindeneket megú-
jítani Krisztusban, restaurare omnia Christo. Ennek a fel-
adatnak szolgálatában állunk. Elvi, nem hirlap vagyunk. 
Az idők viszontagságai, az emberi vélekedések hullámzásai 
közepett, az eszményt tar t juk szem előtt, mely erősebb a mu-
landó életnél, és nem oly gyarló mint a mai vagy holnapi 
nap szeszélye, — hanem örök. Az apró mindennapiságok 
közt csak a nagy dolgok érdekelnek. A kérdések annál érde-
kesebbek, minél nehezebbek, az álláspontok annál becsesebbek, 
minél magasabbak. Ez illik lapunk nevéhez. T. olvasóink 
meg lehetnek győződve, hogy a lap érdekében mindent meg-
teszünk. Olvasó közönségünk fokozatos szaporodása folytonos 
buzdítás. Excelsior ! 

Előfizethetni 

félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kii', posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczio-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Mazemn-körnt, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Teremtsünk a theologiának erőteljes tudományos életet hazánkban. — Az ösztudomány jelen állása, az 
ebből fo l jó tanulságok és jövőben féladatteljes teendőink. — Egyházi tudósítások: Budapest. A pápaság világi hatalma. — 
Francziaország. A temetők saecularisatiója. — lióma. A decz. 8-iki szenttéavatásról. — Irodalom. Jóakaró észrevételek 

vallásos költészetünk fiatalabb művelőihez. 

Teremtsünk a theologiának 
hazánkban erőteljes tudonrányos életet! 

La sacerdoce doit être, en 
ce moment la préoccupa-

tion souveraine de la société 
qui veut renaître. 

De Maistre. 

Isten igéje ugy az ó- mint az u j szövetségben 
r i tka erőteljes szavakkal mondja ki a papság fen-
séges tudományos hivatását az emberiség körében. 
„A pap ajkai őrzik a tudományt , igy szól az Ur 
Malakiás prófétánál,1) és a törvényt az ö szájából 
kérdezik; mert ö a seregek urának angyala,™ azaz 
követe és tolmácsa. Es az u j szövetségben maga az 
isteni Tanitó mondta az első keresztény papi colle-
giumnak, az apostoloknak : „Ti vagytok a föld sava ; 
t i vagytok a világ világossága." Az emberi társa-
dalom sülyedésének vagy emelkedésének, a tudó 
mány tisztafényü ragyogásának vagy első tétülésé-
nek sorsa tehát, a keresztény társadalomban, egy 
életpályához sincs oly szorosan kötve, mint. Krisztus 
papságáéhoz. 

Ámde miféle tudomány az, mely Krisztus egy-
házának papságát a világ világosságává teszi; mi-
féle tudomány az, melynek fényét e papság van hi-
vatva minden nemzetek közt ápolni és terjeszteni ; 
miféle tudomány az, melyet e papság ajkai kötele 
sek őrizni, s melyet az ö ajkairól les és vár a leg-
tensöbb igazságok iránt lelkesedő vagy dühöngő 
vi lág? Ugyan miféle tudomány volna ez más, mint 
h tudományok tudománya, mint azon isteni eredetű 
tudomány, melynek álláspontja legmagasabb, mert 
Istennél van, látköre legszélesebb, minthogy ma-

" Ö H . 7. 
») Sz. Máté V., 13, 14. 

gába időt és örökkévalóságot egyiránt felölel ; mi -
féle tudomány volna ez más, mint a theologia, ama 
hit tudomány,3) melynek tanait maga az Isten termé-
szetfölötti ihlet ál tal közölte néhány kiválasztott 
elmével s ezek ál tal az emberisséggel ; igen, miféle OÖ 7 o ' 

tudomány volna ez más, mint az a tudomány, mely-
nek eszméi magának az emberré lett isteni Bölcse-
ségnek ajkain testesültek meg mintegy emberi sza-
vakká? 

Ez az a tudomány, melynek fényével a papság 
van hivatva bevilágítani az emberiség életének és 
történetének Gőthe szerint is legmélyebb kérdéseibe, 
s egyedüli nagy themájába, a hit és hitetlenség vi-
lágharczába ; ez az a tudomány, mely Gerbet szavai 
szerint hivatásszerülega tudományok élén jár.4) 

A" theologia minden más tudománynál becse-
sebb, magasabb, és igy valamennyi tudomány fölött 
áll s valamennyire nézve kettős irányban vezér. 

Aquinói sz. Tamás ri tka nagy elméje párat lan 
egyszerűséggel vi lágít ja meg e tételt. Arra a kér-
désre : u t rum sacra doctrina sit dignior aliis scien-
t i is? következőleg válaszol:5) . . . Ez a tudománv 
valamennyi tudományt , ugy az elméletieket mint a 
gyakorlatiakat fe lülmúlja (transcendit.) Az elmé-
leti tudományok közt egyik a másiknál elöbbvaló 
nak (dignior) mondatik bizonyosságánál és tárgyá-

3) A ,hittudomány' szó gyengén és nem szabatosan fe-
jezi ki azt, mit theologia alatt értünk. Ezt a névkérdést is 
kellene már egyszer tisztázni és megállapítani : hittan-e, 
vagy hittudomány, vagy theologia vagy mi legyen magyar-
ban a theologia. 

') La thologie occupe dans l'ordre des Sciences la pla-
ce de Dieu même dans 1' ordre des êtres . . . Toutes les sci-
ences sont théologiques, parceque Dieu est la première rai-
son des choses, et qu'en lui réside le type éternel de l'ordre 
réalisé par la création. Coup d'oeil sur la controverse chrétienne, 
Paris, 1831. 247. 1. 

a) Sum. theol. I. q. 1. a. 5. in corp. 
40 
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nak becsénél fogva. Ámde ez a tudomány minda-
kettöre nézve valamennyi tudományt felülmúl. Es 
pedig: bizonyosságára nézve azért, mert a többi 
tudományok bizonyosságukat az emberi ész termé-
szeti világából merítik, mely hibázhat : ez pedig 
bizonyosságát b í r ja az isteni tudás világából, mely 
nem hibázhat. A tárgy becsénél fogva (elöbbvaló ez 
a tudomány) azért, mert ennek a tudománynak fő-
tá rgyá t azok kéjiezik. mik inagasztosságukban az 
észt fe lü lmúl ják : holott a többi tudományok csakis 
azokat tekintik, melyek az észnek alá vannak ren-
delve. A mi a gyakorlati tudományokat illeti, azok 
közt az a feljebbvaló (dignior), mely magasabb 
czélnak nincs alá rendelve, sőt mások ö alá mint 
czéljuk alá vannak rendezve, mint p. a hadi tudo-
mány az állami tudomány alá, minthogy a hadse-
reg java az állam java alá van rendelve. Ámde en-
nek a mi t udomá i^unknak , a mennyiben gyakor-
lati, czélja az örök boldogság, melyre mint vég-
czélra vannak rendelve a gyakorlat i tudományok 
minden más czéljai. Az egészből világos, hogy ez a 
tudomány másoknál minden tekintetben feljebb-
való." 

A következő fejezetben sz. Tamás a theologiát 
mint bölcseséget tekinti és számára az emberi bölcse-
ség körében a legkimagaslóbb belvet vindicálja. Eme 
kérdésre: u t rum haec doctrina sít sapientia ? a követ-
kező felvilágosítást a d j a : Válaszom:6) azt kell mon-
dani, hogy leginkább nevezhető bölcseségnek minden 
emberi bölcseségek közt, nemcsak bizonyos nemben, 
hanem általában. Minthogy ugyanis a bölcseség hi-
vatása rendelni és ítélni, itélet pedig az alantiak 
fölött felettök álló okok szerint tör ténik: az mon-
datik a maga nemében bölcsnek, a ki abban az il-
lető nemben a legmagasabb eszmét (causam) t a r j a 
szem előtt p. az építészeti nemben a műépítész, ki a 
ház alakját (formain) rendezi, és az építőmester az al-
sóbbrendű müiparosokra nézve, kik fát faragnak vagy 
követ készítenek. Ezért mondatik (a Kor. I. 3 ; 10.) 
„Ut sapiens architectus fundamentum posui." Es 
ismét, az összes emberi élet körében (in genere) okos 
ember bölcsnek mondatik, a mennyiben az emberi 
cselekedeteket kellő czélra intézi. Innen mondatik 
{Véld. 10; 33,): „Sapientia est viro prudentia ." — 
Tehát, a ki az egész mindenség legeslegmagasabb 
(simpliciter altissimam) okát tekinti , t. i. az Istent, 
leginkább bölcsnek mondható. Amiér t is a bölcse-
ség az isteniek ismeretének neveztetik, a mint ez ki-
tűnik sz. Ágoston által {De Trinit. I. 12. cap. 14. a 

6) Ibid. a. G. in corp. 

princ.) Ámde a szent tudomány a szó legszorosabb 
értelmében annyiban hoz határozatokat (determinat) 
Isten felől, a mennyiben ő legmagasabb ok ; mert 
(ez a tudomány az Istent) nem csupán arra nézve 
tekinti, a mi róla a teremtményekből megtudható 
(mi a bölcsészek ismeretkörét képezi) a mint {a Bőm. 
1;19 . ) mondat ik : , .Quodnotumest Dei, manifestum 
est in illis" ; hanem inkább arra nézve is, a mi ma-
gáról csak ő előtte ismeretes, másokkal pedig kinyi-
latkoztatás által közöltetett. Az egészből tehát kö-
vetkezik, hogy a szent tudomány leginkább mond-
ható bölcseségnek." 

Ezen magas álláspont, melyet a tudományok 
egyetemes rendszerében a theologia elfoglal, mely 
öt a tudományok élére áll i t ja, e legfőbb tudományt 
a többiekre nézve két tekintetben vezér s illetőleg 
irányadó szerepre képesíti. Az egyik az, hogy ott. 
hol a többi tudományok vezérfonalának kezünkben 
vége szakad, ott, hol az emberi szív ti tkon érző sej -
telmei kezdenek tapogatózni a végtelen sötétben, 
ott , a vakmerő elmékre nézve megközelíthetlen fény-
ben lakozó isteni bölcseség világával körülsugár 
zottan, a theologia lép elénk, s megerősítve s hozzá 
szoktatva lassanként lelki szemeinket, hogy a ter 
mészetfelettiek vakító fényében is lássunk, elvezet, 
ha híven követjük, a minden világosság és tudo 
mány forrásához, Istenhez, kiről, a theologia közve-
títése nélkül a szó teljes értelmében áll, mit róla a 
költő ihlete mondot t : 

Léted világit, mint az é°'ő O - o 
Nap : de szemünk bele nem tekinthet ! 

Ugy van : az emberi tudomány bír ugyan annyi 
világosságot kifejteni, hogy elménk eljusson annak 
ragyogóan világos megismerésére, hogy van Isten, 
mert az ö léte világit mint az égő nap ; ámde a fá-
tyolt, mely az ő ti tkait fedi, nem képes föllebbenteni 
s nem képes azokba betekintést saját erejéből esz 
közölni, — mert „szemünk bele nem tekinthet.'1. Ezt 
a betekintést az istenség vakitó fényének mély-
ségeibe, mint mondók, a theologia közvetíti. Ez a 
theologia czélja, hivatása, küldetése. Az ö ismereti 
tárgya maga az Is ten, mint önmagában ,meg 
közelithetlen fényben lakozó' valóság, és minr 
minden valóságnak létoiía és végczélja 7) a le 
hetö legtökéletesebb módon megismerve, —- vagy 

') Sacra doctrina non determinat de Deo et decreaturis 
ex aequo ; sed de Deo principaliter ; et de creaturis, secun-
dum quod referuntur ad Deum, ut ad princípium vel finem. 
S. Tkom. Sum. I. q. 1. a. 3. ad. 1. Omnia pertractautur in sacra 
doctrina sub ratione Dei ; vel quia ipse Deus ; vel quia ha-
bent ordinem ad Deiun, ut ad princípium et finem. Ibid. 
a. 7. in corp. 
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is a theologia Istenről önmagában, és min t 
mindenek létokáról és végczéljáról sajátlag nem 
annyiban szól a mennyiben ezekre nézve eszünk 
gyarló világosságánál is tá jékozhat juk magunkat , 
mert ez a philosophia feladata ; hanem annyiban, 
a mennyiben azokra nézve maga az Isten, eszünk 
világát erőben és kihatásban messze túlszárnyaló 
mindentudásának mindent átható fénye — kinyilat . 
koztás által felvilágosítást adott.8) 

Ámde a theologia nemcsak azokban vezér, a 
mik az emberi ész vi lágát túlhaladják, hanem azok-
ban is irányadó, melyek eszünknek alá vannak ren-
delve mint ismereti tárgyai. Vagyis a theologia 
nemcsak arra van hivatva, hogy fényével világítson 
az emberi elme előtt csakis ott, hol a többi tudomá-
nyok fáklyája vagy kialszik vagy elégtelen, hanem 
egyszersmind arra, hogy a tudományoknak saját kö-
rükben is egyenkint és együttvéve mintegy vezér-
csillagul s i ránytűül szolgáljon, nehogy midőn az 
ideglenes javak és alsóbb rendű valóságok közt tájé-
kozzák az embereket, valamikép elfeledtessék vagy 
szem elöl tévesztessék velők az örökkévalókat és a 
legfőbb Valóságot. C O 

Ars longa, vita brevis. Az a pont, melyig va-
laki tudományos kutatásában egyik vagy másik szak 
terén előrehaladt, koránsem a világ vége; — az csak 
egy pont a végtelenségben. Sokan, sőt mint Lessing 
mondá,9) „ezerén egy ellen, ott vélik rejleni a gondol-
kodás czélját,holaz elmélkedésben kifáradtak."Ámde 
ez csalódás. Ezeknek a saját kis atórnjokba burkoló-
zott, álomkóros tudósoknak azt hangoztatja a theolo-
gia lelkök mélyére: Excelsior! Előre Azt mondják, 
hogy Göthéből a lélek eme felkiáltással szakadt ki : 
Mehr Licht! Ez a pogányokban is meglevő natural i te r 
christiana anima végső imája volt a hit, a theologia 
vezérfényeért. Mert a legnagyobb lángész sem bír ma-
gából elég fényt kiárasztani, hogy az őt környező vég-
telenség homályát saját kis körén túl eloszlassa. 
A lángész is csak olyan mint a többi ész, — ha-
sonló a mécshez. Bizonyos távolságban erőt vesz 
fényén a homály és végre egészen eltűnik a sötét-
ségben. Mily megbecsülhetetlen jótétemény tehát a 
tudományok élén egy oly tudomány, melynek fénye 

8) Sacra doctriua procedit ex principiis notis lürniűe 
superioris scientiae, quae scilicet est scientia Dei. Ibid. q. 

in corp. Propria huius scientiae cognitio est, quae est per 
revelationem ; non autem quae est per naturalem rationem. 
ibid. a. 0. ad 2. 

®) Hettinger, Der Organismus der Universitilts-Wi^-
senschaften und die Stellung der Theologie in demselben, 

; 7 î i 1. ' : ' • • •••' ' ' " . • •'< 

nem sziikkörü mécsvilág,hanem maga azörök igazság 
végtelen fényözöne. Minden emberi tudomány egyen-
kint s együttvéve hasonló a mécsvilághoz. Csak bi-
zpnyos kört világitnak meg, csak ezen belül tájé-
koztatnak; azon túlra vagy csak homályos sejtel-
mekkel szolgálnak, vagy egészen sötétségben hagy-
nak. Nem jótétemény e tehát, melyet két kézzel 
kellene megragadni minden tudománynak, az, hogy 
a theologia az összes tudományok mécsvilágánál 
magasabb rendű, tehát erösebb fényt derítvén a 
mindenségre, ez által nemcsak a tudományok lát-
határát körülzároló titok végtelen mélységeire 
áraszt ki legalább derengő fényt, hanem egyúttal 
magoknak a tudományoknak saját körükben is tá-
jékoztatólag szolgál, nehogy midőn szükkörü mécs-
vi láguknál a mindenségben előre, a végczél felé ha-
ladni vélnek, avval ellenkező irányba, hátrafelé té-
vedjenek, vagy jobbra-balra szerte szét elkalandoz-
zanak. 

Ilyen levén a theologia állása, méltósága és hi-
vatása az emberi tudás, s az összes emberi tudomá-
nyok körében, azt kérdezzük : ha minden tudomány, 
a tücskészettöl az embermészárlás haditudomá-
nyáig, talál müvelökre, kik tömegesen egész éle-
töket szakuknak áldozzák : vájjon a theologia nem 
érdemli e meg, hogy neki is élet legyen szentelve ? 

Az össztndomány jelen állása, 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-

dőink. 
A mit a dresdai Sckultze Frigyes mond a Klio ideál-

já t feledni látszó, noha tetőtől talpig kritikus mai akadé-
miai történetkutatás- és Írásról — melyet kicsinységekkel 
nagyban való üzérkedésnek1) nevez, mert minden fényoldala 
és érdemei daczára mellékes, jelentéktelen s szakadozott 
részletkékkeli aránytalan s a valóban lényeges s fontossal 
Való kellő összefüggést feledő s azért egyoldalú s többnyire 
irányzatos bibelődéssé kezd fajulni — hogy t. i. ma, midőn 
„a tulságig vitt kizárólagos munkafelosztással a oly veszé-
lyig eljutottunk) hogy lassankint minden összefüggést elve-
szítsünk, ^érkezettnek látszik az idő, hogy belássuk, misze-
rint, ha Baconnak sürgetni kellett a részletekbe való tüze-
tesb behatolást, most ismét élodázhatlan követelménynek 
látszik, liogy a részszertiségekből megint az összképet állít-
suk össze, s á sok történetből történelmet alkossunk"2) — 
imindezi áll;bizonyára egyéb szakokról is sőt ezeknél a detail-
kutatás összefüggésbe hozatala s ezután kellő értékesítése 
nem egy oknál s körülménynél fogva még égetőbb szüksé-
get képéz. 1 

').„Sie ist Kleinigkeitskrämerei en gros ; ihre Jünger vergraben 
äich init Amçjsehtleiss, der eine in dieses, der andere in jenes Aktenbün-

: ;dei dpr Aifchlta:u,L. Jenaer'Literaturzeitug. 1877. Nr! 34. S. 528. 
2) rJBacon's Forderungen ' . . . sind im hohen Grade erfüllt wordall. 

1 A ber jètzt heisst'e^ einen neuen Schritt thun. Die Arbei t s te i lung iát 

4 9 * 
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Ha egyelőre csak a szakoakinti és talán nemzeten-
kinti, u j registráláshoz3) fognánk mielőbb, ez által is már 
vajmi sok szakban nemcsak egyrészt a szakadozottság, hi-
ány s hézagosság, kutatási aránytalanság intő kiderítése, 
másrészt az eddigi szakismeretek fejlődéseinek útbaigazító 
tanulságai lennének hasznos jutalmunk, hanem egyúttal 
jelen szakismereteink több oldalubb megitélhetése, méltá-
nyolása és értekesíthetésére, sőt a kizárólagos induction 
kívül szerencsés deductióknak is kellő alkalmazása mellett 
nem ritkán ujak termékeny s könnyebb szerzésére nyernők 
a szükséges előfeltételeket, alapokat, szempontokat. 

Igy pl. a social tudományoknak tán legtöredékesb hiá-
nyosb s egyoldalubb detail-kutatásaira nézve fényesen iga-
zolta ezt legújabban Schäffle eljárása;4) a moralstatistiku-
mokban ez uton szerzett érdemeket Öttiugen ;5) histologicu-
mokbau Eanvier;0) természettudományiakban Strut t , Eng-
ler;7) linguistikai problémákra nézve Marty,8) az áriái ku-
tatásra (lösche ;9) az assyrologicumokra nézve Haupt , Le-
normant;1 0) kultur s vallástörtéüelmiekben pl. Jodl s F i -
scher vagy részben az angol Faber, Legge ; u ) a kísérleti 

bereits so weit getrieben, dass man Gefahr läuft jeden Zusammenhang zu 
verlieren. Wenn Bacon fordern musste, dass man ins Einzelne gehen 
solle, so tr i t t nun die neue Forderung auf, aus dem Einzelneu wiederum 
das Gesammtbild zu entwerfen. Aus d 'n Geschichten Geschichte zu ma-
chen, die ewigen Entwicklungsgesetze im chaotischen Wirrwarre des Vie-
lerlei zu zeigen, das erscheint jetzt als das Ideal der Geschichtsschrei-
bung." f. i. h. 

3) Ez iránt örvendetesen még a spanyol nemzet is mutat érzéket egy 
oly habár kezdetleges uj vállalattal 1877. óta, moly legalább az oxfordi 
„Academy" vagy a p á r s i „Revue critiqre" és a már számtalan ilynemű 
német szakirat mintájára hivatva van a spanyol-portugáli tudományos 
szakkutatás és művészet állása és haladásai felett registráló átnézeteket 
s ismertetéseket nyújtani ; ezen uj tudományos hetilap czime: La Aca-
demia, revista de la cultura Iíispano-portuguesa, Latino-Americana. 
Edi tor : Ex-'ino. Sr. D. José Gil Dorregaray, individuo correspondante de 
la Real Academia de belles artes. [Director : Fransisco M Tubino] Madid 
1877. A II. ós III. kötetnél már a czim így szól: Acidemia. Semenario 
illustrado Universal. 1878 sk. — Említésre méltó a fényes fólió kiállí-
tású : „Monumentos arquitectónicos de Espanna'" Dorregaray és Rada 
kiadók alatt, spanyol és franczia szöveggel és a füzetekben megjelenő : 
„Museo Espanol de antiguedades" csupán spanyol szöveggel. 

4 | Kivált ily czimű művében : A. E. F. Schiiffle. Bau und Leben 
des socialen Lebens. Bd. X—IV. Tübingen 1875—78. — Az őt követő 
Scheel Henrik és Wagner Adolffal módszerileg is egészen új iskolának 
lőn alapitója. 

s) Alex. v. Oetingen. (Prof. in Dorpat). Die Moralstatistik etc. II . 
neu bearb. Aufl. Erlangen 1874. (Andr. Deichert.l 

6l L. Ranvier. Technisches L"hi-bu<-h der Histologie. Übersetzt, von 
Dr. W. Nicati und Dr. H. v. AVyss. Leipzig 1879- (Vogol.) 

J . W. Strutt . M. A. Baron Rayleigh. Die Theorie des Schalles. 
Autorisirte deutsche Ausgabe übers, von Dr. Fr. Neesen Prof der Phy-
sik. Band I. Brauschweig 1879. (Vieweg u. Sohn). — Ad. Englnr. Ver-
such einer Entwicklungsgeschicte der ex'ratropischen Florengebiete der 
nördlichen Hemisphäre. Mit einer chromolithogr. Karte. Lnipzig 1879. 
(Engelmaun). A. u. S. T, : A. Engler. Versuche einer Entwicklungsge-
schichte der Pflanzenwelt, iasbes. der Florengebiete seit der Tertiär-
periode. I. Th. 

8 | Ant. Marty. Prof. an der Univ. zu Czernovitz. Über den Ur-
sprung der Sprache. Würzb. 1876. (Stuber.) 

9; Theod. Goesche. Die Arier. Ein Beitrag zur. hist. Anthropolo-
gie. Jena 1878. (Constenoble.) 

,0) Paul Haupt. Die sumerischen Familiengesetze in Keilschrift-
Transscription und Übersetzung nebst ausführlichen Commentare und 
zahlreichen Excursen. Leipzig 1879. (Hinrichs — François Lenormant. 
Études cunéiformes. Paris 1878—9. (Miisonneuve et. Co.) Különlenyo-
mat a „Journal Asiatique" 1878. és 1879. folyamaiból. 

") Fnd . Jodl. Die Cultürgaschichtsschreibung, ihre Entwicklung 
und ihr Problem. Halle 1878. (Pfeffer). — Eugelb. L. Fischor. Heiden-
thum und Offenbarung. Religionsieschichtliche Studien über die Be-
rührungspunkte der ältesten h. Schriften der Inder, Perser, Babylonier, 
Assyrier und Aegyptfr mit der Bibel. Mainz 1878 (Kirch lie im). E Faber. 
Introduction to the science of Chinese Biligion. A critique of Max Miller 
aud other an tors. Hongkong. 1830. (Lane Crawfird et Co.) — James 
Legg^. (Prof. Oxford.) The religions of China Confucianism and Taoism, 
described and compared with Christianity. London 1880. (Holder, 
Stoughton). 

geologicumokban Daubrée;1 2) az olasz, angol és franczia 
legújabb bölcselet feltüntetésével Morgott, Ribot s Liard, és 
Ferraz.13) Es hogy a természettudományi szakkutatás terén 
is az inductió mellett a szerencsésb deductiók is mennyire 
czélravezetők : arra világos példák a néhány induction kivül 
jobbára deductiókból construált astronomia mindinkább 
bámulatosb vívmányai. 

Azt szokták mondani, minek a munka ismâtléâe, hi-
szen minden későbbi szakkutató amúgy is tekintetbe szokta 
venni a korábbiak vagy egyidejűek eredményeit : és kétség-
telenül igy kellene is állni a dolognak. 

De vájjon a szerencsétlen önnállósdiaskodás, és az iro-
dalmaknak alig uralható tergernyi halmaza mellett tényleg 
mindig ugy találjuk-e ? és a szakirodalmak kétségtelen ta-
núságai szerint, a mi e nemben történt, vájjon miudig kel-
lőleg híven, teljesen s részrehajlatlanul történt-e ? 14) és váj-
jon a bármily categoricitással hirdetett és elfogadva lett 
ujabb tanok, ujabb állítások mindig jobbak s előhadottab-
bakul bizonyultak-e a tán elítélve lett s feledékenységbe 
jutott korábbiaknál vagy akár régiebbeknél ? 

S egyátalán, vájjon — hol azok szerepelnek — a ko-
rábbi forrásokra való visszatérés, — akárhogy belőlük tisz-
tábban merítsünk, akárhogy azokat uj oldalakról vizsgál-
juk, — kivált ilv körülmények folytán, feles-e? 

Vájjon a különféle tudományszakoknak az üdvtelen 
álbölcseletek romantikája s bitorolt uralomra jutása által 
okozott mindinkább kizárólagosb s végre nyilt ellenségeske-
déssé fajult elszigeteltsége, szükséges correctivák nélküli 
egyoldalúságuk mellett maguknak az ismeretforrásoknak 
illetékessége, később egyik másiknak jogosultsága végre 
valamennyinek léte s ekkép a tudományos módszerek körüli 

l2) A Daubrée. Synthetische Studien zur Experimental-Geologie 
Autoris. deutsche Ausgabe von Dr. Ad. Gurlit. Branschweig 1880. (Vie-
weg u. Sohn.) 

Histor. polit. Blätter. Jahrg. 1870 I. Hälfte sub II. IX. XIX. 
XXIX. XLIII. L. stb. „Studien über die italien. Philosophie der Gegen-
wart. Neue Serie Von Prof. Morgott. — La pshychologie anglaise con-
temporaine. (Rcole experimentale) par Th. Rihot. etc. Paris 1870. Lad-
range. — L Liard (Prof.) Die neuere englische Logik. Autorisirte Über-
setzung von Dr. J. Imme'mann. Berl. 1880 Denicke. — Histoire de la 
philosophie en France au XlX-e siècle, par M. Ferraz prof, à la faculté 
des Lettres de Lyon. Paris 1880. Didier. Még egy kötet következik. 

") Hogy csak az e tekintetben felhozandó példákra bizonyára leg-
kevésbbé alkalmas, akár egyszerűen tapasztalati-observativ s deseriptiv 
szakoknak is legújabb irodalmából említsek egy két adatot : vájjon C<>s-
nola consul művében (Cypern. Seine alten Städte. Gräber und Tempel, 
etc. Autoris. deutsche Bearb. von Ludv. Stern. Mit, einlet. Vorwort von 
G. Ebers etc. Jena 1879. Cistenoble.) a czyprusi feliratok correctebbek 
és jobban értelmezvék-e. mint sokkal korábban L°bas Waddington-nál ? 
(Voyage archéologique. Inscriptionstom. III.) — Sioufinek telje-en ha-
misaknak bizonyult relatiói a Mandäusok tanairól (M. N. SiouffiVicecon-
sul. Etudes sur la religion des Soubbas ou Sabiens, leurs dogmps, leurs 
moeres. Paris 1880. Leroux.) felessé tették-e azt. mit e tárgyról Peter-
mann-nál olvashatunk? (Raisen im Orient. II . Herzogs theol. Encyclop. 
V. Mandäer.) 

S ilyennkkel kapcsolatban viszont: vájjon nem felette tanulságos-e 
pl. az is, midőn csak most derült ki, hogy — kinek felhozakodásai előtt 
oly nagy pietáss il szoktunk meghajolni, — még egy Humboldt-nak is a 
gymnotus electricus-ra vonatkozó, s eddig minden tankönyvben szer-epeit, 
egyik relatiója, a berlini tud. akadémia által további vizsgálatok végett 
1875 s 76-ban kiküldött expeditio constatílásai szerint, — teljesen té-
ves ? — Vagy midőn az annyi különféle combinatióra eddig felhasználva 
lett s nagynevű utazó kutatók állításain alapult különös afrikai meteoro-
logia tekintetében is épen a leglényegesb pontokban egészen elütő, sőt 
ellenkező tapasztalatokat szerzett a berlini afrikai társaság 1873—6. évi 
expeditiója is ? (Carl Sachs aus den Llanos. Schilderunjr einer natur-
wissensch. Reise nach Venezuela. Mit Abbildg. Leipzig. (Veit et Co.) — 
A. v. Danckelmann. (Vorstand d-r meteorolog. Beobachtungen der Güss-
feldt'sshen Lamgo-Expedifcion. Nebst einem Anhan* : Resultate der Be-
obachtungen von Dr. 0. Lenz am Ogowe. Mit 2 Abbildg. Lsipzig 1878. 
Frohberg.) 
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elfogult felfogások, kételyek, harczok s tagadólagosságok 
folytántán szükségké]) támadt ziláltságban az önkényes 
fejtegetések, erőszakos eltorzítások, suphistikus lehozatalok, 
félreértések, sokszor igazán meglepő aberrátiók elmarad-
hattak-e ? 

Es ha e tévutakra kerülés ténye a tudományos világ-
ban nem várt oldalról is fel — és ma már ünnepélyesen 
elismerve vagyon : vájjon nem tudománytalanság lenne-e 
szakkutatásainknak szorgos registrálás utján lehetővé teendő 
kritikai revisióját felesnek tartani ? 15) 

Hogy pedig az emberiség összes és közös szellemi 
munkájáról nyerendő öszkép kellőleg teljes és eddigi összes 
szakismereteink kivánt és értékesítendő egyetemleges össze-
állítása lehetőleg hü és ezélszerű legyen : szükséges továbbá 
ki nem felednünk semmit is, mi szakismeretcink feltünte-
tendő lánczolatába bárhonnét lényegesen kiegészítőlég tar-
tozik,16) és gondosan kerülnünk az azonnemű egyoldalúsá-

I5) Azért bár csak minél szélesebben s előbb és minél több szakra 
torjedőleg indulnának meg az oly szerencsés vállalatok, minőt az ilynemű 
kivált részszerö segédeszközökben eddig leginkább bővelkedő Aéroet-
ország legújabban ismét kettőt tud felmutatni : az 187t> óta kiadott 
„Archivalische Zeitschrift. Herausgeg von Prof. Dr. v. Löher. Stuttg. 
1876—1880. I—V. Bd " (Spaemann) kivetelesen : magyar kivált erdélyi 
dolgokkal is ! — és : Die anthropologischen Sammlungen Deutschlands. 
Ein Verzeichniss des in D3utschland vorhanden, atithropol. Materials, 
nach Beschluss d. deutschen anthropolog. Gesel'schaft, zusammengestellt 
unter der Leitung des Vorsitzenden der zu diesem Zwecke ernannten 
Comission. H. Schaaffhausen, H. 1—4. Braunschw. 1880. (Vieweg u. 
Sohn) in IV.; eddig Bonn, Göttingen, Freiburg és Königsberg gyűjte-
ményei vannak ismertetve. 

le) Helyesen int a tudós Wirth, hogy kivált a mai cultur-fejlőrtés-
nek titka az összemberiségnek minden korbanf solidaritisában is rejlik s 
a múltnak eszmetőkéjével tovább épitő jelennek összműködő tömegcselek-
vésétől függ. (Grundzüge der Nationalökonomie. III. Bd. Köln 1870. 
Vorr.) 

„Jedes we<-thvolle Buch — mondja Ottingen — ist gleichsam ein 
aufgespeichertes Kapital, eine „ersparte Geistes-Arbeit" der voraufge-
henden Generationen, welche in die Gegenwart hineinragt." (Die Moral-
Statistik etc. Vou Alex. v. Öttingen. II. neubearb. Aufl. Erlangen 1874. 
S. 520.) 

S a mit Trendelenburg a bölcsészet mivoléséről állit : „Hätte ein 
mächtiger Geist, wie Schelling, die philosophischen Studien, die er in 
der Abfolge seiner Schriften „vor dem Publikum" machte, mit Plato und 
Aristoteles angefangen, statt in umgedrehter Ordnung rückwärts von 
Pichte und Kant zu den Analogien Herders, dann zu Spinoza, dann zu 
Plato und Giordano Bruno, dann zu Jakob Böhm zu gehen, und erst zu-
letzt mit Aristoteles zu enden, zu einer Zeit, wo er trotz ernstesten Ein-
dringens den Aristoteles nur noch, wie er in der rationalen Philosophie 
thut, gleichsam zu einem elastischen Sprungbrett benutzen konnte, um 
von ihm aus sich und den Leser in die durch und durch fremdartige un-
geheurliche Potenzenlehre zu schnellen : — so wäre ein Stück deutscher 
Philosophie anders ausgefallen, grösser, dauernder, fruchtbarer So viel 
liegt daran ; mit der Geschichte zu gehen und der geschichtlichen Ent-
wicklung der grossen Gedanken in der Menschheit zu folgen." (Logische 
Untersuchungen. 2 Bde. III. vorm. Aufl. Leipzig 1870. Hirzel. I. köt. 
jslőszó.) — áll egyúttal kivált mindazon egyéb s/.akkutatásokról is, me-
lyek akár a távolabbi múltban, némiekben talán szerencsésebben is — 
ha sokszor nem is külön alakban — míveltettek. 

Pl. a fensőbb mennyiségtan terén annyi nagyszerű eredményre 
vezetett külzeléki hánylatoknak (Fluxions-Differantialrechnung) Leibnitz 
és Newton óta annyiféle, de ki nem elégitő magyarázatot nyert, mert 
vajmi homályos tárgyát, az u. n. vegtelen nagyot s kivált végtelen kicsit, 
a niathematikusok e talanyszerü „hasznos fictióját" „valamijét és sem-
mijét" — mely iránt annyi fejtörés után Lübsen-nel resignálólag csak 
azzal vigasztalódtunk, hogy eme megfejtetlenség elvégre is : „Für die 
Rechnung selbst gleichgültig, da ja das eine wie das andere zum Ziel 
führt." (H. B. Lübsen. Eiuleit. in die Influitesimal-Rechnung (üüfí ren-
tial und Integral) zum Selbstunterricht etc. II. Aull. Leipzig 1862 S. 77. 
Anmerk.) — legújabban Gutberiet a végtelen kicsinek is realitását eléggé 
megvilágító legmegnyugtatóbb s elfogadhatóbb magyarázattal látta el, 
visszatérve a középkori aquinói sz. Tamás egy tételére (III b. 9. 10. a. 3. 
ad 2), melyet elismert nagy elmeéllel szőtt fejtegetéseinek kiindulása, s 
folytonos alapjául vett fel ily czimű érdekes műveben : Dr. Const. Gut-
berlet. Das Unendliche metaphysisch u n i mathematisch betrachtet. Mainz 
1878. Fab er. 

A modern physikának úgy szólván gyökerét érintő, s Newton óta 
annyit hányatott gravitatió-elmáletek, a távolbahitasuak különféle 
anyagközeggel vagy a nélküli magyarázatai feletti viták is. kivált Maxvell 

gokat s elhomályosításokat is melyeket szakkutatásaink 
irodalmaiban akár a majd kisebb, majd nagyobb mérvű 
nemzeti kizárólagosság akár a szintén elég gyakori feleke-
zeti vagy pártoskodási szűkkeblűség s irányzatosság gyar-
lóságai s szenvedélyei okozni szoktak. 

S evvel teendőink egy ú j neméhez s nem kevésbbé 
fontos csoportjához értünk. 

Valamint ugyanis az anyagi munka-felosztás elvének 
a szakok igazolási törekvéseivel találkozott kimondását 
(Smith Ádám óta 1883—90) feltűnőbb mérvben a szellemi 
munkának is eleinte bizonyos fokig hasznos, de később ter-
mészetellenes tulságig, s a mi főbaj kizárólag űzetve káros 
felosztása követte : úgv a nemzetiségi elvnek társadalmi té-
ren történt nagyobb mérvű érvényesülése folytán, — a fe-
lekezeti szűkkeblűség és pártoskodási részrehajlás mellett, 
— az egyebekbeni legsűrűbb érdekközlekedés daczára is, 
mindinkább bizonvos nemzeti kizárólagossá«; s a szélesb ku-J D O 
tatás zsibbasztása és sokszerü hátrányával annyival is in-
kább járó nemzeti egyoldalúság is foglalt helyet, mennél 
bizonyosabb, bogy a tudományszakoknak ujabb időbeni 
nagyszerű meggazdagodásai, kétségtelen tapasztalat szerint, 
nem egyes lángeszek szerencsés ötleteinek, hanem a kul túr-
népek fáradhatlan szorgalommal folytatott tömegcselekvé-
sének levén köszönhetők : ezentúl tökélyesbítésök s előbbre-
vitelők is még inkább vált függővé a nemzeteknek szellemi 
téren őszinte összműködésétől.17) (Folytatjuk.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, deczember 14. A pápaság világi hatalma. 

— Ez a kérdés dominálja folyton a helyzetet. A nagy világ-
politikában el van felejtve minden, másod rendűvé lett a 
keleti kérdés, a tuniszi események, Gambetta miniszterel-
nöksége, az orosz nihilismus és mindazok felett óriási ma-
gasságban egyetlen egy kérdés emelkedik ki, a pápa világi 
hatalmának visszaállítása. Az óhaj és remény egy részt, a 
düh és elkeseredés másrészt, ez ellentétes érzelmek tar t ják 
fogva a kebleket ; azok az erkölcsi rend visszaállítását, ezek 
a forradalmi állapot fenntartását képviselik; azok, kik óhaj 
és reménynyel vannak telve, az emberiség nemesebb érde-
keiért küzdenek, ezek az emberi szenvedélyek uralmát akar-
ják biztositani, melyek az emberiség érdekeivel homlok-

óta (James Clerk Maxwell. A treatise on electricity and magnetism. Ox-
ford 1873.) mindinkább aziránt készülnek meg állapodni, liogy —miután 
az üres térbeni erőhatás „megfoghatlan, sőt ész dlenes" („unbegreiflich 
ja widersinnig1' Du- Bois-Reymond s mások) — alapul a scholasticusok ez 
ismert tételét : „corpus ibi agere non potest, ubi non est" kell visszafo-
gadnunk. L. a lényegben Huyghenssel tartó, s az eddigi elmé'etek felett 
érdekes szemlét nyújtó Isenkrahe-t,. C. Isenkrabe. Das Räthsel der 
Schwerkraft. Kritik der bisherigen Lösungen des Gravitationsproblems 
und Versuch einer neuen auf rein mechan. Grundlage, Braunschw. 1879-
Vieweg et Sohn. 

17) Jól mondja a jeles statistikus Ottingen: „In der Sphäre wissen-
schaftlicher Leistung erscheinen sogar die internationalen Grenzengewis-
sermassen aufgehoben. Um die gesammte Menschheit ist hier ein Band 
geschlungen, das geeignet ist, die äusserlich. staatlich und national 
getrennten Elemente imniT tiefer zu vereinigen und zu verschmelzen, 
wenn anders der wissenschaftliche Geist parteilos und rein im Interesse 
der Menschheit die Wahrheit zu erforschen sucht und im tiefeu Schachte 
der Wissenschaft die Goldadern entdeckend, sie in dem Bewusstsein zu 
Tage fördert, ein humanes Gemeingut erlangen zu haben " (Die Moral-
statistik in ihrer Bedeutung für eine christliche Socialethik. Von Alex. v. 
Öttingen. II. neubearb. Aull. Erlangen 1581. S. 539.) 

Es felette kor<zerü volt, hogy a német természetbúvárok s orvo-
soknak mult évi 1880. szept. 18. Danzigban tar tot t megnyitógyűléséberi 
többi közt elnökileg az is hangsulyoztatott, hogy a tudomány nemzeti-
ségi határokat és korlátokat nem ismer! 
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egyenest ellentétben állanak. Es ma, mindkét irány hatalma-
sabban mozog mint valaha, erejét mindkettő jobban meg-
feszíti, mint csak néhány hónappal ezelőtt is. 

Az uralkodó liberalismusra mi sem hathatott volna 
leverőbben, mint épen a pápa világi hatalma visszaállításá-
nak oly váratlanul jött napirendre tűzése. E kérdést már el-
temetettnek hitték a liberálisok és azt vélték, hogy az többé 
fel nem támad, mint ezt a ,Pester Lloyd' elég őszinte beval-
lani — és ime ez a kérdés itt van, ez a kérdés, mint azt ugyan-
csak a ,L1.' bevallja egy legújabb czikkében, egész komoly-
sággal tárgyaltatik; de ő szokott következetességgel, ámbár 
elismeri a tárgyalás komolyságát, mégis azt mondja, hogy 
ő nem hisz abban a komolyságban, talán jobban mondta 
volna, hogy ő nem akarja előmozdítani, hanem inkább aka-
dályozni, hogy mások a kérdés komoly tárgyalásában higy-
jenek. Legérdekesebb azonban az, hogy ő ámbár nem hisz 
a tárgyalás komolyságában, mégis komolyan tárgyalja azt, 
csakhogy épen egy oldalát a kérdésnek, ami pedig fő, jónak 
látja csakis épen érinteni, hogy ne kelljen felemlíteni az 
okokat, melyek előidézték, hogy a pápa világi hatalmának 
visszaállítása napirendre tűzessék. 

A ,L1.' t . i. nem akar annak a kérdésnek taglalásába 
beleereszkedni, hogy mit jelentene, ugy mond, a pápaság 
világi hatalmának restauraiiója az eui'ópai világra nézve 
általában, vájjon áldás, vagy ennek ellentéte lenne-e ez ? Ez 
a fogás tulajdona a liberális sajtónak egyáltalában valahány-
szor a kérdést megkerülni akarja , és ebben mint látjuk, a ,L1.' 
is hű önmagához, mint az liberális laphoz illik; pedig a kérdés 
sark pontja épen abban rejlik, hogy üdvös, vagy káros len-
ne-e a világra a pápa világi hatalmának visszaállítása ? Es a 
sajtónak, melynek az volna feladata, hogy közönségét tájé-
koztassa a felől, hogy mi reá nézve üdvös, mi nem, ami fel-
fogásunk szerint, nem lenne szabad itt sem kitérni a felvilá-
gosítás, a tájékozás elől, és ha mégis kitér a ,L1.' nagy fon-
tosságú kérdés fejtegetése elől, az csak annak a jele, hogy ő 
nem akar közreműködni azon erkölcsi rend helyreállítására, 
melyre nézve már itt az utolsó óra, hogy ez bekövetkezzék, 
az a jele, hogy ő is támogatja azon forradalmi elemeket, 
melyek terjedése előidézte a pápa világi hatalma visszaállí-
tásának sürgősségét, azért táláljuk jelengi figyelmeztetését 
is Bismarckhoz, hogy emlékezzék meg, miszerint a német 
birodalom egysége épen ugy forradalmi uton jött létre, mint 
Olaszország. 

Mint mondtuk, e kérdés fejtegetéte elől kitérni nem 
lett volna szabad, mert az nagyfontosságú, — nagyfontos-
ságú épen az európai világra nézve. Két czél az, melynek 
elérése lebeg azok szemei előtt, kik a pápa világi hatalmát 
visszaállítani akarják, ezek pedig a pápa függetlenségének 
biztosítása és a megrendült erkölcs rend visszaállítása. Le-
hetséges, hogy vannak, kik az előbbivel nem sokat törődné-
nek, de minthogy érzik önmaguk alatt inogni az alapot, 
minthogy belátják, hogy a pápa függetlensége nélkül az 
erkölcsi rendet nem képesek visszaállítani, a mely nélkül a 
forradalom pusztító vihara dúlna mindenütt, ezért a pápa 
függetlenségét biztosítani akarják ; mert e két kérdés szoro-
san összefügg, levén a pápa függetlenségének biztosítása 
az erkölcsi világrend békéjének feltétele. Ha már most a 
pápa világi hatalmának visszaállítása mint kérdés ugy téte-

tik fel, hogy üdvös, vagy káros-e az, az európai vi lágra: 
ugy ezen kérdés ellenében azon másik kérdés teendő fel ; 
üdvös-e a jelenlegi felforgatott, ingadozó, minden pillanat-
ban forradalmi kitöréssel fenyegető állapot az európai vi-
lágra vagy nem lenne-e; üdvösebb, egy biztos, szilárd ala-
pon nyugvó, az emberiség szellemi és anyagi javát előmoz-
ditó helyzet? Vagyis az a kérdés teendő: mi üdvösebb a 
kettő közül? Azt, hisszük, hogy az előbbit üdvösebbnek csak 
azok ítélik, kik a zavarosban halászni szeretnek és ezek az 
emberiség csekély számát képezik; mig a másikat a hason-
lithatlauul nagyobb és józanabb rész óhajtja, mert üdvö-
sebbnek tar t ja . Minthogy pedig a pápa világi hatalmának 
visszaállítása és avval kapcsolatos pápai tekintély függet-
lenségének biztosítása megadná az alapot ez erkölcsi rend 
visszaállítására is; minthogy az egyértelmű egy biztos, szi-
lárd alapon álló társadalmi renddel: igy nem is lehet kétség 
a felett, hogy a pápa világi hatalmának visszaállítása 
annyira bizonyosan üdvös lenne az európai világra, hogy 
az ellenkezőt egészen kizárja. 

Bizonyos, hogy a pápaság világi hatalmának visszaállí-
tását lehet a jog szempontjából is tárgyalni; de hogy azt tár-
gyalni kell a forradalmi szellem terjedésével is összekötte-
tésben, az is kétségbevonhatlan, és mi épen itt találjuk fel 
okát annak, hogy a liberális lapok szerkesztőinek miért 
borsódzik a hátuk fejtegetni a pápa világi hatalmának visz-
szaállitását azon szempontból : vájjon üdvös, vagy veszedel-
mes-e az az európai világra? E kérdés fejtegetésénél nem le-
hetne elmulasztani fejtegetni azt is, hogy mivé tette a libe-
rális forradalmi szellem Európában az állami rendet, a pol-
gárok nyugalmát, mennyi milliárd adóssággal terhelte meg 
az állami kimutatást a hadügyi kiadás stb.; de ezt igen is 
érthető okokból nem tar t ja időszerűnek fejtegetni a liberális 
sajtó, jól tudva, hogy evvel csak önmaga alatt vágná a fát . 
Szerencsére ma már nem egyedül csak liberális sajtó van, 
hanem van katholikus, van conservativ sajtó is, melyek 
helyrepótolják azt, mit a liberális sajtó elmulaszt, és rámu-
tatnak mind a baj forrására, mind a gyógyszerre, melylyel a 
baj okát orvosolni lehet, és ma már az erkölcsi rend visszaál-
lításának szükségességét hangsúlyozva követelő lapok hangja 
oda is eljut, hol ezelőtt csak süket fülekre talált, mert ma-
mái- a nagy többség mind jobban érzi, hogy igy, amint men-
nek a dolgok, tovább nem mehetnek, hanem tenni kell vala-
mit, hogy a tarthatat lan állapoton segítve legyen, — és ezt a 
valamit, a pápaság világi hatalmat és függetlenségének 
visszaadásában ismerte fel. Szóval, a jelenlegi mozgalomból 
a pápa világi hatalmának visszaállítása mellett azt a vég-
következtetést vonhatja le magának mindenki, aki nem 
akarja szemeit a világ eseményei előtt elzárni, hogy a pápa-
ság függetlensége egyértelmű a világ erkölcsi rendjének biz-
tosításával, hogy a katholicismus elvei nélkül, vagy azok ellen 
a világ társadalmi rendje felforgattatik, miből önkényt követ-
kezik, hogy a pápa világi hatalmának helyreállítása, mint 
függetlenségének garantiája, a világra nézve igenis üdvös, 
tehát visszaállítandó. 

Francziaország. A temetők saecularisatiója. (Vége.) 
Más okát, — komolyabb okát a saecularisatiónak, nem 

is tudnám fel hozni. Idéztek némely visszaéléseket, vagy hú-
szat több mint egy félszázad óta! mintha bizony az emberek 



jobb dolgokkal is nem élnének vissza. Ha mind azt, a mivel 
vissza lehetélni, el kellene törülni, mi maradna meg ezen sze-
gény világból ! Maga a köztársaág is nem tartana egy óráig 
is többé. 

A végzetes csapás meg van adva. Az eretnekek kik az 
alsó iskolákból kivetik a feszületeket, és elhagyták az irgal-
mas nénéket, alighanem tulviszik a sirokon azt a háborút me-
lyet minden vallásos hitnek üzentek. Értenek ám hozzá 
uralkodni a hullákon mint a lelkiismereten. 

Es ebben ők ügyeseknek és logikusoknak bizonyultak be. 
Mire czéloznak? Elfojtani akarnak minden vallást. Nem erő-
szak és vér által — e pontra nézve különben az elámított tömeg 
még ki fog ábráudulni egykoron ! —-nem vér által, hisz tud-
ják, hogy az erőszak nem semmisíti meg az eszméket és 
hogy a vértanuk véréből sarjadnak uj keresztények. Rend-
szerök abban áll, hogy lassan iparkodnak, csak ugy lop-
va, eltávolítani szemeink elől a vallást, hogy azt annál 
könnyebben és biztosabban ellehessen távolitaniok sziveink-
ből; egy szóval rendszerük abban áll, hogy elfelejtessék ve-
lünk a vallást. 

Nemsokára már imádkozni sem fognak az iskolában j 
és mivel, sajnos, már sok családnál nem imádkoznak a gyer-
mekek, semmi vallásos szokást nem örökölnek. Miután az 
első áldozáson átesett a gyermek minden vallásos gyakorlat-
nak vége; sőt minden vallásos ismeret idegen marad előtte és 
a gonosz sajtó tudja mit csináljon, hogy távol tartsa őket az 
egyháztól és lelkipásztortól. 

Még valami ! . . . Azon ürügy alatt, — legyünk iga-
ságosak, — azon igen elismerésre méltó szándékkal, hogy hi-
szen edzik a fiatal embereket, férfias gyakorlatokkal, test-
gyakorlattal, katonai gyaloglással és fegyverforgatással; 
— vasárnap összegyűjtik őket, leginkább istentisztelet alatt . 
I t t is lám. akarva, nem akarva, világos az eredmény. Csak 
nem mehetnek olyankor misére, mikor fáradtan jöttek haza 
gyakorlat vagy séta után. Es igy a közönyösség mind job-
ban terjed, és fog támadni oly nemzedék még, melyre nézve 
az isteni hitnek nem lesz sem hatása, sem befolyása. 

Ellehetünk rá készülve, hogy látni fogjuk újra sző-
nyegre kerülni és megszavaztatni a házassági elválást. 
Miután Istent kiküszöbölték az iskolából, ki fogják küszö-
bölni a tűzhelyről is. Marad még a temető ; de ide is a sza-
badgondolkozás ugyancsak szentségtelen módon tolja be 
magát. 

És igy a keresztényt mindinkább helyettesíti a polgár, 
az egyházat a polgármester, és a lelkipásztort a nevelő. 

Igazságos és szabadelvű kormány alatt semmi sem férne 
meg egymással jobban, mint polgár és keresztény, egyház ós 
polgármesterség,nevelő és pap,mertezekkorántsem mondanak 
ellen egymásnak, se ki nem zárják egymást, hanem ezen embe-
rek és ezen intézmények kölcsönösen tartoznak egymást támo-
gatni. Hitünkből tanuljuk a hazát szeretni és neki szolgálni ; 
a községnek és a plébániának érdekei nem ellenkeznek egy-
mással, és a pap mindig legjobb segítsége lesz az iskola-
mesternek. De az eretnekek nem akarnak ilyes dolgokról 
hallani, és nem nyugszanak, mig csak el nem zárták az em-
berek szeme előtt azon láthatárt , mely az égbe és az örök 
életre nyilik. 

Róma. A decz. 8-iki szenttéavatásról a .Journal de 

Rome', mely f. hó ű-én jelent meg először, következő emel-
kedett szellemű czikkben emlékezett meg. 

Mai nap az egész kath. világ ünnepi fényt öltött. Min-
den igazi keresztény tekintete a Vatikán felé van fordulva 
és egyúttal az ég felé. E föld küzdő egyháza az ég diadal-
mas egyházába vegyül be és innen u j erőt hoz le, hogy job-
ban tudjon harczolni ellenségeivel. A katholikus Róma ma 
a keresztény apotheosis tiszteletét adja meg az önfeláldozás 
és szeretet négy hőseinek. Neveik azon dicső névsorba vétet-
tek fel, mely azok számára, kik az erény dicsfényében ra-
gyognak, a halhatatlanság koronáját biztosítja. 

Hiába kiáltotta ki a X V I . században egy káromló 
szózat, hogy nincsennek többé szentek. A hősi életszentség, 
a természetfeletti erény oly élő virágok, melyéknek dísze a 
keresztény földön nem hervad el soha : Floribus eius nec ro-
sae nec lilia desunt. Az isteni gondviselés, melynek utai oly 
csodálatosak, a legszükségesebb erények számára koronkint. 
támasztott nagy példákat. Jelenleg azoknak nagy a lakja i t 
mutatja fel előttünk, kik korunk előtt üdvös tanulságul 
lehetnek. 

l e Rossi ker. János, ki a jeles római papság dicsősége 
vala, példaképe azon magas erényeknek, melyek a katholi-
kus papság jellemét alkotják : mindenek felett ő azon ha-
tárt nem ismerő szeretet példaképe, melynek emlékét az örök 
város kór-, és fogházai és menedékhelyei őrzik. 

A Brindisi (Erundusimi) Lőrincz, assisi sz. Ferencz 
alázatos tanítványa, hatalmassá lőn tettei által, bölcseségé-
nek eszélye, szavának hathatósága meghódította a fejedel-
mek kegyét, melyet arra használt, hogy őket az erők egye-
sítésének megnyerje a lutheri reformokkal szemben. 

Labre Benedek a katholicismus központján épen azon 
magas erényeket gyakorolta, melyekben kora legszegényebb 
volt. A forradalom korszakában ő engedelmességet tanított ; 
Voltaire és az encyclopédisták korában ő hitet tanita, mely 
üdvözít, szeretetet, mely vigasztal, reményt, mely életet ad. 

Montefalcói, keresztről nev. Klára szűzi tisztasága ál-
tal ragyog és a lelkeket szeráfi lángjaival hevíti a mennyeiek 
kívánására. 

Ez az a négy hős, kiknek ma X I I I . Leó az oltár tisz-
teletét adta meg. Egy pap, ki magas fokú tökélylyel képvi-
seli a szenvedő emberiség iránti szeretetet ; egy világi férfiú, 
ki a szegénység legmagasztosabb typusa ; két szerzetes, kik-
nek egyike a tevékeny, másika a szemlélő élet példánya : ím 
itt van azon hősi erények sorrendje, melyekre az egyház pél-
dát állit elénk. 

Mi mélyen meghajtjuk magunkat e nemes alakok előtt, 
kik felé van fordulva ma az egész keresztény világ gondo-
lata. Az ily ünnepélyes pillanatokban villan át az ember 
lelkén, édes örömét keltve, annak tudata, hogy azon nagy 
kath. anyaszentegyházhoz tartozunk, mely telve vau élet-
tel, melynek keblében annyi magas példái vannak az erény-
nak, kiket a világ szeme elé állithat ki csudálat és tisztelet 
végett. 

Igy bosszulja meg magát JXIII . Leó souverain feje-
delemségének ellenségein. Égre emeli szemeit és segitségül 
hívja Isten kedves barátait . A romlásnak indult nemzedékek-
nek látványul álli t ja szemök elé azon erényeket, melyek egye-
dül képesek megmenteni veszélyben forgó társadalmunkat. 
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A pápaság ellenségei megfoszthatják őt apostoli hiva-
tala teljesítésében némely fontos tényezők szabad gyakor-
lásától; ámde nem ragadhatják ki Péter utódjának kezéből 
a mennyek országának kulcsait. 

Azértis elmondhatjuk a költővel : 
Omnia possideat ; non possidet aéra Minos ! 

IRODALOM. 
Jóakaró észrevételek 

vallásos költészetünk fiatalabb művelőihez. 

Nagyon jól esik a tudományos foglalkozás napi fára-
dalmai között olykor-olykor egy elmét, szivet és lelket fel-
derítő, felemelő olvasmányhoz, s egy, gyöngédebb érzelmeink 
húrjait meg-megpenditő költemény átolvasásához fogni és 
általa s mellette, a komoly, tudományos kutatás sokszor 
sötét és ködös aknáiból kibontakozva, a költészet verőfé-
nyes, virágborította mezején elandalogni, az elbágyadt szel-
lemi rugékonyságot ismét visszaszerezni ; mert csakugyan, 
amik az anyagi természetben a mezők virágai : azok a szel-
lemi munkálkodás mezején a költői productumok, a költe-
mények. Felette jól esik ez, mondom — és azért csak elisme-
rés csak hálával tartozunk mindazoknak, akik e tekintetben 
olyast nyújtanak a tudományok férfiainak, ami nehéz az 
emberiség érdekeiért felvállalt feladatuk teljesítését némi-
képen megkönnyíteni, fáradságos munkálkodásaikban őket 
fölüdíteni képes. Ha a harczost, aki földi érdekek- és dicső-
ségért küzd, nemcsak illik, de kötelesség is ápolni, sorsát és 
helyzetét, a mennyire lehetséges kellemesebbé, tűrhetővé 
tenni : mennyivel nagyobb igényt tarthatnak erre a tudomá-
nyok férfiai, akik nem földi, nem anyagi, hanem az emberi-
ség szellemi, tehát magasabb érdekeiért fáradoznak, iz-
zadnak. 

Es csakugyan, a fiatalabb nemzedéknél örömmel ta-
pasztaljuk a költészet felé való törekvést. Csakhogy bizony 
itt is beigazul, mint különben minden emberi vállalat- és 
törekvésnél, hogy nem mind arany, ami fénylik, azaz ami 
fényleni akar, és hogy multi pro vocatis se reputantes com-
parent quo non vocabantur et non eliguntur ; vagy hogy 
képletek nélkül fejezzen ki a valót, — sok az úgynevezett 
„fűzfa-poéta". Többnyire akkor, mikor az iskolában a köl-
tészettant tanulják, szokott megtörténni, hogy némely élén-
kebb képzelőtehetségüek még jobban neki hevítik pliantá-
siájukat, reáülnek ráró szárnyaira, bekalandozzák rajta 
„Italia ezitrom- és narancserdeit," „Provence illutos virá-
nyait" és „berkeit," „Schweicz hófedte hegycsúcsait,u „ostort 
fonnak a napsugarakból," aposlrophálják a holdat, a csilla-
gokkal is csak ugy dobálóznak — egy szóval lótnakfutnak, 
ahová föltiizesitett képzclinök ragadja, ugy hogy végre is 
azon gondolatba élik be magukat, liogy csakugyan a legte-
livérűbb olympi Pegazus viszi őket, mint ezt az egyszeri 
bakáról beszélik, aki annyit beszélt lova felől, — a melylyel 
soha sem birt, hogy utóvégre maga is hinni kezdette, hogy 
ő neki csakugyan lova is volt, és ja j lett volna annak, aki lova 
létezését kétségbe merte volna vonni. 

Igy vagyunk manapság igen sok fiatal verselőnkkel is. 
— Avagy mimásról tesznek tanúságot azon, magasztos hi-
vatási! vallásos költészetünk terén sokszor az émelygésig 
ismétlődő glicseriák, holmi parfümös, tartalomnélküli öm-
lengések, a kath. vallásos költészet fönséges alakja, — a leg-
szentebb szűzhöz, Máriához valóságos eroticai szenvedélyes-
séggel, minden kigondolható alak- és czímmel irt versek, 
ódák, hymnusok stb., amelyekben legtöbb esetben a valódi-

diság az alaknak, az egyház orthodox tana az érzelmek-
nek van feláldozva, és amelyekben sokszor oly Ízetlenségek 
vannak összehalniazva, hogy az ember átolvasásuk után 
nem tudja, váljon bosszankodjék avagy szánakozzék-e a 
dolgon. 

Nagyon szép a törekvés: ápolni az irodalmat és külö-
nösen a vallásos költészet terén az emberiséé" legszentebb o 
érzelmeinek tolmácsolója, fejlesztője, irányadója lenni ; csak-
hogy másrészről nem mindenben és mindenre nézve alkal-
mazható az elv : „etsi desint vires, tamen laudanda est volun-
tás." Littera scripta manet. Kath. vallásos költészetünk ter-
mékeit más felekezetűek is figyelemmel kisérik. És jóllehet 
a kezdőnél az „Omne inűuim durum" mérséklő elvnél fogva 
sokat szokott elnézni még a legelfogultabb kritikus is, 
mégis vigyázni kell. nehogy a még nádszálon is csomót ke-
reső s argus-szemű ily bírálóknak anyag és alkalom adas-
sék, holmi zavart eszméjű — ha nem egészen eszmenélküli, 
— selejtes tartalmú, hivatás és szellem nélküli versezeteknek, 
(mert nem nevezhetők a szó valódi érteményében vett költe-
ményeknek) borura-derüre való világgá bocsátása által ma-
gának a kath. ügynek, melynek pedig használni akarnak, 
ártani. 

Mint mondám, a költészet a szellem virágkertészkedé-
séül tekinthető. Epen ezért főszabályul kel], hogy tartassák, 
miként egy általában a költészetben, ugy különösen vallá-
sos e nemű termékekben : a valódiság, a természethűség, az 
érzelmeknek az egyéni felfogáshoz képest hű visszaadása, 
amint azok a költő lelkében megszületnek, anélkül azonban, 
hogy a dogma, a tan, az alak -— vagy az érzelmeknek fel-
áldoztassék. Es miként a virágok nemcsak a szemet gyö-
nyörködtetik, de illatárjukkal felüditőleg is hatnak a szem-
lélőre, akként kell a vallásos költeményeknek is formai be-
végzettségre való törekvés mellett, ihlet- és kenetteljesek-
nek is lenniök; sőt a költeményben is nem annyira az alak 
mint inkább a tartalom a fő. Spiritus est, qui vivificat. Caro 
non prodest quidquam. A szélsőségek kerülendők itt is. Nc 
quid nimis ! A sok édesség, tömjén füst, émelygést, kábult-
ságot ; a ridegség pedig ellenszenvet, undort; mindkét esetben 
tehát betegséget okoz. (Vége köv.) O o 

VEGYESEK. 
— Assent atya rendeletéből f. hó 11-én pápai isteni 

tisztelet (Cappella Papale) volt a vatikáni bazilika azon he-
lyiségében, hol a szenttéavatás történt, —az egyház uj négy 
dicsőültjének tiszteletére. A pontifiicalis sz. misét hg. 
Schwarzenberg bibornok énekelte, mely alatt a nagyhirű 
pápai énekkar Mustafa karmesster nagyszerű 0 salutaris 
Hostia kezdetű darabját ismételte. — Ő szentsége f. hó 12-én 
a Rómában jelen volt nagyszámú érsekeket és püspököket 
fogadta bucsu-kihallgatáson, mely alkalommal Schwarzem-
berg bibornok olvasta fel a szent atyához intézett feliratot, 
A szent atya hosszabb beszédben válaszolt. 

— Ft. Zalka János győri püspök ő exlja egyházme-
gyei tanitó-egylet alakítását inditá meg. Előzetes tanácsko-
zásban már megállapittattak az alapelvek. Az alapszabá-
lyok kidolgozásával Kárpáthy Endre tanár bízatott meg. 
Üdvözöljük ez üdvös mozgalmat, mely a jeles szellemű 
győri egyházmegyében be fogja tölteni azon űrt, melyre 
.Alakítsunk kath. egyházmegyei tanitóegyleteket' czimű 
szózatunkban rámutattunk. 

— Ft. Samassa József egri érsek ő exclja a főegyház-
megyei papnyugintézet alapjának növelése érdekében a pap-
jairól atyailag gondoskodó főpásztor melegségével átha-
tott gyönyörű szózatot intézett papságához, melynek epilog-
ját azon fejedelmi tény képezi, hogy ő exclja 10,0ü0 frt 
adományozásával járult a nevezett alap növeléséhez. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A tudományos élet nálunk általában és különös tekintettel a theologiára. — Az ösztudomány jelen állásai 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teendőink. — Egyházi tudósitások : Budapest. A királygyilkosság-
Róma. X I I I . Leó pápa beszéde a decz. 8-iki szenttéavatásra Rómában megjelent püspökökhöz. — Irodalom. Jóakaró ész-

revételek vallásos költészetünk fiatalabb művelőihez. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

A tudományos élet nálunk általában 
és különös tekintettel a theologiára. 

„Les nations . . . qui non contentes de 
l'utilité immédiate, on voué aux principes 
les plus élevés du savoir un culte désinté-
ressé, . . . celles-là ont lo monde étonné 
aussi par l'essor inattendu de leur caractère 
et par la puissance morale de leur popu-

1 lations, cause infaillible de leur grandeur 
politique." ') 

Felületes elmék a theologiai tudományosság 
terén mutatkozó elmaradottságunk okaiul csakis 
oly harmad vagy negyedrangú körülményeket tud-
nak felhozni, milyen p. az, hogy a budapesti egye-
tem hitudományi karában a német egyetemek ma-
gántanár i intézménye még nincs meghonosítva s az 
egyházjogtani t aná r egyúttal a keleti nyelveket is 
előadta. 

Éret t gondolkozású emberek, kiknek elméje jó 
mélyen a felület alat t és a látszat mögött jár , az ok 
és okozat valamint a körülmények hatási és vissza 
hatási törvényeinek fonalán igyekezvén fel jutni a 
dolgok állásának forrásáig, mint a kinek-kinek a ma-
gáét megadó osztó igazság Ítéletének fellebbezhetet-
len axiómáját, azt a minden tényező fölött kimagasló 
tényt kénytelenek cpnstatálni, hogy a theologiai tudo-
mányos életünk terén r i tka kivételek mellett észlel-
hető szellemtelenség és felületesség nem egyes, kü-
lönben bármennyire fontos tényező, hanem a tekin-
tetbe veendő összes tényezők okozata. Mondj uk ki nyil-
tan: a mi hi t tudományunk az összes magyar kath. pap-
ság képére és hasonlatosságára van teremtve. Sőt én 
még tovább mehetni és szélesebb alapot ölelhetni vé-
lek, — de bizonyos fenntartással. Azt mondom, hogy 

') Demugeot et Montucci, De l'enseignement supérieur en Angle-
terre et en Ecosse. Rapport adressé au Ministre de l'instruction publique. 
Paris. 1870. 
a theologiai tudományosság alacsony színvonala ná-

lunk, — ép ugy mint másut t annak örvendetes emel-
kedettsége, — az egész nemzet s az összes társa-
dalmi tényezők szellem-erkölcsi niveaujának ter-
mészetes kinyomata. Mondám, hogy ez csak bi-
zonyos fenntar tás mellett áll. Ugyanis a papság 
minden nemzet körében a szellemiekre vonatko-
zólag, milyen a tudományos élet, részint közvet-
lenül, mint a vallási téren, részint közvetve, a szel-
lemi munkásság más terein, határozottan irányzó 
nem uszályhordozó vagy majmoló szerepre van 
hivatva és kötelezve. Mert nem azt mondja a 
latin közmondás, hogy : qualis grex, talis rex, 
ámbár ezt is mondhatná, hanem inkább: qualis rex, 
talis grex. Ezt az elvet a vallási kérdésekkel, az 
emberiség legnagyobb problémáival foglalkozó the-
ologiai tudományszakra, mint a papság kiválóan 
sajátlagos szakára nézve, még azok is elismerik, 
kik a papságnak más tudományok terén, minden-
esetre csakis az álláspontok különbségének félreis-
merésével, semmi tekintetben sem hajlandók más ha-
landóénál kiilömb befolyást engedni.2) 

Tehát a theologiai tudományos életpangásani in-
denesetre összefüggésben van összes társadalmi álla-
potainkkal, de csak annyiban függ a papság körén ki-
vül eső világi tényezők kedvezőtlen befolyásától, a 
mennyiben az okozat is néha egynémely tekintet-
ben visszahat az okra, vagyis, a mennyiben eme 
közvetlenül papi hivatáskörben a világiak szük-

-) Azt hisszük, hogy irányzó és tájékoztató befolyá-
sát a theologiának, tehát a papságnak, minden tudomány 
terén, arra nézve, hogy ezek haladásukban valahogy a val-
lás örök eszméinek hátat ne fordítsanak s a keresztény civi-
lisátio mivoltát egyenesen a kereszténység elveinek tagadá-
sává valahogy el ne csavarják, — senki komolyan gondol-
kozva kétségbe nem vonhatja. V. ö. Lassaulx, Über die the-
ologische, Grundlage aller philosophischen Systeme. Mün-
chen 1856-

40 
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keblű, ellenséges, visszataszító, negatív magatartása 
bizonyára nem lelkesedést gerjesztő tényezőként 
szerepel. Például, midőn az i f júság lá t ja , mily keve-
set adnak ,nagy' embereink a vallásra és theolo-
giára ; midőn egyidőben még azt is hallani volt 
kénytelen, hogy a theologia nem tudomány s azért 
kiküszöbölendő a tudományok egyetemének köré-
ből 3) : váj jon mind ez tiszta- csupa buzdítás reá, 
hogy papi pályára lépjen s a vallás tudományának 
örömmel és lelkesedéssel szentelje életét,?4) 

Nem mérlegeljük jelenleg, hogy mily súlyú 
tényező a papság a magyar társadalom eszmesze-
génységének okai közt. Az éremnek másik oldala fek-
szik most előttünk. Az a kérdés most, hogy mennyi-
b e n j á r u l a papság papi tudományossága gyarlóságai-
nak ápolásához társadalmi életünk és országos iskolai 
rendszerünk ? — A magyar pap a magyar társadalom 
szülöttje, és theologusaink az ország iskolai rend-
szerének neveltjei. Ám a modern magyar társada-
lomtól és az ország mostani tan- és nevelési rend-
szerétől mélyenjáró tudományos szellemet, magas-
röptű speculativ és contempláló eszményi életre 
lendületet, a papság hiába vár. Nemo dat quod non 
habet. A modern magyar társadalom, valamint a 

3) Azt a bujósdi politikát, melyet társadalmunk a 
vallással általában és névszerint a theologiával űz, találóan 
jellemezte Lánezy Gy, „A felsőoktatás reformja s az uj ma-
gyar közműveltség" czimű mélyreható tanulmányában, mi-
dőn a 22. 1. így í r : „Általában társadalmunk megszokta 
regkivüli vívmány gyanánt tekinteni, ha a felső oktatás, 
az egyetemi szervezet teréről teljesen kiküszöbölni sikerül a 
a theologiai, kart. A kolozsvári egyetem alapításakor ez a 
negatív sajátság rendkívüli haladás mérvéül, előnyül te-
kintetett. Mindenesetre egy nagy és nehéz kérdésnek leg-
könnyebb megoldása. Vájjon legüdvösebb is, az inás kérdés." 

4) „L'éducation des peuples anciens avait un autre 
avantage sur la nôtre ; elle n'était jamais démentie. Epami-
nondas, la dernière année de sa vie, disait, écouté, voyait, 
faisait les mêmes choses que dans l'âge ou il avait com-
mencé d'être instruit. Aujourd'hui, nous recevons trois édu-
cations différentes ou contraires; celles des nos pères, celle 
des nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la 
dernière, renverse tuttes les idées des premières. Cela vient, 
en quelque partie, du contraste qu'il y a parmi nous entre 
les engagements de la religion et ceux du monde ; chose que 
les anciens ne connassaient pas." Montesquieu, De l'ésprit des 
lois, 1. 4. ch. 4. 

An angol társadalom és nevelés szívósan őrzi a nevelés e 
három tényezőjének, az ősöknek, iskolának és a külső világ-

nak összhangzó működését. A Keble-collegiumnak 1870-ben 
kelt királyi megerősítő oklevele az angol egyetemi nevelő ta-
nítás szellemét igen jellemző nyilatkozatban adja elé. Azt 
mondja, hogy a nevezett collegium közadakozásból a végre 
alakult, hogy „benne a tanulók a józan életet s az angol 
egyház szellemében történő keresztény oktatást magas szel-
lemi műveltséggel párosítsák." Felméri, Az iskolázás jelene 
Angolországban. A vallás- és közoktatásügyi m. k. minis-
terhez intézett jelentés. Budapest, 1881. II . köt. Közép- és 
felsőoktatás, 295. 1. 

nemzetgazdaságban részint az öröklött részint a köl ö o 
csönzött tökéből él lehetőleg kevés munkával vagy ha 
lehet minden munka nélkül : ugy szellemi téren is 
jobbára vagy abból tengeti a szellemi czifra nyo-
morúság életét a mit a velünk született tehetség, 
mint a rétnek hagyot t föld, magától megterem, min-
den munka nélkül, sine subacto ingenio; vagy ab-
ból, a mit más nemzetek munkaedzett teremtő szel-
lemének gazdag asztaláról, mint az emberiség köz-
javainak világtárlatából, alamizsnakép elkap. 

Az uralkodó magyar társadalmi szellem „prak-
t ikus" , natural is ta és realista a természet és való 
ság legtorzonborzabb értelmében ; sőt bizonyos jó 
magas fokig valóságos materialista. Gyakorlati ha-
szon s közvetlen practikus czél nélkül alig képes 
e szellem egy tyúk- vagy kacsa-röpülést véghez 
vinni az eszmék körében. A tudás legmagasabb el-Ö O 
veinek azon érdeknélküli cultusára, melyről jelsza-
vunk szól, mely nélkül nemzet politikai nagyság-
ról nem is álmodhatik, kivált jelenleg, csak velleitást 
muta t és szalmatiizet. Az iskola pedig, társadalmunk 
képére és hasonlatosságára levén teremtve, se esz 
ménvt, se eszmélő gyakorlottságot, sem elszánt s ed 
zett munkakedvet nem ad. A humaniórák tönkre van 
nak téve ; bölcsészeti összes taní tásunk, tanulásunk, 
és munkásságunk, csakis épen annvi, hogy a philoso-
phât nevét el ne feledjük. Pedig ez a, többi tudomá 
nyok kulcsa; ez az ö világuk, melyben látnak, fegyver-
táruk, melvből önvédelmöket merítik;ez a szellemnek. 1

 * 

a magas törekésü elméknek gymnastikája.6) XIII. Leo 
pápa emlékezetes encyclikája folytán, szerencsére, már 
mutatkozik néhánv papnevelőben a philosophiának 
némi hajnala. 

Szóval egész középiskolai képző tényezőink 
eredménye : roppant ismerethalmaz, descriprio és 
érintés által felületesen elsajátítva, figyelemreméltó 
szellemi intensiv gazdagodás és kiművelt sfeldolgo-O Ö < ' 
záshoz szoktatott elrneél nélkül. Sok ismeret, ke-
vés tudás ; mindenüt t ott, sehol otthon : ez tanrend-
szerünk végeredménye minden fokon. 

Ha egyedül állnánk e meggyőződésünkkel, ta 
Ián mérsékelnök szavainkat ; ámde már mások is 
elérkezettnek lá t ják az időt, hogy elaltatott társa-

5) Philosophiai iskolázottság nélkül mély, speculativ, 
rendszeres, tehát valódi theologiai tudományosság, sehol és 
soha sem létezett. Tudományos jellegét a theologiának épen 
az adja meg, ha philosophiai szellem ömlik el ra j ta s dia-
lectika önti alakba. „Perpetuus et multiplex requiri tur 
philosophiae usus, ut sacra Theologia naturam, habitum, 
ingeniurnque verae scientiae suscipiat atque induat." X I I I . 
Leó p. Aeterni Patris kezd. encvcl. V. ö. Cornoldi, La riforma 
della filosofia, 6. 1. 



dalmunkat veszélyes lelhargiájának evidens tuda 
tára ébresszék. Lánczy Gy. tr , egyetemi magánta-
nár, kitől a széles látkörii műveltséget senki sem 
tagadhat ja meg, éles bonczkés alá vette tudomá-
nyos életűnk műveltségi állapotait és iskolai rend-
szerűnk organismusát, különös tekintettel a fensőbb 
iskolák két szakára, a jogi és államtudományokra, va-
lamint a bölcsészeti kar nagy tvxvxXoTtaiSsicc jára. Az 
eredmény, melyről 1879-ben megjelent tentidézett 
tanulmányában beszámol, szóról szóra ugyanaz, 
mint a mi véleményünk. „A mire Magyarország-
nak, úgymond,6) szellem-erkölcsi téren mindenek-
felett szüksége van, az a „tiszta tudomány rej tet t , 
de terinékenyitö forrása." Magyarországon, r i tka 
egyeseket kivéve, nincsen tudomány, kevés a szel-
lem, s a műveltség színvonala alacsony, nem a köz-
népnél, de azon felsőbb rétegekben, melyek igények 
támasztásában épen nem tulszerények, s azon vé-
lelemben élnek, hogy müveitek. Pedig miben áll 
ezen művel tség? Mindenek előtt bizonyos profes-
s i o n a l s képzésben, a legtöbb esetben csak a ke-
nyérkereset közben szerzett routineban . . . Áll 
továbbá bizonyos politikai, közjogi tájékozottság-
ban . . . A hazai műveltségnek igen előkelő elemét 
képviseli továbbá bizonyos szépirodalmi olvasottság, 
mely szintén igen terjedt , s azon emberek által , 
kik kizárólag a két előbbi kategóriára szorítkoz-
nak, magas, transcendentalis szárnyalásnak tekin-
tetik, mely s „cul turá"-nak amolyan igazi, ideális 
neme . . . Végre az u j magyar nemzedéknek legje-
lentékenyebb szellemi tápja mégis azon számos 
külön-külön-féle képzetnek, adaléknak egyvelegében 
rejlik, mely a középiskola bőséges tárgyaiból reá 
ragadt. . . . Van tehát minden, csak tudomány nincs; 
nincs tudományos szellem, melynek legfelsőbb nyil-
vánulása és végczélja a törvényesség kutatása, a 
törvények megállapítása, a helyes osztályozás s az 
éles megkülönböztetés. . . . Közoktatásunk nem 
arra törekszik, hogy a tanulás alapjait s a tudás 
dialectikai képességét rakja le az i f ju agyba; ha-
nem tárháznak tekinti azt, melybe bizonyos meny-
nyiségü portékát neki kell felhalmoznia." 

Mindezekből világos, hogy erőteljes theologiai 
tudományosságnak nálunk sem a talaj, sem a levegő 
nem kedvez. Az iskola nem készit elő kellően meginí 
veit talaj t , és társadalmunk egyáltalában nem ba-
rá t j a a magas eszmék érdeknélküli (désinteressé) 
cultusának. — Erőteljes theologiai tudományos életet 
óhajtván, e két óriási akadálylyal tehát komolyan 
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leszámolni kell a papságnak. Mindenekelőtt oda kell 
hatnia, hogy középiskolai rendszerünk az igazi hu-
mánus szellemi műveltség alapjait rakja le. Ne hagyja 
siváran és parlagon, nevelés nélkül, a szivet; az elmét 
pedig ne ölje meg ismerethalmazzal, hanem fejlessze, 
edzze, élesítse.Ez az első feladat. A második pedig az, 
hogy társadalmunknak a vallástól és theologiai tudo-
mánvos elmélkedéstől való idegenkedését minden J o 

áron megkel l törni.7) — Amarra nézve középiskolai 
reform szükséges, mely épen napi renden van; emerre 
erőteljes, itthon termet t theologiai tudományos élet 
kívántatik, melyet, befolyásra nézve is, nagy erőfe-
szítéssel, Pázmány tudományának színvolára kell 
felemelni. 

Az össztudomány jelen állása, 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-

dőink. 
l i a legújabb időkben anemzeteknek a tudományos 

téreni összműködése iránt némi jobbra fordulás mutat-
kozik is, ugy a kölcsönös forditások s átvételek, mint 
a szaklapokbani persze nem mindig részrehajlatlan is-
mertetések alakjaiban, még pedig annak jeléül, hogy nem 
is csupán a kellő nyelvismereteknek különben ki sem mentő 
hiányában rejlik a tünemény oka : vájjon nem annál külö-
nösebbek-e pl. azon tapasztalatok, melyeket többi közt a 
történelmi kutatás terén tehetni? vagy nem annál fur-
csább-e, ha pl. akár jelesb franczia műrégésznél is hiába 
keresem egy német Schnaase1) e téren epochalis érdemeit, 
az oly kiváló angol Neison-náP) akár a legnevezetesb né-
met selenographicumokat, photometricumokat vagy a kö-
nigsbergi napméreteket; és viszont német botanikusnál 
hiába egy franczia Candolle igazi „Standard work"-ját3) 
vagy Renault4) uj histologicumjait; német vagy német 
után induló theologusnál, a római jog német mi velőinél, 
német nemzetgazdász, mathematikns, termeszetbuvár vagy 
linguistánál hiába lesem egy angol Coleridge, Oxenham, 

7) „C'est une faute de n'enseigner la science de la re-
ligion qu'à ceux qui doivent l'administrer, c'-est-à-dire au 
prêtres : il faut l'enseigner aussi à ceux qui doivent la pra-
tiquer, c'-est-à-dire à tout le monde." Suint-Marc Grirardin, 
De l'instruction intermédiaire et de son état dans le midi de 
l'Allemagne, éd. 1836. p. 15. 

') Cari Schnaase. Geschichte der bildenden Künste. H. verb, und 
verm. Ausgabe. [Unter Mitwirkung von Carl v. Lützow, Friederichs, S. 
End. lîahn. Alvin Schultz, Wilh. Lübke, Alfred Woltmann] Bd. I.—VI. 
Düsseldoif. 1866—74. (Buddeus) Bd. VII. [Unter Mithülfe v. Ed. Dob-
bert] Düsseldorf 1876. Bd. VIII. 1. 2. (Schluss) Abth. Stuttgart 1870. 
(Ebner u. Seubert). 

2) Der Mond und die Beschaffenheit und Gestaltung seiner Ober-
fläche von Ed. .Neison. Autoris. deutsche Originalausgabe, etc. Braun-
schweig. 1878. 

3i Alphonsus de Candolle. Prodromus systematic naturalis regni 
vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum, generum specierumque 
plantarum huiusque cognitarum juxta methodi naturalis normás digesta. 
(Tehát nem Linné rendszere szerint !). Pars XVII. Parisiis 1873. (G. 
Masson). Kezdte az öregebb Augustinus Pyramus de Condolle már 
18i2-ben, folytatta halála után 1841. óta IS tudóssal szövetkezve Al-
phonsus 33 éven át, és még most is befejezetlen e jeles mű, mely eddig 
214 családról, Ö134 nemről és .r)89?5 fajról emlékezik. 

4) B. Renault Bechei ches sur l'organisation des Sphenophyllum 
et des Annularia. Paris 1873. (G. Masson). [Annales des sciences natu-
relles. V-e série botanique, v. XVIII. 1—22. Paris. 1873]. Az autun-i kő-
széntelep felső rétegében történt nevezetes lelet alapján. 

5 0 * 
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Ilutton, Harper-nek5) vagy csupán mult évben tudomásom 
szerint 46-ra menő s a római jogról szóló nagyrészt jeles 
franczia dolgozatnak,6) vagy az e szakban szintén gazdag 
olasz irodalomnak nyomát ;7) hiába az angol Ingram8) iga-
zán nem ignorálható nemzetgazdászati intelmeit, hiába a 
svéd Daug-nak9) a differential s integral-ok továbbfejlesz-
tésében magát Joachimthal t is felülmúló kiviteleit ; hiába 
a jeles novég-christianiai Archiv" köteteiben10) ugyan e 

5) Csupán az egy év előtti irodalomból is például felhozható c je-
les hittudományi szakművek czímei ezek : Henry James Coleridge. The 
public life of our Lord. London 1879., — mely öt kötetes mű bátran ve-
télkedhetik a német Grimm hasontárgyu jeles művével. — Mr. Oxen-
ham. Catholic Eschatology and Universalism. An essay on the doctrine 
of future retribution. L. 1879. (Nagy elmeéllel irt apologia.) — Arthur 
Wollast. Hutton. The anglican ministry, its nature and value in relation 
to the catholic priesthood. . . . With a preface by His Eminence Cardinal 
Newmann. L. 1879. ( Dr. Estcourt jeles s inkább történeti nagy művéhez 
„The question of anglican ordinations discussed" kiegészítésül szolgál 
dogmatikai oldalról.) — Harper. The metaphysics of the School. L. 1879. 
öt kötetre tervezett megkezdett mű ; és a „Month" czímű folyóiratban 
szerző jeles dolgozatai az iskola bölcsészetről. tekintettel a modern ter-
mészettudomány biztos eredményeire. (L. 1879 folyam novemb. fü-
zet stb.) 

6) Párizsban megjelentek : Ollivier-Beauregard (organisation de 
la famille), De Fosseux (d'accusation), Albanel (de l'envoi en possession), 
Bellaguet (de la praescriptio 1. temp.), Le Carpentier (de la conditio) és 
(de damno infecto), Lardeur (des garanties de la dot), Laeour (de l'ac-
ceptilation), Pouibaraud (du fonds dotal), Dassouville (des paines etc.), 
Jaequin (du dépôt), C Blondel (de l'incapacité, du fout), A. Faure (du 
dr. saisie immobilière). G. Miquel (de la loi Aquilia), Virey (de la manus,) 
Prévôt (de la restitut, de la dot,) Mulard (garanties legales de lexecut. 
des legs), Plaisant (du pécule castrense), De Juvenel (des injures du li-
belle diffamatoire), Pevous )compaéaison (lu travail libre et du tr. ser-
vile), Haranger (du pacte de constitut), Caplain (du pacte de remise etc.). 
Coularou (de la réparation et de la peine dans les debits privés) Charoy 
(de la cession), Lindet (de l'acquisition), Philipou (des Actions), Pitjchon 
(du principe de l'inalienabilité fonds donal), Praschez (do nautica foe-
nore), Balleydier (de la prouve literaire), Lemaire (d'instituer ou d'ex-
héreder', P. Gide (Étud sur la novation), 11879] ; — egyéb hélyékan meg-
jelentek: Bérard (de pignore) Bordeaux, Ortfroy (de la litis contestatio) 
Chateau-Contier, Bollaert (des servitudes prédiales) Lille-ben, Diard (de 
la conditie indebiti) Poitiers-ben, Perrin (de l'accusation) Lyon-ban, 
Rouxel (de la pignoris capio) Rennes-ben, Le Baron (de l'hypotèqne lé-
gale) Rouen-ban, Lafon de Fongaufier (de l'origine et du domicile) Bor-
deaux-ban, Coucliéné (des justes noces) Châtillon sur Seine. Barthés (de 
la séparation des patrimoines) Toulouse-ban, L. Michoud (des interdits 
possessoires) Lyon-ban, G. Taubert (de la dot protectrice) Rsnues-ben, 
Pellouin (de l'action Paulienne) Le Mans. Barbe (du droit successoral dé 
la veuve) Toulouse-ban, Roupin (de la qualité de citoyen) Rennes-ben. 

7) Térszűke miatt elég legyen felemlítenem csak az e nemű olasz 
szakkutatás jelen állását és értékét eléggé feltüntető „Archivio giuri-
dico" jeles dolgozatait, s ezek közül nevezett szakközlöny nagytudomínyú 
szerkesztőjének Filippo Serafini-nek pl. nehéz pandectalielyek egészen új 
magyarázataival s figyelemreméltó elmés combinatiokkal jeleske lő eme 
külön is kiadott műveire figyelmeztetnem : Del constitute di debito nelle 
obligationi correali. Saggio di interpretazione delle leggi 8. 9. 10. Dig. 
de pecunia constituta. Bologna 1877. — Ulteriori osservazioni sulle leggi 
8 e. 10 Dig. de pecunia constituta. Ugyanott 1877. — Deila concorrenza 
deli' azione délia L. XXXIV. 2. de obligatinibus et actionibus. 1877. 
— Proposta di conciliazione della legge 66. §. 6. Dig. De legatis II. colla 
legge 86. pr. Dig. de legatis I. — Delle cosi delle servitù irregolari. Sag-
gio d'inteipretatione della celebre legge Mela de alimentis et cibariis le-
gatis. (Dig XXXIV. 1. L. XIV. §. 111.) 1878. Hogy pedig ezen európai 
anyajog kutatása terén még a legsarkalatosb tételekre nézve is — gon-
dosan elhallgattatni s takargattatni szokott elég homály, sőt ellenmon-
dás mai napig is maradt s forog fenn, — mely szélesb kölcsönös őszinte 
összműködés utján könnyebben nyerhetne megoldást, arra eléggé figyel-
meztethet Bekker e műve : Ernst Imman. Bekker. Das Recht des Besitzes 
bei den Römern. Festgabe an Job. Casp. Bluntschli zum Doctorjubi-
läum. Leipzig 1880. (Breitkopf und Härtel) VI. 417. SS. 

8) John K. Ingram. Die nothvendige Reform der Volkswirtschafts-
lehre. Ubers, und eingeleitet von Prof. Dr. H. von Scheel. Jena 1879. 
(Fischer). — Az ír „statistical and social inquiry society" elnökének a 
„British association for the advencement of science" közgyűlésén tartott 
jeles beszédje ez. 

H. T. Daug (prof.) Differentialoch Integral Kalkylens Anváng-
ning vid Undersökning af Linierei Rymden of Bugtiga Ytor. I. Upsala 
1878. (Akad. Buchh.) — v. ö. Joachimthal. Anwendung der Differential 
und Integralrechnung auf die allg. Theorie der Flächen und der Linien 
doppelter Krümmung. Leipzig 1872 (Teubner. ) 

,0) Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, udgivetet af Sophus 
Lie, Worin Müller, og G. O. Sars. I. II. III. Kristiania 1876-78. (Cam-

nemben jeleskedő Sophus-Lie-nek, vagy meteoro- s geologi-
cumokban, orographicumok s glacialisticumokban S. A . 
Sexe-nek, phisiologicumok s szerves vegytaniakban Worm 
Müller-nek, ujabb zoolo^icumokban G. O. Sars-nak neveze-
tes kutatásait , vagy S. Ileiberg tanár koponyatani érdekes 
lappadalékait ; hiába az indogermán phonologia olasz nagy 
mesterének II . J . Ascoli-nak, a jeles angol, kivált orienta-
lista nyelvbuvár Sayce s a szorgos gyűj tő Iíodgson-nak u j 
úttörő felfedezéseit, vagy pl. az ugyancsak már elég régi 
keletű Guignaut-féle ..Recueil de Rapports"-ban felsorolt 
(1840—18(!6. évi) franczia philologiai kutatások nevezetes 
adalékait kellőleg méltányolva!11) 

És mindez még ma is — az összehasonlító szakkuta-
tás, statistikai registrálás, a nemzetközi congressusok s mind-
inkább szaporodó, de a mintegy két év előtti brüsseli gyűlés 
e tekintetbeni egyik korszerű tanácsát nem követő tudomá-
nyos akadémiák s társulatok korában ! 

Ugy szintén nem-e a tudomány méltóságán aluli értel-
metlen pártoskodás s komoly búvárra compromittáló sze-
mélyeskedés, midőn pl. az ujabb időben sokban engedett 
Darwinnál is darwinabb s tudományilag immár végkép el-
itélt Häckelismus emberei a veszett ügyért még mindig 
harczolni hivatott „Kosmos" munkásai,12) vagy egy Mayer 
által, a „popularizált tudomány" termékeinek égig emelése 
mellett, a természetbuvárlatnak közelismerés szerint leghi-
resb coryphaeusai pl. egy korábban általuk is magasztalt13) 
Bär s Agassiz most haláluk után, vagy a józanabb egy le-
származási elméletet14) védő Kölliker, Iveer, Niigelí s Häk-

mermeyer) 560 (6. kart.) 387 (48 Taff.) — Eme három egyetemi tanár ál-
tal évnegyedi füzetekben kiadott jeles folyóirat a norvég dolgozatokon 
kivül németül, angolul, többnyire francziául, de latinul is Írtakat tar-
talmaz. 

111 G. J. Ascoli. Studj critici etc. I. II. Roma. Torino. Firenze 1877 
(Löscher) a hangzók tanára úttörő, a mássalhangzókéra nézve pedig leg-
nehezebb problémák egész sorát megoldó kitűnő mű. — A. H. Sayce. 
Introduction to the Science of Language. London 1880. 2 kötet. — 
Brian Houghton Hodgson. Miscellaneous essays relating to Indian sub-
jects. vol. 1. 2. London 1880 (Trübner et Co.), a kevés emberre nézve 
hozzáférhető „Journal of the Asiatic society of Bengal"-ból különnyo-
matva, félszáznál több nagyrészt eddig ismeretlen nyelv- és tájszó.iárás 
érdekes szógyűjteményeivel s megjegyzésekkel, melyek uj linguistikai s 
ethnographiai kutatásokra'adhatandnak lökést és bő anyagot. — Recueil 
des Rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France.iScien-
ces historiques et philologiques. Progrès des études relatives à l'Egypte 
et à l'Orient. Publication faite sous les auspices de ministère de l 'instruc-
tion publique. Paris 1867. (Haehette.) 

lä) Kosmos. Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund 
der Entwicklungsgeschichte, in Verbindung mit Charles Darwin und 
Ernst Häckel. sowie einer Reihe hervorragender Forscher auf den Gebie-
ten des Darwinismus. Herausgegeben von Dr. Otto Caspari (Heidelberg) 
Prof. G. Jäger (Stuttgart) Dr. Ernst Krause (Berlin.) Megjelenik Lipcsé-
ben 1877. óta. (Ernst Günther-nél.) 

I 3rBaernek felajánlott ily czimü művében „Ziele und Wege der 
Entwicklungsgeschichte" maga Häckel nevezte 1875-ben Baret : „allver-
ehrten Altmeister"-nek ; csakhogy persze azóta Baernek häekelellenes 
műve jelent meg : Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. 
Petersburg 1876. ( Reden und Aufsätze III . Bd.) 

" ) A magában véve s kellő feltételek mellett bizonyára el nem 
Ítélhető leszármazási elmélet védőit Zöckler szerint ekkép osztályozhatni, 
a) Dogmatiker der Artenconstanz: (Burmeister, Giebel, Ehrenberg; Grie-
sebacli, Schimper; Wappäus. Bast ian: Göppert, Barrande, v. Dechen. 
Pfaff) — b) Vertreter einer philosophisch gemilderten und vermitteln-
den Artenconstanz-Lehve : (Rud. Wagner : Wigand ; Kölliker, Braun. 
Quenstedt, Volkmann, Bischof.) — c) Darwinianer mit Vorbehalt : (Vir-
chow, Victor Carus, Leukart. Semper, His. Götte, Henke. Möbius, Dorhn. 
Weismann, Helmlioltz; M. AVagner. Nägeli, Hofmeister, Sachs, Askenasy.) 
d) Die Gruppe der Dogmatiker des radikalen Descendenzglaubens oder 
der darwinistischen Ultra's (Häckel, Braubach, Gust. Jäger, A. Körner, 
Fr. Maier, Hellwald etc.) V. ö.'Geschichte der Beziehungen zwischen The-
ologie und Naturwissenschaft mit besond. Rücksicht auf die Schöphungs-
geschichte. Von Dr. 0 . Zöckler. I. II. Abth. Güthersloh 1 8 7 7 - 7 9 — 
Die Lilire Darwin's kritisch betrachtet von Dr. ,T. Huber. München 1871. 
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kelt egyúttal remekül megczáfoló Wigand vagyannak szán-
dékos meghamisításait felfedett Hiss, Semper vagy egy Vir" 
chow si15) őszinte felszólalásaikért, részint mint számításba 
sem vehetők, részint mint járatlanok s tudatlanok pelen-
ére állíttatnak, 16) vagy midőn ( rutschmidt s Halévy az ösz-
szes assyrologokat, Widemann az agyptologiatörténeti ér-
tékét17) Schultze18) archiiologiai hypercriti cismusával 
egy Garrucci, de Rossi s Kraus-nak, DLihring19)a jeles 
socialtudós SchiifHe érdemeit elitélik; vagy Brugsch 
bey20) a különben hires aegyptolog akár legjelesb szaktár-
sait műveiben károsan mellőzi ; — és vájjon a mesterkélt 
sopliismusok s legyőzött ferdítések s hamisításokra szoruló 
egy Buckle,21) Lecky22) és egy Hiickel többi közt nem ez 

— Dr. Fridr. Pfaft'. Schöpungfsgeschichte etc. II. Aufl. Frankf. 1877. — 
Offener Brief an Herrn, prof. Häckel in Jena. Von Carl Semper. Hamb. 
1877. — Alb. Wigand. Der Darwinismus und die Naturforschung. etc. 
I—III. Bd. Braunschw. 1874-77 . 

1 5 J A német természetbúvárok s orvosok 50-ik müncheni nagygyű-
lésén tar tot t jeles beszédje mia t t : Die Freiheit der Wissenschaft in mo-
dernen Staat. Rede gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 
fünfzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Mün-
chen. Berlin 1877. - egyik helyére vonatkozólag egyenesen a fejlödés-
tanbani (állítólagos!) járatlanságát meri szemére hányni Häckel i s : 
„Freie Wissenschaf und freie Lehre. Freie Entgegnung auf Rud. Vir-
chows Münchener Rede über „die freie Wissenschaft im modernen Staat. 
Stuttgart 1878. (Schweizerbart.) 

16) Vierteljahresrevue der Fortschritte der Naturwissenschaften 
in theoretischer und praktischer Beziehung. Herausgg. von der Redaktion 
der Gäa (Dr. Hermaun und I. Klein) VII. Bd. Nro 1. Darwinismus. Köln 
und Lpipz. 1879. Ed. M. Mayer. — A hat évfolyamon át végletektől min-
dig gondosan óvakodó, komolyan részrehajtatlan jeles e folyóirat VII. 
évfolyama első füzetében egyszerre találkozunk meglepetve Mayer dolgo-
zatával, melyben — mig a dilettánsok popularizált tudománya mint „die 
Identität der Seelenthätigkeit von Menschen und Thiere" bebizonyító és 
„meisterhaft" égig magasztaltatik, — addig pl. egy Bärnek, mint „al-
tersschwacher Greis"-nek művei csupa „Geplauder" és Agassiz „der ge-
nialste Industrieritter auf dem Gebiete der Naturwissenschaft"; Michelis 
pedig, mivel toremtőt véd, Bastian A. (Schöpfung oder Entstehung. 
Jena 1875.) s másokkal mellőzendők, s köztük persze Wigand is a häcke-
lismus tudománytalan voltának s discreditirozó hamis módszerének le-
győzése miatt ! — Alb. Wigand. Der Darwinimus und die Naturfor-
schung Newtons und Cüviers. Beiträge zur Methodik der Naturforschung 
und zur Speciesfrage. Braunschweig. I. Bd. 1874. II. Bd. 1876. III . 
Bd. 1877-

17) Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients. Die Assyro-
logie in Deutschland. Von Alfr. Gutschmid. o. ö. Prof. der class. Philo-
logie an der Univ. Jena Leipzig 1876. (Teubner) V. ö. Jahrb. für class. 
Philologie 1875. S. 580—86. továbbá : Jenaer Lit. Zeitg. 1875 Nr. 44. és 
Keilinschriften und Geschichtsforschung, etc. von Eberh. Schräder. Gles-
sen 1878. valamint : Les inscriptions historisque le Ninive et de cedo-
cuments : examen raisonné des versions françaises et anglaises par A. 
Delattre Paris 1879 (Teroux) — J. Halévy. Recherches critiques sur 
l'origine de la civilisation Babylonienne. [Extrait du Journal Asiatique, 
année 1874 et 1876] Paris 1876. iMaisonneuve et Comp.) —V. ö. Zeit-
schrift. der Deutschen-Morgenl. Gesellschaft XXIX. 1885. S. 1—52. 
Schräder. — Dr. Alfred Wiedemann. Geschichte Aegyptens von Psamme-
tich I. bis auf Alexander den Grossen nebst einer eingehenden Kritik der 
Quellen zu einer ägyptischen Geschichte Leipz. 1880. (Barth) VII. 312 11. 

18) Vict. Schultze. Archäologische Studien über altchristliche 
Monumente. Mis 26 Holzschnitten. Wien 1880. (Braumüller). Szerző kü-
lönben a nápolyi S. Gennaro de' poveri katakombákról írt művében ön-
álló kutatónak mutatta be magát, s a jelenben is nagy olvasottságot, 
szakavatottságot s a régi irodalomban is jártasságot árul el. 

1 ') E. Dühring. Geschichte der Nationalökonomie. III. Aufl. 1879. 
j56.1. köv. 

20) PI. Geschichte Aegyptens unter der Pharaonen Von Dr. Heim-
Brugsch-bey. Erste deutsche Ausgabe. Leipzig 1877. (Hinrichs) czimű 
művében S. X. Birch és Eisenlohr S. XI. a felemlített 17 ägyytolog mel-
lett a legjelesbek is. S. 123 Fr. Stern, S. 245 és 582. Lautíi,' mellőztet-
nek ; Champollion, Bunsen. Lepsius etc. fel sem említtetnek, egy Ebers 
csak S. 335 egyszer, Maspero is, valamint egy Chabas S. 475 etc. csak 
megvetéssel s mellesleg egyszer vagy legfeljebb kétszer megneveztetnek, 
s i. t. — pedig hogy ägyptologiai hypothesisei, melyek Brugsch-ot e ki-
csinylésekre elragadni látszanak, mennyire alaptalanok, sokban megmu-
tatta az ugyan szintén jobbakat nem kínáló Krall Jakab is legújabban : 
-Composition und die Schicksale des manethonischen Geschichtswerkes. 
Wien. 1879. (Gerold u. Sohn) — S. 7 0 - 7 6 stb. 

21) Buckle és Hellwald gyenge oldalait remekül fedi fel : Fr . Jodl. 
Die Culturgeschichtsschreibung. ihre Entwicklung und ihr Problem. 

uton is estek-e sokszerü egyoldalúságaik s veszélyes tévedé-
seikbe? vagy pl. a különben jó szándékú de nem capacitál-
ható aegyptolog Lauth2 3) nem ez uton ragadtatott-e el kü-
löncz ál l í tásaira? (Folytatjuk.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, deczember 13. A király gyilkosság. — A ma-

gyarországi törvényhozás alsó-házában történt oly tény, mely. 
liez hasonlót a magyartörténelem nem ismer. Monarchicus 
országban, egy oly fejedelem kormányzása alatt, kit bírhatni 
büszkeségének tartana minden nemzet.— a magyar ország-
gyűlésen minden kételyt kizárólag a királygyilkosság sza-
badsága hirdettetett . Mily jel, mily symptoma ez ! A ma-
gyar nemzetnek voltak már fejedelmei, kik a nemzet iránt, 
hogy többet ne mondjunk, nem a legjobb indulattal viseltet-
tek : de azért nem találkozott senki, hogv csak általánosság-

' Ö«/ C? 
ban is védelmezni merészelte volna az országgyűlésen a 
királygyilkosság tanát. Ez a megdöbbentő jelenség is, mint 
sok más, a mi szerencsétlen, liberalismussal saturált korunk-
nak volt fenntartva ; e korban lett színhelyévé az ország-
gyűlési terem oly tan hirdetésének, melytől a józan ész, a 
magyar nemzetnek mindenkor nyilvánuló érzelmei, még a 
legelnyomatottabb viszonyok közt is visszaborzadtak. 

A nemzet e tantól bizonyára visszaborzad még ma is 
és utálattal fordul attól, kinek elég sötét volt lelke, hogy 
önmagát e tan védőjének vallja. És mi mégsem tehetjük, hogy 
midőn e tant visszautautasitjuk, aggodalmunknak ne adnak-
junk kifejezést a felett, hogy ily tan büntetlenül hirdettethe-
tik az országgyűlésen, s hogy azután ily nyilatkozat az újsá-
gok ezernyi számában közöltetik az olvasó közönséggel. Igaz, 
hogy még a szélsőbal egyik tekintélyes tagja is visszautasí-
totta e nemtelen tant ; igaz, hogy a miniszterelnök erélyes 
szavakban adott kifejezést a képviselők helyeslése mellett 
megbotránkozásának a felett, hogy ily tan a magyar ország-
gyűlésen még csak fel is említtethetett ; igaz, hogy a hírla-
pok is megvetésüknek adtak kifejezést a tett nyilatkozat 
felett ; igaz, hogy az országgyűlés a bűntettesek kiadását t á r -
gyazó törvényt, ugy, amint az eredetileg szerkesztve volt, el-
fogadta éfe ez által kinyilatkoztatta, hogy nem osztja a király-
gyilkosságról szóló tant : de azért a következő kérdés mégis 
jogosult : hogy evvel szabad-e befejezettnek tekinteni ily nagy 
horderejű ügyben az országgyűlési actákat és lehet-e nyu-
godtan, mintha semmi sem történt volna, napirendre térni ? 
vagy nem kötelesség-e inkább ily nyilatkozat szigorú megtor-
lására gondolni? 

Azt mondtuk, hogy aggodalmunknak adunk kifejezést, 
mert e nyilatkozat büntetlenül maradt, daczára a tiltako-
zásoknak. Aggódunk pedig ezért, mert a közszellem az 

Halle. 1878. (Pfeffer) — sophismusait illetékesen éles kritika alá veti J 
Gust. Droysen, Grundriss der Historik. II. Aufl. Leipz. 1875. 

"'') Will. Edw. Hartpole Lecky. Sittengeschichte Europas von Au-
gustus bis auf Karl d. Grossen. Nach der 2. verb. Aufl. mit Bewilligung 
des Verf. übers, von Dr. H Jolowicz. 2. rechtmäss. Aufl. mit den Zusä-
tzen der 3. engl. verm. u. durchgesehen von Ferd. Löwe, 2 Bde. Leipz. 
1879 (Winter) — Geschichte Englands im 18 Jahrhundert. Mit geneh-
migung des Verf. nach der 2. verb. Aufl, d. engl. Originals übers, v. Ferd. 
Löwe. I. Bd. ugyanott 1879. 

" ) Jellemző e tekintetben kivált e műve : Dr. Jos. Lauth. Aegyp-
tische Chronologie basirt auf die vollständige Reisen der Epochen seit 
Bytes-Menes bei Hadrian-Antonin durch drei volle Sothisperioden 

- 4380 Jahre. Strassb. 1877. (Trübner.) 
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ujabbkori liberális tanokkal már annyira meg van méte-
lyezve, hogy félni lehet, miszerint ily tanok, ha büntetlenül 
hirdettethetnek, igen könnyen fogékony keblekre találhat-
nak. Az erkölcsi érzet, a fensőbbség iránti tisztelet, az enge-
delmesség szelleme, az állami rend iránti tekintetből mul-
hatlanul szükséges tekintély előtti hódolat, már annyira meg 
vannak rendítve, hogy ezektől, a nyert biztatás mellett, a 
merénylet elkövetéseig csak egy lépés választ el. Nem ar-
ról van itt szó, hogy ki az, a ki ily végeredményben veszélyes 
nyilatkozatot tett, ilyesmit különben is nagyon kevesen szok-
tak az életben vizsgálni: a kérdés az, hogy mi mondatott, és 
hogy ez a ,mi' a nyilatkozóra nézve minden kellemetlen 
következmény nélkül maradt. Ezt már előbb észreveszik, 
sőt csakis ezt veszik észre, mig a ,ki'rendesen homályban ma-
rad. De akkor ki mondhatja meg, hogy csak rövid idő alatt is 
mily mértékben terjedhet el az eszme jogosultságának hite ? 
Ki mondhatja meg, mily gyors léptekkel következhetik be az 
eszme gyakorlati valósítása ? Miért ne lenne feltehető vala-
kiről, hogy az a tényt sem tar t ja büntetendő cselekménynek, 
miután a nyilatkozot nem ilyen ? A tett nyilatkozat büntet-
lensége után, nem minden semmirevalónak tetszésére van-e 
bizva, hogy ő határozza el, zsarnok-e az ő királya vagy sem, 
hogy azután saját felfogása szerint alkalmazza az országgyű-
lésen büntetlenül hirdetett elvet? Hová fogna ez vezetni ? 

Tekintve azt, hogy mikép folyt le az országházban ez 
az ügy, hogy a tiltakozások után befejezettnek tekintetik, 
azt kell feltennünk, hogy nincsen a törvényekben semmi 
oly intézkedés téve, a mivel hasonló nyilatkozatokat meg-
torolni lehetne, megtorolni oly formán, hogy mindenki száz-
Szőr meggondolná elébb, mielőtt ily nyilatkozatot tenne. Fel 
kell pedig ezt tennünk azért, mert különben, ha volna vala-
miféle intézkedés, egy perczig sem kételkedünk, hogy azt 
erélyes miniszterelnökünk, szokása szerint, haladéktalanul 
ne alkalmazta volna. De ha nincsen: abból az a következtetés, 
hogy ily intézkedésről gondoskodni kell, még pedig mielőbb. 
Az igazságügyminiszter úr már rá mutatot t egy módozatra, 
melynek alkalmazásával segíteni lehetne a helyzeten. U 
ugyan nem mondta azt, hogy most is ugy kellene tenni, 
mint a 48 előtti országgyűlésen, hol az államügyész jelen 
volt: ő csak azt mondta, hogy a múltban hogy volt, de ta-
lán ez egy kis üdvös figyelmeztetés volt, hogy jelenleg is 
lehetne úgy tenni, mint a múltban. A kormánynak minden-
esetre száz módja van, hogy a jövőben, a hasonló tényeket, 
ha talán lehetetlenné nem teheti is, de megtorolja. Legyen ez 
a mód bármelyik, azt hisszük, hogy az országgyűlés, saját és 
a nemzet reputatiója érdekében, elfogadni fogja a nyújtott 
eszközt és az a bizonyára bekövetkező tiltakozások mellett 
kivülre is meg fogja hatását tenni, mert mindenki azon kö-
vetkezésre fog jutni, hogy a mit nem szabad büntetlenül ki-
mondani, azt még kevésbé szabad elkövetni. Ha ezt az or-
szággyűlés meg nem teszi, ha könnyedén tulteszi magát 
azon, hogy kebelében ily tanok hirdettetnek, akkor nagyon 
lehet félni, hogy ez a métely igen könnyen tovább fog hara-
pózni, de akkor a felelősséget nem fogja önmagáról elhárít-
hatni. Vájjon ez irányban, lia nem is az országházban, de ma-
gánkörben, vagy valamely pártülésen nem tehetné meg az in-
dítvány t valamely kath. papi képviselő, hogy ez uton is ki-
tűnjék, miszerint a kath. papság buzgólkodik első sorban 

az iránt, nehogy hasonló esetek büntetlenül ismétlődhes-
senek ? 

Addig is azonban, mig ez irányban valami történni 
fog, mert hogy ne történjék azt nem tudjuk még elképzelni 
sem, alkalma lesz a felsőháznak, e kitűnő testületnek kifeje-
zést adni undorának a tett nyilatkozat felett. A bűntettesek 
kiszolgáltatásáról szóló törvényjavaslat, mint hisszük, a fő-
rendiház előtt nem sokára tárgyaltatni fog. E törvényjavas-
lat tárgyalása közben történt az alsóházban a minden ne-
mesebb érzelmet fellázító nyilatkozat. E törvényjavaslat tá r -
gyalását használja fel a felsőház is, hogy megvetésének ki-
fejezést adjon oly eszme importálásáért, mely csak valamely 
elvetemült és minden erkölcsi érzésből kivetkőzött társaság, 
de nem egy művelt nemzet tulajdona lehet. — De a nemzetnek 
is meg van e tekintetben kötelessége: teljesítse e kötelessé-
gét, mutassa ki nemes érzelmeit az által, hogy az ország-
gyüléskez intézendő feliratban jelentse ki, miszerint nem érez 
együtt a királygyilkosok tanával. Ez is egy és hatalmas mód 
lesz mindannak bebizonyítására, hogy az illető képviselő 
egyedül áll, mind pedig annak szorgalmazására, hogy a kor-
mány mielőbb megtegye intézkedéseit a hasonló nyilatko-
zatok megtorlására. 

Bóina. XIII. Leó pápa beszéde a decz. 8-iki szentté-
avatásra Rómában megjelent püspökökhöz. — Venerabiles 
Fratres! Periucundum solatium, quod acta vobiscum solem-
nia nuper Nobis attulerunt, augetur ac prope cumulatur 
hodierno die, cum et vos hoc loco tam fréquentes intuemur, 
et sapienter graviterque dicta consideramus, quibus est 
huius frequentiae vestrae caussa ratioque declarata. Fides 
enim et pietas erga Iesu Christi Vicarium permovit imum-
quemque vestrum : qui auspicia redeundi ad vestras sedes 
tunc optima fore censuistis, cum vestrae in Nos observantiae 
essent renovata testimonia. Qua in re nec dubiuin divinae 
benignitatis vestigium, nec medioeris curarum Nostrarum 
consolatio inest. Nihil enim potest magis gratum optatum-
que contingere, quam ut singularum Ecclesiarum Episcopi 
summa animorum concordia idem ac Nos velint, idemque 
sentiant, non officio solum et munere,sed etiam gaudiorum 
et molestiarum voluntaria communicatione Nobiscum con-
iuneti. In hac quippe conspiratione et velut concentu animo-
rum expressa imago et forma perspicitur unitatis eius ad-
mirabilis ac plane divinae, ex qua fortitudinem suam et 
robur ducit Ecclesia catholica, atque ipsas adversariorum 
mentes tam invictae magnitudinis admiratione perceilit. 

Hnius rei caussa, diviti in misericordia Deo et agi-
mus gratias et habemus, exemploque Fil i i sui enixe peti-
mus, ut omnes quotquot ubique sunt christiani perpetuo et 
constanter unum sint . . . et sint consummati in unum ; eo-
demque tempore vobis, Venerabiles Fratres, libenter profi -
temur gratum animum et caritatem Nostram benevolam, 
quae eximio amori vestra pariter aequaliterque respondet. 

Atque huius concordiae, quam diximus, nunc est et 
Nobis et vobis nécessitas maior, propterea quod qui rem 
christianam gerunt, iis maximae sunt difficultates superan-
dae, vehementesque perferendi dolores. Audacius enim et 
licentius, quam fortasse alias unquam, aetate hac nostra 
cum Ecclesia Christi, cum Deo ipso exercentur modo inimi-
citiae : ardent omnia sacrilego et detestabili bello, cuius 
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acerbior in banc Sedem Apostolicam est modo vis et flam ma 
conversa. Quod autem intolerable est, ea oppugnatur auc-
toritas divinitus instituta, quae spem salutis in praesenti 
rerum discrimine praecipuam et exploratam afferret. Revera 
si quid est, quod possit indomitas hominum cupiditates 
compe8Cere, si quid effrenatam insolentia multitudinem in 
officio continere, id maxime Ecclesia catholica virtute sua< 
et doctrina, et legibus potest. Neque minor est stultitia aut 
temeritas insectantium hostili odio Pontificatum Romanum, 
quem, si nihil aliud, at certe res ab eo gestae et collata in 
omnes gentes beneflca tueri deberent. — Atque utinam gens 
italica prae ceteris intelligat, quidquid operae in Romani 
Pontificis libertate iuribusque vindicandis collocatur, non 
in periculum, ut saepe diximus, sed ixmansuram prosperita-
tem magnitudinemque italici nominis redundare. 

Interea, Venerabiles Fratres, ad nos quod attinet pro-
positum omnes constanter habearnus tamquam finem, offici-
um insistere, et hominum, vel inimicorum, saluti diligentis-
sime servire. Erudit i enim sumus disciplina et exemplis 
principis Pastorum Iesu Christi , qui cum sibi male dicere-
tur non male dicebat, mundumque divinitus sauavit invitum 
ac repugnantem. Nos pari modo necesse est, ut nosmetipsos 
incolumitati populorum devoveamus, et quanto in nos vehe-
mentius homines invehuntur, tanto illos fortius diligere et, 
Deo auspice et adiutore, liberare contendamus. 

Ceterum in tanta rerum ac temporum conversione 
peropportunam Nobis et Ecclesiae universae opem confidi-
mus allaturos viros sanctissimos, quibus caelestes honores 
superioribus diebus decernendos curavimus. — Hac freti 
iucundissima spe, vobis omnibus, Venerabiles Fratres, et 
populis fidei vigilantiaeque vestrae commissis, bonorum 
caelestium auspicem et praecipuae benevolentiae Nostrae 
testem, Apostolicam benedictionem peramanter in Domino 
imperii mus. 

I E 0 D A L 0 I . 

Jóakaró észrevételek 

vallásos költészetünk fiatalabb művelőihez. 
(Vége.) 

Ha a mondottak után azt kérdeznéd fiatal versificator 
barátom ! milyennek kell tehát szerintem lennie a vallásos 
költeménynek ? a felelet nem volna egy lélekzetvételre ad-
ható. Mindenek előtt a vallásos költemény alkalmazkodjék 
tárgyához, a benne szereplő személyek természetéhez és az 
időnek, amelyben historicuma van, viszonyai-körülményei-
ihez. Eszerint legyen egyszerű, de annélkül hogy köznapivá 
lenne nyelvezetében, legyen erőteljes, legyen merész és fel-
lengző, játszi, komoly annélkül hogy könnyelmiisége-vagy 
ridegségével elidegenitsen, legyen mély érzelmeiben, de ne a 
valóság rovására. 

Természethűség, közvetlen egyediség és igazság legye-
nek elengedhetlen tulajdonai a vallásos költeménynek, mert 
ezek nélkül bármily bevégzett legyen is valamely költemény 
formájára nézve : csak művirághoz fog hasonlítani és nem a 
természeteshez, amely előbbi bármily tökélyetes, bevégzett — 
vagy mint mondani szokás — bár a megszólalásig hű legyen 

is a maga nemében, mégis csak csinált művirág marad. Va-© / o o 
cua larva, quae nec vulpi piacebit, — cerebrum enim nom 
habet. 

Különben a poétának, daczára, hogy születnie kell, 
(poéta nascitur) mégis tanulmányozni is szükséges. O t t 
vannak vallásos költészetünk utánzandó mesterei, akik után 
a fiataloknak indulniok és akiket tanulmányozniok szüksé-
ges. Tanulmányozzák és elsajátítani töreked jenek tehát Pá-
jer Antalnak magas röptét , SujáiiszlcynJc erőteljét, egyszerű 
és mégis meglepő erős kifejezéseit ; Mindszentink ihlettségét, 
Párkányink kedvességét és emelkedettségét. Tala,bér János 
mély érzelmeit, Czuczor játsziságát. Forgassák Garayt is, 
Virág Benedeket, Kutlient és többeket. A legfiatalabbak kö-
zül követendő példányul szolgálhat a, fájdalom ! korán el-
hunyt Kis József, volt veszprémi áldozár, kinek a Kath . He-
tilap, Magyar Állam- és Koronában megjelent költeményei 
méltó feltűnést okoztak. Es hogy concret példát is fölhoz-
zak, olvassák át figyelemmel p. Kisfaludy Benőnek, egy 
egyszerű néptánitónak, a Magyar Állam f. évi aprilhó 16-iki 
számában : „ A bűnös imájalí czimű, amily egyszerű, de ép 
oly megható, szivből jövő és épen azért a szivet megragadó 
vallásos költeményét, amelyből látni fogják, hogy a legegy-
szerűbb keretbe is megbecsülhetlen értékű kép foglalható. 

A feldolgozásul választandó anyagot illetőleg pedig 
ne szorítkozzanak csupán a boldogságos szent Szűznek, Má-
riának folytonos dicsőítésére. A boldoságos szent Szűz 
ugyan — miként már fönnebb megjegyzém •— mindenha 
legfönségesebb alakja és tárgya marad a vallásos költészet-
nek ; de emellett el nem hanyagolandók azon magasztos esz-
mék és gondolatok sem, melyek például az örökké szép 
zsoltárokban vannak lerakva. Ep oly kimerítlietlen mint 
hálás kutforrásul szolgálhat a breviárium, a legendárium ; és 
ezek közül különösen azon személyek és tárgyak, melyek-
hez a magyar nemzet vallásos kegyelete közelebbről fűződik 
és amelyek az „Initia Sanctitatis hungaricaeu-ben, Timon 
Samuel-. „Imago antiquae et novae Hungáriáé," — ,,Purpura 
pannonica," — és „Epitome chronologica rerum liungarica-
rum"-czimű műveiben felsorolva vannak. Egy sz. István, sz. 
Margit, sz. Erzébet, sz. László mind megannyi szép és hálás 
thémák a költői lelkesültségre és földolgozásra. Es pedig 
annál is inkább választandók ezen és hasonló nemzeti szen-
tek és tárgyak költészeti anyagul ; mert ujabb időkben bi-
zonyos oldalról törekvések észlelhetők, melyek vallásunk 
eme nemzeti szentjeinek fejéről a dicsfényt letépni, a kegye-
letet irántok kissebbíteni, lerontani akarnák. Még csak nem 
régen történt például, hogy bizonyos Bocsor protestáns 
atyánkfia a legnagyobb kegyeletlenség — hogy ne mondjam 
— kegyetlenséggel kelt ki első szent királyrunk, sz. István 
ellen, kárhoztatván őt, hogy a katholicismus behozatala által 
a magyar nemzeti ősszokásokat megsemmisítette ( ! ? ) Való-
ban bölcs dühöngés ! Hol lett volna Bocsor uram és hová 
lettek volna nemzeti ősszokásaink is — maga a magyar 
nemzetiséget megmentő, ( ? ! ) fentartó ( ? ? ) magyar protes-
tansismus is hol marad tvolna, hogy ha az az oly könnyelmű-
séggel vádolt sz. István nem létezik és nemzetét a kath. 
egyház kebelébe nem téríti vala meg ! 
IDJ ö 

Egyébként ne vegyék vallásos költészetünk fiatalabb 
művelői rosz néven, miszerint daczára, hogy nomine et 
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omine prózai ember vagyok, a vallásos költészet mezején 
ujabb időben bojtorjánozni kezdett kinövésekre nézve meg-
tettem jóakaró észrevételeimet. Mert eltekintve attól, hogy 
annak idejében magam is nemcsak tanultam a költészet-
tant ; de meg is kisérlém benne erőmet, — mondom — ettől 
eltekintve, azon körülmény is ösztönzött jelen megjegyzéseim 
közlésére, mert a költészetnek és különösen vallási költésze-
tünknek most is nagy tisztelője és barátja vagyok és az e 
téren megjelent termékek iránt a legnagyobb érdeklődés- és 
figyelemmel viseltetem. „Nichts für Ungut" tehát! E téren 
való illetéktelenségről szó nem lehet ott, a hol a jó, szép és ne-
mes iránt meg van az érzék. A hivatással biró, valódi költő-
nek különben is arra kell törekednie, hogy megértessék, hogy 
rokon érzeményeket keltsen másokban, a laikusokban is, 
amint erre egy hires franczia szinműiró, a módot illetőleg nem 
épen utánzandó Molière, törekedett, akiről azt jegyezték fel, 
hogy színműveiből egyes, népszerű jeleneteket szolgája előtt 
olvasott fel, s amelyeken az nevetett, azokat meghagyta, 
amelyeknél pedig komoly maradt, azokat kitörölte. 

Dr. Való Simon. 
4- Beküldettek : 1) Eredeti rövid s gyakorlati szent 

beszédek az év minden ünnepére. I r ta Wenninger xav. Fe-
rencz, hittérítő a Jézus társaságából, hittudor. Fordította egy 
egri pap. Eger 1881. Szolesányi Gyula kiadása. 168 lap. 
A r a 90 kr. 

Van benne 31 sz. beszéd Immaculatától Halottak 
napjáig. A híres amerikai hittérítő neve mellett könyve nem 
szorúl ajánlatra. 

2) Ébresztő hangok műveltebb kath. körök számára. 
A legjelesebb honi és külföldi irók nyomán szerkeszti Zi-
mándy Ignácz, sz. f. egyházmegyei sz. széki biró, oki. fő-
gymn. tanár s törökbálinti plébános. I I I . könyv. 1881. év-
folyam. Budapest, Hunyadi M. intézet. 303 lap. 

A tespedés és közönyösség elleneinek van ajánlva. 
Tartalma : I. Első Napoleon és Bertrand tábornok közötti 
vita a ker. vallás isteni eredetéről. I I . Igénytelen aphoris-
mák a modern elvhűségről. I I I . Böngészet a glossák meze-
jén. IV . Ébresztő Hangok Kálmán K. zsoltárverseiből. V. 
Egyházpolitikai szemle. VI. Függelék. 

= Értesítés. I . Az „Ünnepi és Alkalmi Beszédek" el-
fogytak. Akik bírni óhajtják, legyenek szívesek e szándékot 
velem tudatni. IIa jövő év február végéig annyian jelent-
keznek, hogy általok egy 2-ik kiadás költségeit fedezve lá-
tom majd, újból lenyomatom. Ara — bérmentes szétküldés-
sel 1 frt . 80. kr. — aut 6 Intentiones. I I . A „Tízparancsolat 
és Századunk" I . kötete nyomás alatt vau. Folyó év végéig 
előfizetési áron ajánlom fel. (1 frt . 80 kr. aut 6 Intentiones.) 
Azontúl csak bolti áron lesz megszerezhető. 

Dr. Karsch Lollion. 

V E G Y E S E K . 
— I f j . dr. gróf Zichy Ferencz, pápa ő szentsége szol-

gálattevő kamarása és egyedi apát ur ő méltósága egyike 
azon magas születésű egyházi férfiaknak, kik a magas szár-
mazással nemcsak fényes nevet örököltek, de jeles tulajdon-
ságokkal is birnak. Ilyen tnlajdona a nemes ifjú grófnak a 
jótékonyság. Nem most történt, mit elmondani akarunk, de 
olyan nemes tett, hogy annak nem szabad feledésbe menni. 
— Midőn Haynald ő emja bibornokká lett, ő szentsége if j . 

gr. Zichy Ferenczet szemelte ki arra, hogy az uj bibornok-
nak Bécsbe a biretumot elvigye. Ilyen kiküldetéseknek 
meg van a maga előnyük is, a mennyiben az újonnan kinevezett 
bibornok a pápai küldöttnek tisztességes honoráriumot tar-
tozik adni, még pedig aranyban. A fejedelmileg bőkezű bi-
bornok gondoskodott arról, hogy az ajándék hozzá méltó és 
a pápai követ méltóságának megfelelő legyen. Az if jú gróf 
csak engedelmességből fogadta el az ajándékot s szive jósága 
megsúgta, hová s minő jó czélra fordítsa azt. O, mint nagy-
váradmegyei áldozár, igen jól tudta azt, hogy az ő atyjának 
kegyurasága alatt levő ér-diószegi róm. kath. plébánia nem 
valami jól van dotálva s elhatározta, hogy a szép összeget 
képviselő ajándékot a diószegi plébános fizetésének javítá-
sára fogja letenni az egyházmegyei hatóság kezébe. S mi 
történik '? Megtudja ezt az apa, megköszöni fia jóságát, de 
ráparancsol, hogy az összeget, mely az ő magánjövedelme, 
tartsa meg magának s ő intézkedett azonnal, hogy a diószegi 
plébános fizetése még feljebb emeltessék, mint a mennyivel 
fia ajándékából javult volna. A. M. K. r. I. 

— A hittudományt két nagy tudóstól fosztotta meg e 
napokban a halál. Ballerini J . t. atya november 27-én, Ber-
lage német dogmatikus pedig f. hó 6-án hunyt el. Ballerini 
1805-ben gazdag szülőktől született. 1826-ban mint theolo-o o 
gus belépett a Jézus társaságába. A kath. theologiai tudo-
mányszakok körül sok érdemet szerzett. Midőn a szeplőte-
len fogantatás hitágazati meghatározásáról volt szó, a ha-r> o o 7 

gyomány adatait Sylloge monumentorum czim alatt össze-
gyűjtötte. A Collegium Roniauumban egyháztörténelmet ta-
nított. Mint e szak tanára kőnyomatu másolatban egyháztörté-
nelmi tankönyvet adott ki, mely igen keresett mű. Az erkölcs-
tudomány körül is maradandó érdemeket szerzett. Gury Com-
pendium-át átnézte s jegyzetekkel gazdagította, mely e 
könyvnek a casuistikai moráltan legbecsesebb tankönyvei közt 
állandó tekintélyt biztosított. O egyszerűen probabilista mo-
deratus. Az aequiprobabilistákkal erős vitája volt. A vita 
még foly ;de Balleriui erősen megállta helyét. Berlage 
praelatus és dogmatikai tanár Münsterben született, szintén 
1805-ben. Német tanulási szokás szerint egyetemi tanulmá-
nyait először a münsteri akadémián 1824—29-ig végezte, 
azután állami stipendiummal a bonni és tübingai egyetemen 
képezte magát tovább. Hittudorrá a müncheni egyetemen 
avattatta magát. A tanári pályát az 1831/2. isk. évben 
kezdte : tehát épen ez évbe esett félszázados tanári jubilaeu-
ma, melyet barátai és tanitványai nagy kitüntetéssel ünne-
peltek meg. 1835. rendkívüli tanára lett a moráltheologiának, 
s miután egymásután két egyetem meghivását, a gieszeniét 
dogmatikára és a tübingaiét erkölcstanra és uj-szövetségi 
szentirástanra, el nem fogadta, 1836-ban ugyanabból rendes 
tanárrá neveztetett ki. Később ezt felcserélte a dogmatiká-
val, melyet hosszú évek során át, — még a negyvenes évek-
ben kezdte és csak nem rég végezte be, — terjedelmes 
könyvben dolgozott fel. Igazhitüségét sem a Hermes, sem a 
Günther, sem az ó-katholicismus által keltett viták meg 
nem ingatták. — Qui ad justitiam erudiunt multos, fulgebunt 
sicut stellae in perpétuas aeternitates ! 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
Graeft'el J . ez. kanonok ur ő ngától. a nagyszombati érseki fö-

gymnasium jubilaeumi alamizsnája, pro propaganda fide . 12 f r t 

Gábor Lajos, nagybajomi-plebános ur, és a sárdi fiók-egyház, a 
jubilaeum hármas ezéljára egyenkint 1 ftjával 2 f r t 

Az andocsi hivek a jubilaeum hármas czéljára 11 f r t 

Összesen 25 frt 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Theologiai iskolázásunk jellege és eredménye. — Az ösztudomány jelen állása az ebből folyó tanulságok 
és jövőben feladatteljes teendőink. — E g y h á z i tudósí tások: Budapest. Titkos és nem titkos allocutio. — Róma. An-

golország és a Vaticáu. -— A Szent- Is tván-Társula t .— Hivatalos. — Vegyesek. 

Theologiai iskolázásunk 
je l lege és eredménye. 

On se plaint, M. le Ministre, des progrès 
de l'impiété et de la superstition ; mais il 
faut le dire loyalement, nous contribuons à 
propager l'une et l'autre en laissant dépérir 
l'enseignement réligiei x dans nos collèges, 
et mime dans nos facultés de théologie.') 

A lehető legkényesebb kérdés, melybe valaki 
nálunk foghat. Ámde est modus in rebus. Megpró-
bál juk. 

A magyar kath. papság theologiai iskolázása, 
meglehetős monotoniában, 4 egyetemen és az illető 
egyházmegyei papnevelőkben történik. Számra néz-
ve figyelembe alig jöhető kevesen részesülnek azon 
szerencsében, hogy az örök városban végezhetik böl 
csészeti és theologiai magasb tanulmányaikar. Ujabb 
időben szokásba jöt t egy-két megye és erőteljesebb 
életre törekvő tanitó rendünk részéről néhány i f jú t 
az innsbrucki egyetem világhírű hi t tudományi ka 
rában képeztetni.2) Azután jön a bécsi egyetem, Páz-
mány nevelő intézetével, és szigorlatokra készülök 
számára a sz. Ágostonról nevezett fensőbb papne-
velő intézettel; i t thon pedig a Pázmány alapította 
magyar tudományos egyetem kapcsolatban a Fe 
rencz király által visszaállított s ú j ra szervezett 
közp. papneveldével. A két év múlva félszázados ^ j e -
les löweni kath. egyetem által keltett lendülettel s 

') Cousin, Rapport sur l 'état de l'instruction publique dans quel-
ques pays d'Allemagne et particuliôrment en Prusse. 4. lettre, éd. 1832. 
p. 89, 90. 

2) Jelenleg 5 jeles i f júnk van ott. Religio 1881. I I . 
45. sz. 

3) Document relatifs à l'érection et à l 'organisation de 
l 'Université catholique de Louvain. Bruxelles, 1844. 5. és 
6. 1. olvasható X V I . Gergely brevéje, mely felhatalmazza 
Belgium püspökeit, hogy egyetemet alapítsanak. A püspö-
kök alapító levele 1834. jun . 10-én kelt. 

a jobbhirü németországi egyetemek theologiai isko-
lázásával közvetlen tapasztalásból megismerkedni 
senkinek sem ju to t t komoly elhatározással eszébe.4) 

Altalános színvonal megállapításánál a római 
ós innsbrucki egyetem mélyebb bölcsészeti tanul-
mányokra fektetett erőteljes hi t tudományi iskolá-
zása hogy szóba nem jöhet, mindenki belátja. Ma-
radnak tehát a bécsi és budapest i egyetem, és pap-
neveldéink tanfolyamai. 

Theologiai iskolázásunkat megítélni főleg a 
tanrend és a tanmód szempontjából lehet. 5) Ha e 
két szempontból kiindulva szóban levő iskolázá-
sunkat általános körvonalokban jellegezni akar juk, 
nem találunk találóbb szavat, mint azt, melylyel 
Lánczy t r 6 ) közép és felsőbb iskolai rendszerünket 
elnevezte. A mi iskolai rendszerünk osztrák-magyar 
rendszer. Osztrák sokféleségével és részletszerüsé-
gével, magyar hagyományos felületességével.7) Theo-

4) A franczia kath egyetemek: a lillei, párisi, angersi, 
poitiersi (ennek hit tudományi kará t a zártörő komány máris 
tönkre tette), lyoni, toulousei egyetemek hi t tudományi karai, 
a lilleit kivéve, még mindig a kezdetlegesség nehézségeivel 
küzdenek és sokkal u jabb időből valók, hogysem raj tok 
tüzetesen okulni lehetne. „Parisiis quidem, i r ja nekünk dr. 
Didiot, a lillei kar dékánja, Andegavi, Lugduni et Tolosae 
Semina sunt quaedam et veluti radices Facul ta tum theolo-
gicarum ; sed neque numerus magistrorum est completus, 
neque Studia necessaria omnia vigent, neque leges seu 
S ta tu ta sunt confirmata et evulgata." Verdunból, f. évi oct. 4. 

b) V. ö. Kleutyen, Kleinere W e r k e : 3. Bd. Uber die alten 
und neuen Schulen. 2. Aufl. Münster 1869. 142—171. lapon. 

6) A felsőoktatás reformja s az u j magyar közművelt-
ség, 7. 1. 

7) Az a sokféleség, az a részletszerüség, mely a ma-
gyar oktatásügynek egyik fővonása, határozottan osztrák 
eredetű;. . . az a szárnyszegett, lapos állapot, melyben az 
uj magyar szellemi élet tengődik, kitünőleg azon gondatla-
nul magasztalt Thun-féle rendszerre viendő vissza, mely 
magyar alkalmazásában, a hagyományos magyar felületes-
séggel és szellemi sekélységgel kezelve, oly kiválólag alkal-
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logiai iskolázásunk tanrendszerében és tanmódjá-
ban mennyi osztrák és mennyi magyar szellem van, 
azt a legkisebb részletekig most, midőn csak álta-
lános körvonalakról van szó kifejteni nem lebet. Ez 
a Religio jövő évi feladata lesz. Ha belevágtuk a 
fejszét a nagy fába, kötelességünk azt Isten segít-
ségével fel is dolgozni, a magyarországi katb. pap 
ság tudományos haladásának emeltyűjévé. 

Osztráknak mondható, — mintegy ellentétben a 
közegyházié s a m i egyetemünkön 1774 ig a Jézus tár-
sasága által képviselt tanrendszerrel és tanmóddal 
szemben, — a mi theologiai rendszerünk annyiban, 
a mennyiben a monarchia túlsó feléből indult ki az 
a közoktatásügyi átalakítás, mely, miután a Jézus 
társasága eltöröltetett , a monarchia mindkét felé-o 
ben életbe lépett. A tudományok pártszellemtöl su-
gall t állami rendszabályozása Bécsből indult ki. 
Ott emelkedett először monarchiánkban érvényre 
az az elv, hogv az állam kötelességének tar t ja , mint 
Lánczj ' mondja, „gondoskodni az egyesnek összes 
tudásáról, és szigorúan meghatározván a minőséget 
és mennyiséget, minden egyes tudási részecskét, 
melyet az egyéntől megkövetel, az oktatás folyama 
alatt maga vállalkozik neki beadni." 8) Van Swieten 
orvos, a jezsuiták esküdt ellensége, behizelegvén 
magát Mária Terézia kegyébe, elvtársai segítségé-
vei lassanként érvényre emelte ezt az osztrák ál-
lami privilégiált betölcsérező tanrendszert. 1753-
ban összeiratott a tanításra előirt theologiai könyvek 
la js t roma,egyszersmindmegál lapi t ta tot t a recipe sze-
rű schema, mely szerint az előirt tananyagot be kel-
lett a taní tványokba kanalazni. Aztán hogy mi történt , 
azt részint ugy is tudjuk , részint a mennyiben a ki-
tűzött czélra részletesen kifejtendő, a részletes tárgya-
láskor fog egész teljében kidomborodni.9) Most elég 
ennyi annak feltüntetésére, hogy jelenlegi theologiai 
tanrendszerünk csakugyan osztrák import. 

Magyarnak nevezhető iskolázásunk jellege any 
nyiban, a mennyiben az ország mindkét Ratio edu-
cationis-a, ugy a Mária-Terézia féle lü) mint a Fe-
rencz királyé,11) magyar elmék által dolgoztatott ki 

mas volt arra, hogy középszerű embereket neveljen s egy 
tartalmatlan közműveltséget teremtsen. Id. h. 

8) Id. m. 8. 1. 
n) I t t elég legyen még csak azt hozzáadni a fentiek-

hez, hogy theologiai tanulmányi rendszerünknek atyja Rau-
tenstrauch. Kóla mondja Werner K., Gesch. der kath. Theo-
logie in Deutschland, 202. 1. „Die von ihm gegebene Ein-
theilung der theologischen Lehrfacher erlangte für die nach-
folgenden Generationen bleibende Geltung." 

o — 
10) Ratio educutionis totiusque rei litter. per Regnum 

Hungáriáé et provincias eidem adnexas. Yindobonae. 1777. 
n ) Ratio educationis publicae totiusque rei literariae 

az osztrák minta szerint ; továbbá annyiban, a 
mennyiben valami Márkfi Samunak szokott avatott-
ságával előadott tervéből,12) és valami az 1848. 
szept. 1. s köv. napjain tar tot t tanácskozmány ter-
véből is a nm. és ft. püspöki karnak 1850. aug. ha-
vában tartot t esztergomi értekezlete által elfogad-o O 
tatván,1 3) ez, kivált egyházmegyei papneveldéink 
tanulmányi rendszerét, a szakok előadási sorrend-
jére és csoportosítására, valamint körvonalozására 
nézve is, csaknem kivétel nélkül egész a mai napig 
befolyásolja, miu tán a budapesti egyetem bittudo-
mányi karának tanulmányi rendje, az alatt, a tan-
szakok évek szerinti beosztására és a szentirástani 
bevezetésnek História revelationis alakjába önté-
sére nézve 1859 óta egészen a bécsi egyetem min-
tá já ra alakiílt át, ez utóbb érintett szak tekintetében 
erősen kifejezett haj lammal a régibb, introductiós 
rendszer iránt. 

Ami mármost ennek az osztrák magvar tlieo-O./ 
logiai tanrendszernek jellegét és tanmódjának 
didactikai, azaz tanítási és tanulási sajátságát köze-
lebbről illeti, már a fentebbiekben jeleztük, hogy 
az nem egyéb mint az osztrák magyar középiskolai 
tanrendszernek hozzá illő betetőzése. Középiskolai 
tanrendünket a felölelt tárgyakra nézve sokféleség 
és apró részletszerüség jellegzi. Ugyanez áll theo-
logiai leczkerendünk szelleméről és részben kivite-
léről is. Rendszerünkben, a hány tantárgyat kike-
rekíteni lehet, annyi jogosult disciplina van, vagy 
kellene legalább hogy legyen. A S t u d i u m biblicum-
ban p. ki lehet kerekíteni kinyilatkotatási törté-
nelmet, általános és részletes introductiót, régészet-1 o 

tant, általános és részletes kritikát, szemitikai és 
görög szentirástani philologiát tekintettel a rabinisti-
kára is, hermeneutikát, ó és uj szövetségi exegesisf, 
és legújabban összehasonlító egyiptológiai és assy-
riologiai tanulmányokat.1 4) Vagy az egyháztör-
t é n t e m b ő l nem lebet e külön rendszeres tantár 
gyul kikerekíteni Patrologiát, Dogmengeschichtét, 
Conciliengeschichtét. Ivetzergeschichtét, Controvers-
geschichtét, Literiirgeschichtét, keresztény archaeo 
per Regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. Budae. 
180G. A hittudomáuyokra vonatkozólag a 122. s köv. 1. 

lä) Religio, 1848.1. félév, 43. sz, 371—377 és 44. sz. 384. 
13) Religio, 1851. I. félév. 40. sz. 318. 1. 
H) „Avec les cours d'histoire biblique, un étudiant 

qui aspirerait à devenir vraiment maître en Ércri ture sainte 
ne devrait-il pas suivre des cours d'exégèse générale, d'exé-
gèse de l'Ancien et du Nouveau Testament, des cours des 
langues sacrées; d'archéologie judaïque, de littérature rab-
binique, même d'égyptologie et d'assyriologie au point de 
vue biblique ?" Abbé Bourdais, theol. tanár az arrasi egyete-
men, „Un plan d'études ecclésiastiques" czimű értekezésében, 
a Revue des Sciences ecclésiastique 1881. febr. fiiz. 159. 1. 
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logiát, ker. müvészettörténelmet, vagy. p. ker. Sitten-
geschichtét, süt külön Papstgeschichtét és külön nem-
zeti egyháztörténelmet? Esa Pastorálisból miér tne le-
hetne az egyetemen kiilön tantárgy gyákikerekíteni ke-
resztény paedagogiát, katechetikát, homiletikát, l i tur-
gikát és pastoralis kormányzástant? avagy miért ne 
lehetne egyetemen kétféle pastoral is tkormányzástant 
előadni: sublimiort, világegyházkormányzati politika 
gyanánt, a leendő egyháznagyok, és közönségest, hit-
községit, a közlelkipásztorok számára? . . . Ilyen a 
mi theologiaitanrendünknek részleteket rendszeresítő 
s a nagy aquinói sz. Tamás nagy Summájá t szétfor-
gácsoló s a kikerekített forgácsok körül u j forgácsokat 
összehalmozó, aprólékos, alant röpülő szelleme. Hogy 
mindé végletekig nem jutot tunk, annak okaane rvus 
rerum hiánya, vagyis az, hogy a modern társadalom a 
theologia ily nagy tanügyi apparatusának dotátiöjára, 
milyet e sok szak kivánna, nem képes lelkesülni. Er-
tem én a szükséges, hasznos és luxus közötti kü-
lönbséget. IIa lehetséges, mind a három jó. De ha 
össze kell szorítkozni : a lényeget, a szükségest 
nem szabad feláldozni vagy alárendelni a hasznos-
nak. Mert jól mondja Liebermann: ,,Magnum dam-
num est, etiam utili bus studere, necessariis neglectis.'" 

Es vájjon milyen az osztrák magyar theologiai 
iskolázásnak didactikája, azaz tanítási és tanulási 
módja ? Mindent megmagyaráz az, hogy a tanulók né-
metből fordítottan már papneveldéinkben is hallgatók-
nak neveztetnek. Felsőbb iskolai didactikánk ugyanis, 
szintúgy mint tanrendszerünk, megfelelő folyta-
tása és betetőzése középiskolai tanmódunknak, 
„mely az egyéni ini t ia t ivára nem biz semmit ; nem 
arra törekszik, hogy a tanulás alapjait s a tudás 
dialectikai képességét rakja le az i f ju agyba; hanem 
tárháznak tekinti azt, melybe bizonyos mennyiségű 
portékát neki kell felhalmoznia." Theologiai di-
dactikánk fögondja, hogy mennél több ismeret le-
gyen az emberi szellem kincstárába, a memóriába, 
elhelyezve. I t t is értem én a „ tantum scimus quan-
tum memoria tenemus"' e lvét ; csakhogy tudni való 
dolog, hogy a memoria csupán tárház, melynek ura 
kell hogy az ész és értelem legyen. 16) Didactikánk-
ban a judiciosus miként mellékes dolog; csak a szó-
áradat imponáljon. Előadás és hallgatás, hallgatás és 
recitálás, ha t. i. megy és nem kell folyton porrózni, 
— ez az egész. I f juságunk a középiskolában meg-
szokta, hogy vagy a tanár beszélje bele az ismeretet, 

15) Lánczy, id. m. 8, 1. 
•6) „Ingenii acris et solidi iudicii res est Theologia, 

noil memoriae duntaxat, in qua sola nou resident Armamen-
taria Ecclesiae et Propuguacula lîeligionis, uti Theologorum 

vagya könyv adja meg a szóáradatot. A felsőbb isko-
lákban is tehát csaknem passive I7) végig hal lgat ja az 
előadásokat; azután, a mikorra és a mennyiben kell, 
ugy-ahogy be is emlézi a tankönyv vagy dictatum 
schemáját ; végre, ha sikerült, azalatt mig az el-
mondottaknak czélját és értelmét jobbára csak sejti, 
recitálásával a vizsgálaton figyelmet ébreszteni, azt 
hiszi, hogy mindent megtett , a mit megtehetett s 
,jövője' érdekében ,suppójának' biztosítására meg-
tennie kellett. A tudományos kutatás módjai t meg-
világító utalások, a tárgynak dialectikai argumen-
tatio u t j án részletes és kimerítő feldolgozásába 
nyomról nyomra, pontról-pontra való bevezetés és 
begyakorlás, az eszméket tisztázó, a gondolkozást 
mélyítő, s az ész éberségét, élét, találékonyságát 
fejlesztő clisputatiók, nálunk részint kimentek a di-
vatból, részint nem is dívtak. „Es wird meist nur 
vorgetragen" 18) Ámde mindennek koránsem a tanulók 
az okai ; de a tanárok sem. Ezek ugy tesznek, a hogy 
lát ták és hallották, és a szokás tar t ja . Consvetudo 
altera natura, Már pedig : naturam expellas furca, 
tarnen usque redibit. 

Es az eredmény? 
Az eredményt elmondja helyettünk más. „Az 

angol egyetemek, i r ja Felméri közoktatásügyi mi-
nisteruimunkhoz intézett jelentésében, 30 — 40 szá-
zalék kitűnő tanulót producálnak a tudomány, s 60— 
70-et a cselekvés számára . . . Ellenben nálunk . . . a 
valóban szorgalmasok száma 10—15 százaléknál 
többre alig tehető, s a többi 85—90 százalékba wem 
czélunk szellemi és erkölcsi rugókat teremteni." 19) 

Csak azt kérdezzük: 100 egyetemi theologusunk 
közül hány válik ki a tudomány számára és marad 
egész élte fogytáigtudományosszel lemümunkástheo 
logus, ki e szakot legalább egy ponttal valóban tovább 
viszi? . . . A felelet nehezen fog különbözni Felméri 
Ítéletétől. 

Ámde mindennek, ismételjük, nem az i f júság az 
oka, de a tanárok sem, hanem első sorban tanrendünk 
és tanmódunk gyarlósága. 

scholas nuncupant Pontifices." Sebald. Mingerer, Ord . f r . mi-
nor. De antiquitate, utilitate ac necessitate Theol. scholas-
tico-dogmaticae. Passaviae, 1746. p. 7. 

17) „Die grössere Zahl versinkt unter dem bloszen Hö-
ren und Nachschreiben des Gehörten nur zu leicht in eine 
Passivität, die, indem sie es zu keiner förderlichen wissen-
schaftlichen Thätigkeit kommen läszt, zugleich als eine 
Quelle sittlicher Verirrungen betrachtet werden musz." A 
porosz közoktatásügyi ministerium 1844. ápril 17. leirata. 
V. ö. Kleutgen, id. mü 167. 1. 

1S) A porosz közoktatásügyi ministerium id. leirata, 
Kleutgen, id. mű 166. 1. 

19) lm . műve 331. 1. 
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Az össztudomány jelen állása, 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-

dőink. 
Avvagy végre nem sajnos elfogultságot terjesztő és 

félreértéseket szaporító káros felekezeti részrehajlás s tudo-
mánytalan szűkkeblűség lengi-e át — hogy ismét csak ujab-
bakat említsek — pl. az egyébként jeles moralstatistikus 
Ottingen,1) a kitűnő apologeta Zöckler,2) az érdemes héber-
irodalomkutató Geiger Ábrahám 3) s Freudenthal 4) műveit, 
vagy Harkavy rendszeres begvőzései6) szerint Firkowitsch 
krimi régiség s kézirathamisításait ? vagy nem szánandó 
felekezeti részrehajlás-e még történeti kútfőkre nézve is a 
berlini híres Wattenbach 6) eljárása, vagy magának a tör-
ténetiekben aránylag még méltányosnak tartatni szokott 
göttiugi Waitznek 7) nagyobb betűs jelentékeny és kisebb 
nyomatú jelentéktelenebb művek közt osztó-igazságszolgál-
tatása, midőn utóbbiak közt még egy Janssen s Onno Klopp 
is csak mellékesen említtetik, egy Ilefele, Höfler, Müller, 
Damberger, Möhler s Alzog vagy egy Phillips, Pcrmaneder, 
Vering sok mással épen nem nyernek helyet? 

Szakkutatásaink s ismsreteink registrálása s rendezé-
sekor tehát mindenkép óvakodnunk kell, nehogy ezen elme-
letileg bizonyára senki által sem helyeselt és tényleg az any-
nyira szükséges őszinte és részrehajlatlan összműködést za-
varó anomaliák, — melyek nem egy talán hézagpótló szel-
lemi kincs nélkülözésével járnak, s egy tán épen legtermé-
kenyebb ismeret értékesíthetésétől elvonnak s a tiszta objec-
tiv Ítéletet munkafecsérlő üdvtelen alanyi felfogások s vel-
leitásokkal megrontják, — az egyoldalúságok s elfogultsá-
gok e legtermékenyebb tényezői tovább is elcsábítsanak s 
károsan befolyásozzanak. 

És itt, mielőtt tovább mennénk, helyén levőnek tar-
tom jelzeni azon önkint folyó tanulságot is, mely akár a 
leghiresb közkönyvtáraknak is szól. 

A kultúrtörténet kétségtelon tauusága szerint a köz-
könyvtárak mindenütt a tudományosság s közmiveltség leg-
hathatósb eszközei sőt gyúpontjai is levén : rendesen egyút-
tal birtokosaik tudományos iránya s működésének is hű 
vissztükrei. 

És vájjon ezek is gyűjteményeik minőségét tekintve mit 
mutatnak ? A tudomány mivelésére oly lényegesen befolyó 
egy pont tekintetében mintegy két korszakot és kivétel 

') Die Moralstatistik und ihre Bedeutung fúr eine christliche So-
cialethik von Alex. v. Öttingen. II. neubearheitete AuH. Erlangen 1874. 

8) D. 0 Zöckler. Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie 
und Naturwissenschaft mit besonderer Rücksicht auf die Schöpfungsge-
schichte. I. Abth. Gütersloh 1877. II. Abth. 187!» 

3) Abraham Geiger's allgemeine Einleitung in die Wissenschaft, 
des Judenthums. Herausgeg. von Ludw. Geiger. (Soliderabdruck aus A. 
Geigers nachgelassenen Schriften Bd. II.) Berlin 1875. 

*) „Geschichte der Anschauungen über die jiidisch-hellenist. Reli-
gionsphilosophie" e czímű gyűjtemény végén : Vorträge gehalten im jü-
disch-theologischen Verein in Breslau Ende Juni 186!) 

5) Alb. Harkavy. Altjüdische Denkmäler aus der Krim, mitgetheilt 
von Abraham Firkowitsch (1839—1872). Mit einer Tafel. [Mémoires de 
l'Académie Imperial des sciences do St. Pétersbourg. VII. Série. Tom. 
XXIV. Nr.] St. Pétersbourg 187G. 

6) M. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 
bis zur Mitte de 13. Jahrhunderts, in zwei Bden, Bd. I. 4-te umgearb. 
Aufl. Berlin 1877. Bd. II. 4-te Aufl. 1878. 

7) P. C. Dahlmann's Quellenkunde der deutsch. Gesch. 4. Auf! Quel-
len und Bearbeitungen der deutschen Geschichte, neu zusammengestellt 
von G. Waitz. 2. Aufl. Göttingen 1875. 

nélkül kisebb-nagyobb egyódalúságokat is tüntetnek fel. 
Mig t. i. egyik részökben a szüségtelen túlzásig s kizárólag 
vitt szellemi munkafelosztás idejéig terjedőben, elég átalá-
uos és mintegy nemzetközi jellegűek, addig az ujabb s leg-
újabb szakirodalmi részükben meglepően egyoldalúak, a 
mennyiben — hogy csak a legégetőbb pontokat említsem — 
egyrészt csak az egyik vagy másik kultur-nemzet irodalmát 
képviselik kellően, másrészt pedig sem a szakirodalmak-
nak legalább jelentőségszerinti aránvosb gyűjtésére figyel-
möket, sem a kivált ma annyira fontos szakirodalmi 
úgynevezett folyóiratokra elegendő súlyt és kellő gondot 
fordítani nem látszanak. 

I Ia a nemzeti irodalmak az illető országok közkönyvtá-
raiban kimerítőbb teljességgel találhatók, mint bármely 
akár legmíveltebb más nemzeté, azt természetesnek tar tandja 
mindenki; dehogy a nemzeti irodalom mellett a többi összes 
kulturuépek körül épen csak egyik vagy másik ha bármeny-
nyire is kiváló irodalom legyen — mint pl. nálunk jobbára 
csupán a német9) — és talán még ez is a helyett, hogy az 
egyes tudományágaknak legalább monumentálisabb és a 
fejlődési stadiumokat mutató sarkmunkákat, a jelesb gyűj-
teményes műveket s tudománys folyóiratokat feltüntetné, 
— szakok tekintetében aránytalanul képviselve, a többi iro-
dalom pedig vagy épen egészen mellőzve vagy csak terv-
nélküli szórványos töredékek nyomai által úgyszólván je-
lezve, ez a tudományt komolyan tekintő minden szakértő 
előtt oly természetellenes állapot, melyet talán itt-ott holmi 
különben elmúlt körülményekkel kapcsolatba hozni, de ma 
tovább tűrni nem szabad, nem lehet. 

A szakkutatásnak amúgy ís különféle egyéb particu-
laristikus egyoldalúságai s szükségkép elfogultságra vezető 
természetellenes elszigeteltsége zsibbasztó békóitól felszaba-
dítandó tudományt mint az összemberiség egységes s köl-
csönös u. n. tömegcselekvését, lehető tisztábahozatala, aka-
dálytalanabb mivelhetése és biztosb valódi előbbrevitele ér-
dekében, ugy szólván nemzetköziebbé is kellvén tennünk : 
ezen igazi közkincscsé értékesülhetését kétségtelenül az ál-

8) Többi közt a tudom inymivelésnek ily egyúttal jellemző körül-
mény által is hathatósan ápoltatni szokott egyoldalú irányára is czéloz-
hatott talán egyik tisztelt elődöm, midőn mondá: „A legpontosabb élet-
kérdés ránk nézve nemzeti tudományos életünknek lehetőleg önálló és 
erélyes fejlesztése. E tudományos é etnek. az újnak, önállónak alkotására 
kell irányozva lenni, és nem szabad pusztán assimilatio által tengődni; 
mert utóbbi esetben szünet nélkül azon veszélynek vagyunk kifcévp, hogy 
mi fogunk assimiláltatni, és habár észrevétlenül és eervelőro a külsőségek 
fennmaradásával, csendesen olvadunk fel idegen czivilisatiókba." L. Acta. 
Reg. scient. Univ. Hung, anni 1875/76. fasc. I. p. 69. 

Az ily egyoldalú és mi több rendesen egyúttal „puszta" s azért 
mindig legalább részbeni pangással járó assimilatiónak természetesen 
az így kölcsönző nemzet irodalmában is mutatkozó jelei hízeleghetnek 
ugyan a kölcsönadónak; — mint pl. kérkedve registrálta nem rég a fran-
czin „Polybiblion" (Polybibliou. Revue bibliographique universelle. Par-
tie litéraire. Deuxième série. Tome huitième. [ az egész gvüjteménv 
23 ik kötete] 1878. p. 364—71 és p. 455 s köv.) azon. számra 320 franczia 
művet, melyek 1874—78-ig spanyolra fordíttattak; de hogy, — valamint 
az idegen civilisatiók általi assimiláltatás veszélyével sem járó többol-
dalú sőt nemzetközi és kivált a modern u. n. összehasonlító s combina-
tiv szakokban egyenesen nélkülözhetlen kölcsönös szellemi csere termé-
keny öntevékenységre előfeltétel vagy legüáb is leghathat^sb emeltyű, s 
ekkép önálló kutatásra is üdvös lökés szokott lenni : ugy ama sokszerüeu 
káros egyoldalúság, — a kivált ma csak csak a kulturneinzetek őszinte 
összműködése mellett prosperálandó tudománynak, az emberiség s köz-
kincsének igazi érdeke tekintetében —annyival is inkább sajnos, mort egy-
szersmind azt is jelentő tünemény, miszerint egyik-másik szintén kellő 
adalékok nyújtására hivatott talán legarravalóbb munkása s versany-
társa — saját becsültetésének is legalább alászállitása mellett — kisebb 
nagyot-b mérvű már a válságossá is lehető szellemi stagnatio veszélyé-
ben forog. 
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tal is hathatósan biztosítanók, lia a kultur-népek irodalmait 
közkönyvtárainkban kielégítő módon képviseltetvén, leg-
alább döntőbb termékeit lehetőleg minél átaláno3abban hoz-
záférhetőbbekké tennők. 

A közkönyvtárak fennvázolt jobbára álalános hiányai-
nak s egyoldalúságainak megszüntetése s ekkép közkönyv-
tárainknak az igazi szélesb kutatásra alkalmasbakká tétele 
által, valamint — a mi e mellett önkiut következik, — a 
mai culturnyelveknek is a tudomány hivatottjai részéről 
legalább bizonyos fokig okvetlenül szükséges elsajátítása 
által hathatósan mozdíttatnék elő s könnyíttetnek meg nem-
csak mindazon sok teendő, melyről eddig szóltunk, de azon 
továbbiak is melyeknek vázlatos elősorolására folytatólag 
át kell mennünk. 

Eddigi szakkutatásaink s ezek eredményeinek fennebb 
említett módokoni összfoglalására és kellő kiegészítés s ren-o o 
dezés melletti akadálytalan tisztábahozatalára tudniillik 
nem kevésbbé fontos és mulasztliatlan ily további teendő az: 
hogy azokat egyszersmind a tudományilag már elitélt s té-
vesekül bizonyult álbölcseletek, u. n. világnézletek s felte" 
vények zavaró salakjaitól, úgyszintén az ezek alapjain tör-
tént helytelen következtetések, balfelfogások, gyakran ille-
téktelen Ítéleteknek többnyire egyúttal iránvzatos keveré-
keitől is gondosan és gyökeresen mentesítsük. 

A svéd-norvég úgynevezett kő-, vas-, bronz- korfé-
léket, Lubbock9) s Pigorini10) palaco- és neolith-es kettős és 
Lartetnek11) négyféle kőkorát ugyancsak világos s a keresz-
tény korig is messze lenyúló tagadhatlan tényekkel dönték 
meg már Lindenschmit s Wiberg,12) Schaafhausen,13) 
Fraas,11) Ilostmann,15) Nilsson, Rougemont s mások az 
..Edinbourg" s „Quarterly Review"-ben16) is ; továbbá a 
francziáknak17) s ezek után a svajcziaknak18) máig divatos 
tertiär-emberét, s ennek állítólagos magas korát már maguk 
a franczia Nadaillac19) és Ch. de la Vallée Poussin,50) a nem 
gyanús Quenstedt21) és 8—9 év előtt kivált Schmidt22) czá-

9) Sir John Lubbock. Prehistoric Times. L. Edinburgh Review, 
vol. 132. p. 439—479. és Non-historic Times. Quarterly Review vol. 127. 
p. 432-473 . 

'») L. a florenczi „Nuova Antologia" 13. köt. (p. 89—115) stb. — 
V. ö. Delle origine e del fine dell' uomo secondo l'etnografia. Osservazi-
xini per Isidoro Bernuzzi. Parma 1870. 

") V. o. L'ancienneté de l'homme par le marquis de Nadaillac. 
Deuxième edition revue et augmentée. Paris 1870. továbbá : Edinburgh 
Review, vol. 182. i. h. Quarterly Review, vol. 128. i. h. 

Is) Mindkettő az „Archiv für Anthropologie"-ban Jahrg. 1879. IV. 
£>. 11. s köv. 

13) Uber die Methode der urgeschichtlichen Forschung. Arhiv für 
Anthropologie Jahrg. 1871. V. S 11."! —128. 

") Archiv für Anthropologie II. 49. v. ö. V. 173—213. Beiträge 
zur Culturgeschichte aus schwäbischen Höhlen. 

15) Archiv für Anthropologie i h. 
le) T. hb. 
") Vogt K. (Quenstedt-nél) „Es scheint jetzt Mode in Prankreich 

zu werden tertiäre Spuren des Menschen zu finden." V. ö. Klar und wahr. 
Neue Reihe populärer Vorträge über Geologie von Dr. Fr. Quenstedt. 
Tübingen 1772. 

18) Die ältesten Spuren des Menschen in Europa. Von Albrecht 
Müller. Prof. der Univ. zu Basel A. u. d. T. öffentl. Vorträge gehalten in 
der Schweiz und herausgegeben unter gefälliger Mitwirkung der Herren: 
E. Desor Prof. in Neuenburg, L. Hirzel Prof. in Aarau. G. Kinkel Prof. 
in Zürich, Albr. Müller und L. Rütimeyer Professoren in Basel Hef III . 

" j L'ancienneté de l'homme par le Marquis de Nadaillac. Deuxiè-
me edition revue et augmentée. Paris 1870. 

20j A löueni „Revue catholique-ben „Les recherches récentes sur 
l'homme fossile" Nov. 1870. p..498—507. Jan 1871. 

zl) Fennebb i. h. V. ö. Überblick der Urgeschichte des Menschen. 
Von Prof. Dr. Joh. N. Woldrich. Wien. 1871. 

" ) „Zur Urgeschichte Nordamerikas" Archiv für Anthropologie V. 
Bd. 2. Heft, 1872 März. S. 153-172 . Kivált Dowler és Agassiz számitá-

folák meg valóban megsemmítő kritikával mint tudomány-
tá lan t : mégis vájjon őstörténészeinknél nem találkozunk-e 
még folyton ma is nemcsak e műkifezésfélékkel s az ezekkel 
járó téves lehozatalokkal, hanem egy Morlot, Grillieron, 
Dowler, Agassiz emberi önkényes túlzásaival is ?23) 

(Folytatjuk.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, deczember 21. Titkos és nem titkos allocutio. 

— Midőn a canonisatió ünnepélyére a püspökök Rómában 
megjelentek, a liberális sajtó előre tudta jelenteni, hogy a 
püspökök egy feliratot foguak a pápának átnyújtani, mely-
ben hangsúlyozni fogják a pápa világi hatalmának szüksé-
gességét. Azt is megtudta mondani ez a mi okoskodó sajtónk, 
hogy a pápa a püspököket mérsékletre intette, nehogy az 
olasz kormány megsértessék. Végül, minthogy az előzmé-
nyek hitelesek voltak, azt is megtudta mondani, hogy a pápa 
válaszolva a püspökök feliratára, s előadva a pápaság helyze-
tét. politikai enuntiatiót fog tenni. — A canonisation immár 
tul vagyunk, a püspökök feliratát és a pápa válaszát olvastuk, 
és ugy találjuk, hogy abban a pápa világi hatalmáról egy 
betű sincsen, ebben pedig a pápa semmi politikai enuntia-
tiót sem tett, hanem, mint az a helyzettel megfelelő volt 
intette a püspököket, hogy jövőre is szilárdan ragaszkodja-
nak az egység központjához, a pápához. 

Az említetteket tekintetbe véve, magyar uyelven azt 
kell mondani hogy a liberális sajtó szokása szerint ha-
zudott, midőn a fennebbi állításokat hirdette. Hogy tehát 
hitelét fenntartsa, most egy uj fogáshoz nyul, melylyel ismét 
mindentudóságát ujabban documentálja, avval a hirrel lepi 
meg ugyanis a világot, hogy a pápa titkos allocuciót tartott a 
canonisatió ünnepélyére összegyűlt püspökökhöz, melyben a 
többek közt, — nem mondaná meg a ,Lloyd', hogy mik ezek 
a többek ? — a felől panaszkodott, hogy a dolgok jelenlegi 
állása Európában semmi kétséget nem hagy fenn az iránt, 
hogy a pápaság ügye félre tétetik, egyúttal azonban meg-
elégedését fejezte ki a pápa, hogy őt, egyes kormányok 
őszinte támogatásuk felől biztosították. Hogy melyek ezek 
a kormányok, azt, u. mond a ,Lloyd', a pápa nem mondta — 
de a ,L1.' talán csak tudja, vagy mi ? — hanem Róma jól érte-
sült köreiben nem uralkodik kétsége támogatás módja felől, 
mely kilátásba helyeztetett. Ez a támogatás, magyarázza a 
>L1.', —semmiképen sem jogosit fél valamely reményre a pápa 
világi hatalmának visszaállítására vonatkozólag és semmi 
kilátást nem nyújt a Vaticán és Olaszország közt létező vi-
szony változására nézve, a mely a garantia-törvénynek meg-
felelőleg loyalis módon fenntartatik. 

síi ellen. — V. ö. Fischer-nek a primitiv emberre vonatkozó kutatások 
elégtelen alapjairól szóló e czimű művét: Die Urgeschichte des Menschen 
und die Bibel. Von Dr. Engelbert Lorenz Fischer. Würzburg 1878. Wörl.; 
továbbá: Dawson e müvét : Fossil men and their modern representatives 
an attempt to illustrate the characters and condition of prehistoric mon 
in Europe by those of the american races Lond. 1880. 

23) Némileg érthető gyarlóság, ha e bár meghaladott álláspont-
liozi ragaszkodás a „konyhahulladékok" (Knökken-Mödd inger) hazájában 
nyilvánul még ; mint pl. legújabban és e művekben : Sophus Müller. Die 
nordische Bronzezeit und deren Periodentheilung. Autoris. Ausg. für 
Deutschland. Aus dem Dänischen von J. Mestorf. Jena 1878. (Costenoble ) 
— A vas korról: J. J. Worsaac. Die Vorgeschichte des Nordens nach 
gleichzeitigen Denkmälern. Ins Deutsche übertr. von J. Mestorf. Ham-
burg. 1878. (O. Meis-ner), a „megingathatlan" s „tudományosan bebizo-
nyított" éjszaki archaeologiát nem ismerő németek ellen. — Norske 
Oldsager onlnede og fo'-klarede of O. Rygk, tegnede paa trae af C. F. 
Lindberg. I. Heft. Christiania 1880. (Cammermayer.) 
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íme, a titkos allocutió, commentárjával egyetemben, 
ugy, amint az a zsidók főlapjában, a ,Pester Lloyd'-ban 
megjelent; és a felett nem is lehet kétség, hogy százan elhi-
szik, hogy mindaz, a mit itt a ,L1.' ir, szórul-szóra megtör-
tént, pedig hát az egész nem egyébb humbugnál egyrészt, 
nem egyébb ismét, mint biztatás a szabadkőművesek részé-
ről, hogy ime mar a pápa is kétségbeesett, és ezt a ,Ll.'-nak 
sikerült megtudni, mit ezennel közöl a nagy világgal. Mi 
előttünk ez a folyton meg-megujuló biztatás igen gyanús-
nak tűnik fel és okvetlenül oda kell magyaráznunk, hogy a 
liberalismus és szabadkőművesség ügye Kómában nagyon 
roszul állhat, sokkal rosszabban, mint talán a mennyire az 
a nyilvánosság előtt ismeretes. Vagy lia csakugyan oly biz-
tos a szabadkőművesség ügye Rómában, ugyan mit emlege-
tik annyira, hogy minden a régiben marad? Csak még nem 
régiben is a liberalismus nem szorult ily biztatásokra : nem 
önkénytelenül kell-e tehát mindenkinek arra a gondolatra 
jönni, hogy valami készülőben van, mert különben nem em-
legetné a liberális sajtó, hogy nincsen semmi baj ? Ezt pedig 
annál biztosabban mondhatjuk, minthogy tapasztalatból bizo-
nyos, hogy százezer közül százezer kilenczvenkilencz épen ti-
lt nkezöleg van, mint a hogy azt a liberalismus állítja. Ez a 
hazugság rendszere iizi já tékát a római kérdésben is, a 
melynek, elismerjük, egyik főmestere épen a ,Pester Lloyd.' 

Kiviláglik ez különben a ,L1.' jelenlegi közleményé-
nyéből is. Miután ugyanis a ,L1.' a pápa kétségbeesését fel-
említette volna, hozzá teszi, hogy a pápa megelégedését fe-
jezte ki, mert egyes kormányok őszintén biztosították tá-
mogatásuk felől. Minő természetű lehet az a biztosítás, mely 
a pápát kielégítette? A ,L1.' azt mondja, hogy ebből a 
Vaticán és Olaszország közt létező viszony megváltoztatá-
sára gondolni nem lehet. Vájjon úgy van-e? Vájjon lia ez 
igaz volna, kifejezhette volna-e a pápa az ily ,támogatás' fe-
letti megelégedését, ha egyáltalában ide voaatkozólag va-
lamit mondott ? Az ugyanis nem mást jelentene, mint hogy 
a pápa a jelenlegi viszony fenntartásának támogatása feletti 
megelégedését fejezte ki. De a dolog természete ellentmond 
ilyen állitásnak : a papa tehát csakis a jelenlegi helyzetet 
megváltoztató támogatas felett fejezhette ki megelégedését. 
Es minő ez a helyzet ? Olyan hogy mellette a pápa függet-
lensége az egyház szabad kormányzása lehetetlen; e helyzet 
olyan, hogy azt a pápa már többször tarthatatlannak jelen-
tette ki, olyan, hogy a pápa e helyzet ellen nyiltan felszólalt, 
olyan, hogy e miatt a pápa elutazását Rómából komolyan 
fontolóra vette. Es most vegyük, hogy mint a ,L1.' mondja, 
sem a pápa világi hatalmának visszaállításáról, sem a vi-
szony változásáról a Vatican és Olaszország közt nem lehet 
szó: úgy a pápa megelégedésének objectuma egyáltalában 
nincsen. Legkevesebb amit a pápa várhat, legalább a'garantia-
törvénynek becsületes megtartása volna; de hát ezt sem vár-
hatja a ,L1.' szerint a pápa támogatástól. Mit várhat tehát ? 
Nem látszik e tehát meg a ,Ll.'-nak ez állításán is, hogy 
minő jellemű rendszer az, melyet ő támogat. A pápa, ha 
nyilatkozott, nyilatkozata csakis olyan értelemben vehető, 
hogy helyzetén segítve lesz, és akkor elesik a ,L1.' fennebbi 
állítása is, mintha a pápa helyzete felett kétségbeesett, és 
ezt közölte volna a püspökökkel. 

A római kérdésre vonatkozólag jó lenne, lia azt már 

egyszer a ,L1.' is magasabb szempontból tekintené és fel-
hagyna ellenmondásteljes czikkezéseivel ; ha nem viselné 
magát ugy, mintha az egyház fejének legtitkosabb gondola-
taiba is be volna avatva, vagy, mintha a ,L1.' lenne hivatva 
a gondviselés szerepét viselni az egyház körül. Az a Gond-
viselés, melyben mi hiszünk, a ,L1.' minden mysticus és 
minden titokzatos czikkezése, megjegyzése daczára is érez-
tetni fogja létezését. Eljön az idő, midőn a ,L1.' is be fogja 
látni, mert azt, mint tényt, nem fogja tagadhatni, hogy a 
pápa által kifejezett megelégedés épen azon dolgokra, neve-
zetesen pedig a pápa világi hatalmának visszaállítására vo-
natkozott, melyet ő most tagad, mert eljön az idő, midőn a 
trónok biztonsága semmi másban nem találhatja fel garanti-
áját , mint a pápa világi hatalmának visszaállításában. Nem 
emberek, nem diplomaták, nem királyok, hanem egy fensőbb 
kéz fogja visszavezetni a pápát Rómába; mind ezek, csak e 
fensőbb kéz eszközeül fognak szolgálni. A minek be kell követ-O O 
kezni, az be fog következni, a föld bármely hatalmassága 
ellenére is, — hát még a ,Lloyd' ellenében ? ! 

Róma. Angolország és a Vatikán. — Angolos/ág di-
plomatiai vonatkozásairól a szent székhez a „Nordd. All-
gem. Ztg." egy érdekes czikket közölt. A czikk így szól : 
„Rövid idő előtt a „Times" egy alig szembeötlő helyen rö-
vid levélváltást hozott Badenuch jogtudor, — kinek neve 
minden protestáns vállalatnál megszokott jelenni — és a 
ministerelnök közt. Az első kérdezé, váljon igaz-e, hogy a 
kormány egy ügynököt küldött a Vatikánhoz. Az utóbbi azt 
feleié, hogy a kormány nem küldött semmi „mis3Íó"-t a Vati-
kánhoz. Már akkor fel volt ismerhető, hogy mr. Gladstone, 
ki nemet nem mondhatott és igent mondani nem akart, egy 
kis szójáték által akart a zavarból kimenekülni. Azóta a 
„Times" tartózkodása daczára a dolog mibenléte teljesen 
kiderült. 

Az elmúlt télen nem egészen egybehangzó nyilatkoza-
tok történtek a pápa s néhány ír püspök részéről, mely utób-
biak az országos liga törekvéseinek párt ját fogták. Most 
hallani, hogy az előterjesztések, melyeket a deczemberben 
Rómába hivott püspökök a pápai hatóságoknak tettek, mr. 
Errington, Longford grófság országgyűlési képviselője ál-
tal eredményteljesen igazoltattak. Ugyanez most ismét Ró-
mába ment vatikáni személyekhez szólló levelekkel a külügy -
minister részéről, és azon feladattal, hogy az angol kormány 
nézeteit számos tárgyról a pápa előtt tolmácsolja. Ezt a 
mindig jól értesült „Tablet" — az angol „Germania" — is 
megerősíti. A „Morning-Post" szerint mint „Agente racco-
mendate del Governo Britannico" fogadtatott a Vatikán-
ban és a „Standard" szerint Jacobini bibornok azt mondá 
neki, hogy a szent szék reményli, miszerint barátságos 
eszmecsere az előbbi viszonyok visszaállítására fog vezetni. 
Azon józan gyakorlati belátása folytán, melylyel az angol 
kormány joggal dicsekedhetik, fel fogja fogni, mily hasz-
nosak a jó viszonyok egy annyi katholikus alattvalóval biró 
kormányra nézve. A jó viszony sok pontban mindkét félnek 
javára volna. Ezen megbeszélési tárgyaknak egyikét kétség-
kívül ama sajátságos nehézség fogja képezni, mely abból 
származott, hogy a portugali kormány régi szerződések alap-
ján protektorátusi igényt tart amaz apostoli vikariatu-
sokra, melyeket a pápa Indiában és Afghanistában alapítani 
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szándékozik. Mint a táviró jelzi, Errington nemsokára Lon-
donba visszajön, bogy Granville lordnak szóval referáljon és 
deczember másik felében ismét visszafog menni Rómába. 

Nagyrészt katholikus lakosságú gyarmatok szerzése 
és a katholikusok emancipatiója óta, az angol államjog, 
mely nincs tekintettel a pápára, tarthatatlan. Már Palmerston 
küldé 1874-ben Minto lordot Rómába „nem mint megbizott 
ministert, hanem mint az angol kormány hiteles orgánumát." 
A következő évben a ministerium kezéből egy bili került 
ki, melj' a királynét felhatalmazta, diplomatiai összekötte-
tést tartani fen a „Souvereign Pontitf"-fal, hanem ezt a fel-
sőház által annyiban megváltoztatta, hogy a pápa mint 
„Souvereign of the Roman states" tüntettetett fel. Az ezen 
iratok következtében életbe léptetett képviselet 1870-ben 
megszűnt s azóta az elkeriilhetlen tárgyú összeköttetést 
Manning és Howard bibornokok képviselik. 

A „Spectator" és „Pali Mall Gazette" szinezetű lapok-
ban igen értelmes fejtegetések vannak a fölött, hogy minden 
akatliolikus, de katholikus alattvalókkal biró, kormánynak 
szüksége és kötelestége a katholikus egyház fejével közvet-
lenül és államközegek által összeköttetésbe lépni. Angol 
praelatusok nem lehetnének a Vatikán előtt pártatlan és te-
kintélyivel biró közvetitőkül alkalmazhatók. A pápának, 
ki az egész földön elterjedt egyházközség élén áll és 
kormányoz, kivánatos, hogy az egyes országok igen külön-
böző állapotáról nemcsak egyháziak által, kiknek csak az 
egyházi érdekeket lehet figyelemmel kisérniök, vagy oly 
politikusok által, kiknek nem fekszik szivökön sem az egy-
ház, sem az állam java, hanem kik csak provinciális érdekek 
által vezettetnek vagy némelykor csak személyes vágyaikat 
akarják kielégíteni, értesítessék, hanem más megbízható 
egyének által is. 

Errington küldetése felől a „Pali Mail Gazette" ezt 
írja : írországi ügyekkel a missio nem foglalkozik, hanem 
első sorban az uj vikariátusok helyreállításával Indiában. 
Portugal és a Curia között létesült concordatum szerint az 
indiai katholikus vikariatusok a goai portugali püspök véd-
nöksége alatt állanak. Midőn a portugali kormány értesült, 
hogy X I I I . Leo az indiai vikariatusok számát szaporítani s 
a missiók ügyét az egész ind birodalomra és Afrikára ki-
terjeszteni szándékozik, a portugali kormány igényt tartott 
az új vikariatusok védnökségére. Az orosz kormány, mely mái-
szintén értekezik a kiengesztelődés felett a Vatikánnal, haj-
landónak nyilatkozott támogatni a lissaboni kabinet követe-
lését s a tárgyalások megszakításával fenyegetődzött, ha az 
új indiai vikariatusok nem helyeztetnek Portugalia véd-
nöksége alá a concordátummal egybehangzólag. A britt kor-
mány ily körülmények között tanácsosnak találta a Vati-
cánnal egyenes összeköttetésbe lépni, hogy megakadályozza 
egy idegen hatalom beavatkozását India egyházi ügyeibe, 

— m. 

A SZENT-ISTVÁN-TARSULAT 
deczember 15-ilcén tartott vál. ülése. 

Elnökölt : Gróf Cziráky János ő excellentiája és dr. 
Tarkányi Béla apát-kanonok, társ. alelnök. 

Társ. alelnök mindenekelőtt bemutatta dr. Ortvay Ti-
vadar: „4 magyar birodalom földleírása, különös tekintettel 

kultur-fejlődésére és egyházi viszonyaira1,1 czimű művének 
első részletét, melyre, mint tudva van, a Társulat fővéd-
nöke, a bibornok-herczegprimás ő Eminentiája jutalmul 
száz db aranyat tűzött ki. A szabályszerű birálat a mű 
második részletéről adandó bírálattal együtt a választmány 
elé fog terjesztetni. 

Ugy szintén tars. alelnök ő nga bemutatá a dísz-okle-
velet, melylyel a pesti kath. legényegylet a Szenf István-
Társulatot megtisztelte. A választmány köszönettel fogad-
ván a megtiszteltetést, noha a pénz-adományozás nem tar-
tozik föladatai közé, mégis kivételesen a közhasznú egylet 
feledhetlen elnöke, hold. Szabóky Adolf iránti kegyeletből 
is, ki egykoron a Sz.-István-Társulatnak buzgó titkára 
volt — az egylet szerzendö házára 100 forintot adomá-
nyozott. 

Választmányi megbízás folytán alelnök jelenté, hogy 
Molnár Vid Bertalan tábori lelkész, t. kanonok ur által a 
magyar kath. hadfiak számára „Imák és intelmek" czim 
alatt irt imakönyvecskéjének sajtó alá adandó 8-ik kiadása 
a derék szerző urnák nagylelkű alapitványa segélyével kö-
tött példányonkint 10 krajczárjával adható leszen, — sőt a 
VII . kiadásnak még készletben levő példányait is újévtől 
kezdve szintén 10 krajczárjával árusíthatja az ügynökség. 
Tudomásul vétetett s a derék szerző urnák nagylelkű ala-
pitványaért ujolag köszönet fejesztett ki. Egyúttal határo-
zatba ment, hogy miután a katona-ujonczoknak az ima-
könyv igen üdvös vademecum gyanánt adható, a Társulat 
föl fogja kérni az egzházmegyei hivatalokat, miszerint a 
következő kiadásra a lelkipásztorok figyelmét fölhívni mél-
tóztassanak ; amellett a Társulat lapok utján a könyvecske 
terjesztésére minden lehetőt el fog követni. 

A ti tkár jelentette, miszerént a nov. 17. vál. gyűlés 
óta 2 alapitó és 8 rendes tag a társulatba, névszerént : ala-
pító tagokká lettek Márkus Gyula apát, kanonok, a köz-
ponti papnövelde igazgatója ; Nóvák Ede zamárdü plébános-
— Rendes tagok: Kardos János, kun-félegyházi segédlel-
kész ; Machovics Gyula, garamkövesdi káplány; a szobbi r . 
kath. elemi iskola ; dr. Janits Imre nyitramegyei főszolga-
bíró ; Kutivaszer István, nyitrai karkáplány ; Bieber Gyula, 
Angeli Márton székesfehérvári növendékpapok, Sulyok Zol-
tán Ohába-Mutnikban í Schiffer Ferencz káplány, a buda-
pesti balparti kathol. Legényegylet elnöke, 

A pesti jótékony nőegylet, a budapesti krisztinavárosi 
szürkenénikek iskolájának, a királyházi, az egervölgyi és 
szemenyei r. kath. elemi iskolák szegény tanulói részére 
elemi tankönyvek, a budapest-krisztinavárosi irgalm. nénék 
intézetében fölállitandó népiskolai könyvtár, a hunyadme-
gyei tanítótestület dévai járási körének könyvtára, a kun-
félegyházi r. kath. gymnasiumi ifjúsági, a kecskeméti álla-
mi reáliskolái könyvtár s végre a kassai dömés-tertiariusok 
könyvtára részére könyvek adományoztattak. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerént f. évi január 
1-től bezárólag deczembember 15-ikéig a társulat bevétele 
87,637 fr t 26 k r ; kiadása: 85,675 frt . 48 kr ; pénztári ma-
radék: 1061 frt 78 kr. 

Az ügynökségben november hóban eladatott: 64,741 
példány könyv, 811 db szentkép, 1957 db egyes nyomtat ' 
vány, készpénzben bejött 7,270 frt. 36 kr. 
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A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Vid Bertalan cz. 
kanonok és Lonkay Antal lovag kérettek föl. 

Végül gróf-elnök ő excellentiája mint ezévi utolsó 
válaszmányi ülésen visszatekintvén a Társulat ezévi életére, 
érzékeny szavakkal kifejezést adott a pótolbatlan veszteség-
nek, mely boldogemlékű gróf Károlyi István halála által 
b e n n ü n k e t ért ; másrészt azonban, mint mondá, lehetetlen 
nem hangsúlyoznia, hogy a társulat szellemileg, anyagilag 
folyton gyarapodva, izmosodva mind kiválóbb factort képez 
hazai keresztény culturánk fejlesztésének terén. Az eddigi 
számadásokból kitűnik, hogy bevételeiről az 1881-re készí-
tett és helybenhagyott költségvetésben előirányzott bevételi 
összegett tízezer forinttul haladják fölül. Ezen egyetlen egy 
adat is bizonyítja,,hogy Társulatunk, midőn lelkiismerete-
sen igyekszik föladatát teljesíteni, a hazai közönség részéről 
a legmelegebb pártolással találkozik ; de bizonyságot szol-
gáltat a Társulat virágzása amellett is, hogy az éber, körül-
tekintő igazgatóság teljesen föladatának magaslatán áll, és 
amily ügyismerettel, oly fáradhatlan tevékenységgel min-
dent elkövet, hogy a társulat ügyeiben lankadás ne álljon 
be ; ellenkezőleg a magyar katholicismus javára mind na-
gyobb tért foglaljon. Ezért első sorban köszönetet mond a 
társulat nagytevékenységű alelnökének, köszönetet mond az 
összes tisztviselőknek, kiket az az édes öntudat nyug-
tathat meg, hogy magasztos ügyért szerencsés sikerrel fá-
radoztak. Testi, lelki erőt kiván nekik, hogy munkásságu-
kat az eddigi ernyedetlen kitartással folytathassák. Egyút-
tal köszönetet mondott ő excellentiája a buzgó igazgató-
választmánynak is, mely önzetlen részvételével az elnöksé-
get és igazgatóságot az egész éven át támogatta. — Az al. 
Ö O Ö O O O 

elnök ő nga meleg szavakban köszönetet mondott az igaz-
gatóság és választmány nevében azon forró kivánattal, hogy 
a grófelnök ő exját a társulat javára a jóságos Isién még 
sóká legjobb erőben tartsa meg. 

H i v a t a l o s . 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán, Benedek Ferencz premontrei rendi kanonok és a 
kassai, — valamint Billmann Márton csanádegyházmegyei 
áldozár és a lugosi főgymnasium igazgatóinak, a közoktatás 
és a közügyek terén tett hosszú és jeles szolgálataik elisme-
réseül. Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományo-
zom. Kelt Gödöllőn, 1881. évi deczember hó 17-dikén. 

FERENCZ JÓZSEE, s. k. Ur. Orczy Béla, s k. 

VEGYESEK. 
— A kath. alapok és alapítványok ellenőrzésére ő 

Felsége által kinevezett bizottság f. hó 19-én ülést tartott . 
Jelen voltak : dr. Hu y n aid L. bibornok-érsek, Andaházv, 
b. Bánhidy, Barta, gr. Cziráky, Hajnik, Ipolyi A. püspök, 
Muzslay, Prileszky, ft . Szőgyény, Kudnyánszky. Betegség 
miatt távol voltak az ország főm. bibornok-herczegprimása, 
b. Sennyey Pál , és Schüffér országos-képviselő. — E pontig, 
hogy kik voltak jelen, kik nem, nincs semmi a mi a la-
pokban való referálást tiltaná. Ámde igenis, azokra nézve, 
hogy mik történtek a bizottság ülésében, mig a bizottság 
tagjai, —levén annak ülései, zárt'-ak és tárgyalásai discretio 

alattiak, — hallgatásra kötelezvék, addig a sajtó megfe-
lelő illemes magatartásra van utalva. Hanem a theorián itt 
is keresztül tört a praxis. Mig a katholikus lapok igyekez-
nek tiszteletben tartani a discretiot, az alatt más lapok sans 
gêne kifecsegnek mindent, s mi kath. laptársainkkal katho-
likus ügyben az Egyetértés, Pesti Napló és holmi Journá-
lokból vagyunk kénytelenek megtudni, hogyan áll kath. 
alapítványaink ügye. Ezen a félázsiai állapoton minden 
esetre segíteni kell. Egyébiránt csak szomorút lehet alap-
jaink és alapitványaink kezeléséről referálni. A Pesti N. 
szerint, a tanulmányi alap deficitje, a főpásztori kar által 
nyújtott évi 50,000 f r t segély daczára, 56 000 ft, A vallás-
alap 1877 óta 1 300,000 ír t tal csökkent. E hiány onnét eredt, 
mert a folytonos deficitet a kezelő bizottság a törzsvagyonból 
fedezte. A vallás-alap deficitja az 1882 iki előirányzat sze-
rint 281,000 frt . — Ily gazdálkodás mellett saecularizatio 
nélkül is koldussá lesz téve a kath. egyház. Örök hála ő Felsé-
gének, hogy az ellenőrző bizottságot kinevezni kegyeskedett. 
Ámde mi, katholikusok, Isten szerelmeért, már miis mozdúl-
junk meg valahára! 

— Chateaubriand szülőháza St Malóban le fog rom-
boltatni. Középitkezési szükségletek teszik ezt szükségessé. 
A városi tanács azonban elhatározta. hogy a bútorzat és más 
becses emlék a város házán örök időkre őriztetni fog. A ,Gé-
nie du Christianisme' szerzőjére mindenesetre büszke lehet 
szülővárosa és a városi tanács csak magát tisztelte meg, mi-
dőn az említett határozatot hozta. 

— Mennyire erősödik Angolországban a katholicismus, 
mutat ja Liverpool városa. Legújabb számitások szerint 
552 425 lakos közt 176.026 katholikus van. Katholikus 
anyakönyvbe beiratott 1879-ben 6850, 1880-ban 6956 meg-
keresztelt csecsemő. 

Felhívás előfizetésre. 
Istenbe vetett bizalommal szándékunk e lapot negy-

venegyedik évfolyamán át is vezetni. T. olvasóink és mun-
katársaink ezúttal a múltra nézve vegyék támogatásukért me-
leg köszönetünket, a jövőre nézve pedig fogadják testvéri üd-
vözletünket s további szives pártfogásukért kérelmünket. 
Nagy küzdelmek közepett é lünk; még nagyobbak előestéjén 
állunk. Korunkban a papságnak nem kisebb feladat jutott 
osztályrészül, mintegy felől az általános elkereszténytelenedés 
továbbterjedésének út já t állni, másfelől mindeneket megú-
jítani Krisztusban, restaurare omnia in Christo. Ennek a fel-
adatnak szolgálatában állunk. Elvi, nem hirlap vagyunk. 
Az idők viszontagságai, az emberi vélekedések hullámzásai 
közepett, az eszményt tar t juk szem előtt, melyerősebba mu-
landó életnél, és nem oly gyarló mint a mai vagy holnapi 
nap szeszélye, — hanem örök. Az apró mindennapiságok 
közt csak a nagy dolgok érdekelnek. A kérdések annál érde-
kesebbek, minél nehezebbek, az álláspontok annál becsesebbek, 
minél magasabbak. Ez illik lapunk nevéhez. T. olvasóink 
meg lehetnek győződve, hogy a lap érdekében mindent meg-
teszünk. Olvasó közönségünk fokozatos szaporodása folytonos 
buzdítás. Excelsior! Gyors megrendelés időt kiméi szá-
munkra. 

Előfizethetni 
félévre 5 ír t tal , egész évre 10 í r t tal , minden kir. posta-hivatalnál, a kiil^ 
deinényt. vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stilcziú-utcza 55. , 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest , Miiieum-kürut, 10. sz. 
Legjobb postautalványukat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM. Krisztus Jézus született : örvendezzünk ! — Az ösztudomány jelen állása az ebből folyó tanulságok és 
jövőben feladatteljes teendőink. — Egyházi tudósítások : Budapest. A katholikus alapok két forum előtt. — Kassa. 

Immaculata-ünnep. —- Irodalom. A pápa helyzete és utolsó szó a római kérdésben. — Vegyesek. 

Krisztus Jézus született 

ö r v e n d e z z ü n k ! 
A nép, mely sötétségben jár vala. nagy 

világosságot láta, a halálárnyék tartoma-
nyában lakóknak világosság támada. Iz. 9. 2. 

Lázas ingerültséggel igyekszik ma mindeki 
előrehaladni és u ja t felmutatni. Búvárként mélyed-
nek be az ős századokba; fe lkuta t ják a föld alaku-
lását, a csillagok já rásá t ; kiszámítják a természet 
törvényeit , elötüntetik mindazt, mit az emberi ész va-
laha felfoghatott, mit Istenről, a világról, az em-
berről valaha gondolt ; föl tár ják az ember minden 
érzeményét, s mindezt alapul véve u ja t igyekeznek 
alkotni, a mul ta t elenyésztetni, s csak annyiban 
használni, amennyiben czéljaiknak megfelel : építe-
nek, hogy tündököljenek. Az ókori bölcsészek mely 
tana nem található it t f e l ? ! Az egyik rész tagadja, 
hogy isteni erő volna a dolgokeredete s fejlődésében : 
az ész fejlik és működik, a létezők maguktól fejlöd 
t ek ; egy volt az eredete mindennek, az ős homály, 
az ész a mindenható, saját erejével ju to t t a művelt-
ség jelen fokáig, végtelen pályát látván maga előtt. 
A történelmi események az ész uralkodásának ered-
ményei ; vallásos érzelmek, ősök hogyományai ? — 
érzelgős álomképek ; az ész üli diadalát a tudo-
mányban, művészetben, a társadalmi intézmények 
rendezésében, a minden i rányú boldogság előmoz-
dításában. S ez elveket követi a kétkedők nagy so-
kasága, határozatlan irányban küzdve. 

De im e tévedök u jabb tábora ! Nincs ész, szel-
lem, minden anyag ; anyag az ész, anyag a kedély, 
anyag a gondolat ; minden élőlény egy kis gép, 
életnyilatkozatai : a gépnek működése, czélja: egy 
más gépnek működését elősegíteni, s azután el-
enyészni. Az ember eredete az anyag primitiv ál-

lapota, fejlődése: physikai processus. Mi a boldog-
ság ? Kellemes érzés, melyet az életszervek eredmé-
nyeznek. S mi a boldogtalanság? Kellemetlen testi 
érzés. Az élet kellemes és kellemetlen érzések lán-
czolata ; főczélja : szerezzen magának mindenki any-
nyi élvezetet, amennyit tud, de akként, hogy ez ál-
tal ne veszítse el âZt, <1 mivel már bir. Ily életet 
kell folytatnia minden embernek. Mit ér a szenve-
délyek kioltása? — szenvedély nincs. Ha mégis 
megfékezi valaki vágyait, ezt csak azért teszi, hogy 
annál jobban s biztosabban érje el czélját. Tár-
sadalmi elöhaladásnak csak az nevezhető, mi az 
anyagi jólétet biztosí t ja; szellemi fejlődésről szó 
sem lehet. 

Mintha csak az ókor azon férfiait hallanók, kik 
az anyagban merülve, ennél egyebet elismerni nem 
akartak. Ily eszmék terjesztetnek ma. Évek, évtize-
dek múlnak ; dúsan virágzó élet alszik ki, u j élet 
támad ; ezek közt gyönge sápadt alakok tévedeznek 
egymás mellett, mindegyik boldogság után vágyik, 
de csalódik. Egyik kétségbeesésében kioltja életét, 
a másik, bár nemes önmegadással tű r i az élet ke-
serveit, s halvány szemeiben, sápadt arczán, resz-
kető ajkain oly méltóság ül, minőt csak egy valódi 
alappal biró mély meggyőződés adhat, — de mé-
gis téved. Ily elvekkel, tanokkal igyekeznek a dol-
gok eredetét megfejteni, az élet czélját kijelölni, s 
ezek alapján boldogságot teremteni ; de tényeik és 
saját benső szózatuk folyton hangoztatják, hogy té-
vednek, sötétség borí t ja u ta ika t ! 

Nagy tévedés ma, hogy az ember mindig csak 
egy oldalról tekintet ik; pedig a természetfölötti 
rend tény, ezt tagadni nem lehet. A kinyilatkozta-
tás fénye áthatot t az évezredeken, s megvilágítá az 
ész és sziv leltitkosabb rej tekei t ; e fény az igazság 
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fénye. Ez megfejté azon talányokat, melyek közöl 
az ókori bölcsek kibontakozni nem tudnak ; feltfin-
teté a valódi szép jó és nemesnek a bűntől elhomá-
lyosult képét , leálczázta a roszat. A betlehemi 
szende fény s az ott elhangzott égi szavak a boldog-
ságot hozták meg az emberi nemnek. Mi megnyug-
tatót, boldogítót adhattak a letűnt századok ? Az 
elvesztett boldogság érzete ural ta a sziveket, és bá-
natos árnyat vont a legszebb törekvésekre. 

Az isteni irgalom Palaestina bérczei közé egy 
népet telepített le, melynek az általános tévedés s . 
bűn á r jában az isteni igazságokat kellett megőriz 
nie, s a sötétségben tévedezö emberiséget a Meg-
váltó eljövetelére előkészítenie ; egy szentélyt állí-
tot t fel, mely jelképe legyen az igazság isteniségé 
nek s egységének. Ettől nyertek tápot Göröghon 
bölcsei, innen hozták a t i tkokat fáradságos uta-
ikból, hogy vallást alkossanak. Alkottak tudo-
mányos rendszereket, megállapították az emberi 
tudás törvényeit , az ismeretek nagy összegével bír-
tak, de az Istenségről szóló tudományt nem voltak 
képesek megállapítani, az emberi lélek epedő szom-
já t nem tud ták lecsillapítani; maguk is egy isteni 
küldöttei t vártak. Se küldött megjelent a. betlehemi 
jászolban, szeretetet s alázatosságot hozott e földre. 
Soha sem hallott az emberiség szebbet, fönségeseb: 
bet az istenségről mint ő tanított . Tanítása kiter-
jed az ember belső és külső életére ; megszentelö-
leg s átalakítóiag isteni szeretetet s önfeláldozást 
ihletve, behat a család szentélyébe; egyesíti a nemes 
törekvéseket, az örök jutalom dicsfényével veszi 
körül a közjóra tett áldozatokat. A vétkező lelké-
be mennyei világosságot küld, a bűnbánó szemé-
be könnyeket fakaszt, melyek mindennél drágáb-
bak, mert a lélek békéjét szülik. Az ártat lanságot 
t i tokszerü lepelbe burkolja, az igaznak lelki erőt. 
ád, s megedzi a küzdelemre. A betlehemi szende 
fény mindent megvilágosít, és mindenkit boldogít, 
ki őszinte hittel vágyakozik utána. Et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. Dr. Kádár Ambrus. 

Az össztudomány jelen állása, 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-

dőink. 
Mit jelentsenek pl. a soká tévútra vezetett geo-

ogia e lég tanulságos sorsán nem okulva Gösehe vagy 
Kuhl1) különben jeles őstörténeti, ethnologiai s ethnograp-

') Tkeod. Gösehe. Die Arier. Ein Beitrag zur histor. Anthropolo-
gie. Jena 1875. — Jos Kuhl. Die Anfänge des Menschengeschlechts und 
sein einheitlicher Ursprung. I. Tlieil : Arier. Aramäer und Kuschiten. 
Bonn 1875. II. Tlieil : Die Farbigen. Mainz 187G. (Lesiinple ) 

liiai, és még különösebben Post-nak, Iheriug vagy Schliff'é-
nek2) kitűnő jogi s jogbölcseleti műveiben, vagy a spiritis-
tává lett AYallacenak3) figyelemreméltó állat-s növénygeo-
grapliicumjaiban a hiickelísrnusok, a „létérti küzdelem", a 
„selectió" s ily féle biologia, pathologia s állatpsvchologia 
szerint erőtetett magyarázatok s feles érvelések? Nem saj-
nálatra méltó elragadtatás-e, midőn Ilahn'1) minden alap 
nélkül, csupán a hiickelistikus egymásból-fejlődő s a hires 
„Eozoon" iránti hódolatból még a márvány, basalt s kovag-
ban, a gránát s drágakövekben, sőt a meteorvasban is tisz-
tán növényi alkatrészeket lá t? Nem kár-e hogy, pl. Ihering 
jogfogalma5) és Benfev-nek a linguistika történetéről irt szép 
ttiűve6) még ma is Hegel igája alatt görnyed, mintha a józan 
ész törvényeit is felnullázott hegelismus átalános elitéltetés 
folytán régen meg nem halt volna ? 

A kétségtelen s ma még világosb tények által rég 
phantasticumnak bizonyult és Flourens óta (a negyvenes 
évek elején) csupán a nagy agv felületén általános localisa-
tio elméletévé törpült phrenologia nem mindinkább új ra 
feléledni kezd-e, és a mintegy három évtizedig tar tot t szü-
net után kivált I>roca, Fri tsch és Hitzig- észlelései7) folytán 
anatomok, histo-, embryo- s physio-logok klinikusok s pa-
tholog bonczászok által újból felkapott ilynemű kutogatá-
soknak már egész ujabb irodalma vájjon nem ismét tobbé-
kevésbbé a visszaesés nyomait8) tünteti-e fel s maga az e 

2) Alb. Herrn. Post. Der Ursprung des Rechts. Prolegomena zu 
einer allgem. vergleichenden Rechtswissenschaft,. Oldenburg. 187ß. S. 25 
— Rud. v. Ihering. Der Kampf ums Recht. VI. Aufl. Wien. 1880. (Mainz). 
Der Zweck im Recht. Bd. I. Leipz. 1877. — Kivált: A. E. F. Schaffte. Bau 
und Leben des sozialen Körpers. Tübingen 1875—8. I—IV. Bd. czimű 
különben kitűnő müvében csupa „naturwissenschaftliche Methode", „se-
lectió" elméletftlékkel. biologicumokkal : -organische Analogie" „Natur-
•process" stb. szerinti eröfctetett fejtegetésekkel találkozni. 

3) Die Tropenwelt nebst Abhandlungen verwandten Inhalts. Von 
Alfr. R. Wallace. Autoris. deutsche Übersetzung1 von David Brauns. 
Braunschw. 1879. pl. a III. fejezet vége felé : Die Thierwelt der Tropen-
wälder. 

*) Dr. Otto Hahn. Die Urquell«. Nebst dem Beweis, das Granit. 
Gneiss. Serpentin etc. aus Pflanzen bestehen: Die Entwicklungslehre 
durch Thatsachen neu begründet. Mit 30 lithogr. Taff. Tübing. 1879. 
(Laupp.) 

L. „Geist des römischen Rechts" czimű műve I. kötetét és az e 
műnek mintegy folytatásául szolgáló ily czimiit. : Der Zweck im Recht. 
Bd. I. Leipz. 1877. — és v. ö. Dahn Felix beható észrevételeit : „Die Ver-
nunft im Recht." Grundlagen der Rechtsphilosophie. Berl. 1879. to-
vábbá' : Trendelenburg. Kleinere Schriften, a II. kötetben. 4. s k. II . 
Leipz. 1871. vagy: Naturrecht auf dem Grunde der Ethik II. ausgeführ-
tere Aufl. Leipzig 1868. 

a) Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie 
in Deutschland seit dem Anfange des XIX. Jahrhunderts mit einem 
Rückblick auf die früheren Zeiten. Von Dr. Theod. Benfey. [A u. d. T. 
Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. VIII. Bd.] 
München 18G9. 

") Broca beszédzavartaknái a bal agyban anatomicus változásokat 
s Fritsch és Hitzig pedig villamos izgatásoknál az agyfelületén bizonyos 
helyi mozgásokat fedezett fel. 

8) Jól mondá Lange az 1873—4-ig terjedő e nemű kutatásokat 
illetőleg; „Ez dürfte in der That kaum ein einziger Satz über Gehirn 
und Seele aufgestellt sein, welcher nicht durch die Thatsachen widerlegt 
ist, ausgenommen sind natürlich theils vage Allgemeinheiten wie z. B. 
dass das Gehirn für die Seelenthätitrkeiten das wichtigste Organ ist : 
theils solche Sätze, welche sich auf den Zusammenhang einzelner Tlieile 
des Gehirns mit der Thätigkeit bestimmter Nerven beziehen : Die Un-
fruchtbarkeit der bisherigen Hirnforschungen beruht aber nur zum Theil 
auf der Schwierigkeit des Stoffes. Der Hauptgrund scheint der gänzliche 
Mangel einer irgendwie brauchbaren Hypothese orier auch nur einer 
ungefähren Idee von der Natur der Hirnthätigkeit zu sein. So fallen selbst 
unterrichtete Männer, gleichsam aus Verzweiflung, immer wieder auf die 
längst thatsächlicli widerlegten Theorien von einer Localisation der Ge -
hirnthätigkeit nach den verschiedenen Funktionen der Intelligenz und 
des Gemüthes zurück." Gesch. d. Mat. II. Bd. S. 333. — A Goltz-féle 
(Uber Seelenleben der Hunde) és Fleclisigféle (Untersuchungen über die 
Leitungsbahnen) észleleteken kivül egyéb hasznuk ugy sem levén e szé-
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téren kiváló Ferr ier legujjabb müveiben9) nem annyira 
megy e túl a localisatió határain, hogy méltán inkább phre-
nolognak mondathatik ? 

Csak ha az ily létjogosultság nélküli, sokszerííen za-
varó s azért tovább nem tűrhető elemeknek is elvégrei ki-
küszöbölése megtörtént, csak akkor könnyittetnék meg és 
lehetne sikeres a végleg vagy legalább egyelőre megállapi-
tottakul tekinthető biztos eredményeknek immár szintén ok-
vetlenül szükséges pontos és óvatos mielőbbi különválasztása 
a puszta ideiglenes feltevényektől, valamint az ezekre alapí-
tott ingatag lehozatalok s vajmi gyakran idegen téren is fe-
lesen és merészen kalandozó illetéktelen véleményektől is. 

A merő sejtelmeknek az igazi alapos tudással való 
összetévesztése s valódi tudományként terjesztése által 
okoztatni szokott s kivált napjainkban oly kiáltóan terméke-
nyekké lett s az őszinte kutatást is mindinkább discreditirozó 
majdnem mindig irányozatos túlcsapongásoknak bővebb 
részletezése helyett csak annyit szabadjon megjegyeznünk : 
hogy ott, abban és addig a szakkutatásnak mindig lesznek 
ugyan többé kevésbbé jogosult feltevényei s puszta vélemé-
nyei, a hol, a miben és a mig a szakismeret az emberi kuta-
tás és tudásnak korlátoltságánál fogva a bizonvossáo- fokáig o o ^ ö o 
nem emelhető, de a szakismeretek közelebb-távolabb kap-
csolatos lánczolatában fenmaradt eme bizonytalan, ingatag 
s talán csak ideiglenes hézagpótlások és magyarázatok sej-
telmeit nemcsak a biztos ismeretek elhomályositására s erő-
szakos meghamisítására, hanem képzelt törvények felállítá-
sára és emezek megvédése czéljából amazoknak és ismeret-
forrásainak kétségbevonására, sőt elnyomására felhasznál-
tatni és ekkép szellemi kincseinket lassankint az „öntudat-
lan bölcsészeiének" valóságos pendánt-jává s a „bizonytalan-
nak tudományá"-vá törpíttetni engedni oly visszásságot s 
rombolást jelentene, mely miatt az igazi tudomány sorsa fe-
lett méltán kétségbe kellene esnünk. 

Mert ha természetüknél fogva jobbára csupán lehető-
ségek elemeiből alkotott feltevényeket a tudás biztos isme-
reteinek szigorú fokmérője alá nem is vehetjük, sem az újra, 
eddig ismeretlenre törő minden tudományos haladás feltéte-
lét képező üdvös „sapere aude"-t a szabad kutatást zsibasztó 
kislelkli félénkséggel felcseréltetni nem is akarhatjuk : any-
nyit mégis méltán kell megkövetelnünk, hogy ne alaptalan 
s azért tudománytalan, többnyire szenvedélyes s irányzatos 
vakmerőség puszta önkénynek10) köszönjék létöket, hanem 
les, hosszú s részben idegen téren is kalandozó vitáknak t. bárcsak egy 
Tait Vorlesungen über einige Fortschritte der Physik. Autoris. deutsche 
Ausg. v G. Wertheim. Braunschw. 1877. S. 23. i Du-Bois-Reymond .(„ig-
noramus et ignorabimus",) Virchow (kiegészitőleg „et restringamur !") 
stb. ünnepélyes intelmeit szem előtt tartva, átalánosabban az orvostudo-
mány művelői is legalabb azt látnák be, mit Rokitansky oly meggyőzően 
kimutatott miszerint »grade die Zurückführung alles Psychischen auf 
Hirn und Nervenmechanismus der sicherste Weg ist" annak felismeré-
sére, hogy i t t is emberi megismerésünk boltivezete elzáródik a nélkül, 
hogy lelkünk lényegét, mivoltát akár çsak távolról érinthetné is, és hogy 
el kell okvetlenül ismernünk egy transscendental világrendet is ! Der 
selbständige Werth des Wissens. Wien, 1869. S. 35. 

,J) David Ferrier. Die Funktionen des Gehirns. Autoris. Ausg. 
Übers, von Dr. Heinr. Obersteiner. Mit 68 in den Text gedr. Holzschn. 
Braunschw. 187!). (Vieweg et Sohn). — V. ö. Dr. Otto Kahler und Dr. 
Arn. Pick. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des 
Centralnervensystems. Mit 3. Tail'. Leipzig 1879. (Hirschfeld). 

10) Oly vakmerőségnek t. i., melyet a német természetbúvárok s 
orvosok 1879. évi badeni nagygyűlésén „az emberi léleknek a szaganya-
gok országában felfedezéséről" értekező Jäger, mint szerinte egyedül va-
lódi tudományt átalános ellenzés közt „Courage"-nak vélt kikiálthatni 
(1. Frankfurter Nr. 269. Beilage) és melyet Virchow férfias „restringa-

bogy legyen legalább a biztos ismeretek analógiája szerinti, 
bizonyos fokig valószínű és módszerileg sem kifogásolható 
alapjok,11) mivel csak is így állhatnak meg némileg a biz-
tos tudatok közelebbi vagy távolabbi kapcsolatban mutat-
kozó hézagok helyein, melyeket puszta alanyi szeszély- s füg-
getlen képzelem bárminő szüleményeivel kitöltenünk nem 
szabad, hacsak legalább is mindazon szakokat, melyek fel-
tevényekre leginkább szorulnak, avvá nem akarjuk torzíta-
ni, mivé Schiller a történelmet, midőn jellemzőleg mondá : 
„a történelem csak phantasiám rak tá ra ; kezeim közt bármi-
vé is alakulnak tárgyai, azt el kell viselniük".1-) 

Es innét folyólag okvetlenül szükséges, hogy ujabb s 
legújabb időben annyira felhalmozott, gyakran akár egyes 
problémákra vonatkozólag is többszörös13) s azonfelül mind-
untalan váltakozó14) s azonfelül nemcsak egymás közt nem 
mur"-ja ellenében (die Freiheit de Wissenschaft im modernen Staat. 
Rede gehalten in der dritten allgem. Sitzung der 50. Versammlung deut-
scher Naturforscher und Aerzte zu München. Berlin 1877) maga Häckel 
is .Impavidi progrediamur"-jával jelzett (Ernst Häckel, Freie Wissen-
schaft und freie Lehre. Eine Entgegnung auf Und. Virchow's Münchener 
Rede über die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat. Stuttgart 
1878. Schweizerbart.); — mely továbbá oly u. n. „tények"-re is kiván 
támaszkodhatni, melyek tekintetében a Du-Bois-Reymond által 8 év előtt 
ezentuli jelszóként ünnepélyesen inaugurált nemcsak „ignoramus"' hanem 
„et ignorabimus" is (Emil Du-Bois-Reymond. Uber die Grenzen des Na-
turerkennens. Ein Vortrag in der 2. öffentl. Sitzung der 45. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Aerzte zu Leipzig am 14. August 1872. ge-
halten. Leipzig 1872. Veit et Co.) a tudományos világ döntő köreiben im-
már általános határozattá emeltetett ; — és mely végre oly módon is szo-
kott eljárni, mint minőt Hiss és Semper ismételve is constatált Hiickel-
nél (W. His. Unsere Körperform and das physiologische Problem ihrer 
Entstehung. Briefe an einen befreundeten Naturforscher. Leipzig 1875. 
S. 168. 171. — K. Semper. Oftenpr Brief an Herrn Prof. Häckel in Jena. 
Hamburg. 1877 V. 33.) s minő miatt a modem leszármazási elmélet kü-
lönféle módosításait tüzetesen tárgyaló Pfaff ugyanazon Hiickel-ét még 
figyelembe sem veendőnek ítélte „weil die Wege, die er einschlägt, nicht 
mehr als Irrwege zu bezeichnen sind. Wer absichtlich, bewusst wie Hä-
ckel, nicht nur ein- und zweimal, sondern oft sich wissenschaftliche Fäl-
schungen zu Schulden kommen lässt, dem geht man nicht mehr nach. 
Hiss und Semper haben solche Fälschungen in grosser Zahl aufgedeckt." 
(Fr. Pfaflf. Die Schöpfungsgeschichte etc. II. Aufl. Frankfurt a. M. 1877. 
S. 709.) s már korábban Hiss is mondhatá : „Für Häckel ist es unmöglich 
geworden, im Kreise ernsthafter Forscher als Ebenbürtiger mitzuzählen, 
er hat sogar selbst auf das Recht dazu, durch die Art seiner Kampfes-
führug verzichtet." (t. i. h. S. 171.) 

") Hogy minőnek nem szabad lenni a feltevénynek (Hypothesis,) 
tanulságosan s mély szakavatottsággal ugyanazon häckelismus elméle-
tén, figyelemre méltó reflexiókkal mutatja meg Wigand még pedig az 
alapok tekintetében 3 kötetes kitűnő művének kivált I. kötetében, mód-
.szer tekintetében pedig a 11-ikban. Der Darwinismus und die Naturfor-
schung Newtons und Cuvierg. 3 Bde. Braunschweig 1874—77. — Neve-
zetes, hogy már egy Liebig is az akkor még annyi túlzásig nem vitt dar-
winismus módszerét „dillettantismus"-nak mondá. Chemische Briefe. IV. 
Aufl. 1858. Bd. I. S. 562 

l s) Schiller als Historiker. Von Joh. Janssen. 2-te neubearb. Aufl. 
Freiburg. 1879. 

13) Pl. a mai physikának úgyszólván gyökerét érintő gravitatio s a 
távolbahatás problémáira nézve a Newton óta felállított elmeletek s fel-
tevények egész lajstromot képeznek ; — hogy csak az önállóbbakat s 
szélesb figyelemre méltatottakat nevezzük meg, ilyenek : Newton-on kí-
vül Spiller, Dellinghausen, Lesage, Thomson, Schramm, Huyghens, 
Fritsch, Secchi, Zöllner elméletei mplyek felett, mint részint távolbaha-
tási közegvédők (köztük kiválik : James Clerk Maxwell. A treati-e on 
elektricity and magnetism. Oxford. 1873) részint mint közegellenesek 
felett Isenkrahe (C. Isenkrahe. Das Räthsel vonder Schwerkraft, Kritik der 
bisherigen Lösungen des Gravitationsproblems und Versuch einer neuen 
auf mcchan. Grundlage. Braunschw. 1879. Vieweg et Sohn) tart érdekes 
szemlét, és melyekhez az egymássalellenkező Weber és Helmholtz-éin 
kivül a Clausius-féle sorakozott (Annalen der Physik und Chemie. He-
rausgeg. von J. C. Poggendorff. 1875. Nr. 32. legújabb javítással: R. 
Clausius. Die mechanische Behandlung der Electricität. Braunschw. 
1879. Vieweg et Sohn, egyúttal : II. Band, die mechaniscke Warme-
th-eorie. II. Aufl. v. ö. 9. und 10. Abschnitt) és legújabban Auderssohn-é 
(Aurel Anderssohn. Die Theorie vom Massendruck aus der Ferne, in 
ihren Umrissen dargestellt. Breslau 1880. noha róla már 1872-ben Bo-
roszlóban előadásokat tartott) és Isenkrahe-é (1. f. i. művét), ki lénye-
gileg a közegvédő Huyghenst reprodukálva, ruganytalan lökéseknek áther-
közegben mechanikus tovahatását védi. 

, 14) „Die Geschicte zeigt - mondja Lange (i. h. II. 167.) a termé-
5 2 * 
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összhaugzó, egyeséges, hanem egymással nem ritkán részben 
vagy egészen ellenkező valamennyi szakbeli feltevényeinket 
immár gyökeres szigorú vizsgálat s kellő kritika alá ve-
gyük.15) Es ezen ma igen-igen hangsúlyozandó pontban az 
összes természettudományi elméletek s felte^ényekről érte-
kező Schefflernek, egyébkép bármenyire kifogásolható, és 
nem is pontért, — melyben vele miuden őszinte szakértő 
egyert érez, — hanem módszerileg sem elfogadható javas-
latai miatt sokat üldözött terjedelmes művében I6) lényegi-
leg igaza van. o o 

Noha ugyanis a megfejtetlen problémák s tünemények 
értelmezésére sokszerű haszonnal felállíttatni szokott felte-
vények elemei, — mint már fennebb megjegyzők, — jobbára 
csupán a lehetőségek hol szűkebb, hol tágabb sorából sze-
meltethetnek ki, és így már természetűknél fogva is a több-
féleséget ki nem zárják : az igazságot őszintén kereső kuta-
tásnak még sem lehet feladata azok számát kellő alapha-
szon és szükség nélkül keresett, sőt a költőivel határos le-
lemenyességgel egész tömkeleggé szaporítani17) és telállitá-

szettudományiakról — wie die grossen Theoreme kommen und gehen ;" 
Bass pedig : „In keiner Wissenschaft wohl hat der Satz „Vieles ersteht 
wieder, was schon gefallen war, und es fallt wass jetzt ihn Ehren steht" 
— je so ausgedehnte Geltung erlangt, als gerade in der Medizin." — 
„Früher waren die Systeme nur langlebiger, wir erinnern an das dogma-
tische, galenisclie. In der Neuzeit werden sie immer kurzlebiger. Wahr-
ten das paracelsische, das atrochemische, und iatrophysische im Durch-
schnitte doch noch ein Jahrhundert, so dauern seit dem 18. Jahrhundert 
die gepriesendsteu kaum über ein Vierteljahrhundert, ja manche unserer 
Tage kaum dem fünften Theil dieser Zeit und werden dieselben nur durch 
den Wechsel der Heilmethoden überholt." Grundriss der Geschichte der 
Medicin und des heilenden Standes. Von Job. Herrn. Baas. Stut.tg. 1876. 
Seite 3., 671.) ; a botanikus Mohi pedig (Lange, i. h. II. 289. 8 jegyz.) : 
„Der Materialismus ist der letzte Ausläufer jener Eposhe, wo jeder Bo-
taniker oder Physiologe auch glaubte die Welt mit einem System be-
glücken zu müssen." 

15) Az eme elhalaszthatlau revisio égető szükségét, kifogástalan 
illetékességgel kivált egy évtized óta europaszerte hangsúlyozó s 
tárgyaló ujabb tudományos dolgozatok örvendetesen már egész kii 
lönirodalmat képeznek ; u. n. ezact kutatásaink s különféle természeti 
ismereteink határairól, a józan egy bölcsészetnek mellőzhetlenségéről 
s mielőbbi üdvös construálásáról, az ösztudomány terén mindinkább 
érezhető ziláltságról szóló vagy egyes problémák s feltevények tüzetesb 
vizsgálatával foglalkozó komolyabb müvekben mindenütt habár különfé-
lekép az e felett immár egyértelmű meggyőződésnek ünnepélyes, hatá-
rozott kifejezés adatik. 

16) Dr. Herrn. Scheffler. Die Naturgesetze und ihr Zusammen-
hang mit den Principien der abstracten Wissenschaften. Für Naturfor-
scher, Mathematiker, Logiker, Philosophen und alle mathematisch ge-
bildeten Denker. I. Theil. 1. 2. Lieferung. Leipz. 187G. II. Theil. 1. 2. 
Liefg. 1877. Supplem. zum II. Th. oder 5. Liefg. — III . Theil oder 6., 7., 
8. Liefg. 1880. 

17) Buffon merész kezdeményezései óta („A természet epochái" 
1774) a franczia „Institut" már 1806-ban, tehát egy negyedszázadból 

'csupán a még akkor elég kezdetleges geologia részéről többi közt a bib-
lia ellen is kigondolt több mint nyolczvan. persze nem sokára tarthat-
lanná bizonyult elméletet birt felsorolni. Hogy ezentúl — a bölcsészeti 
rendszerek valóságos romantikájával mintegy lépésttartólag és vetélke-
dőleg — még termékenyebb korszak következett különféle okokból a 
legkülönfélébb szakú és értékű elméletek s feltevényeknek vajmi gyakran 
nem javítást czélzó, hanem merő újdonságot s eredetiséget hajhászó alap-
talan s üdvtelen halmozására : — a r r ó l az egyes tudományszakok fejlő-
déstörténelmei bőven tanúskodnak. 

Es hogy az e téreni tudós kedv — majd igen majd nem hasznosan 
— még ma is elég nagy, arra nézve szabadjon csak az utolsó lustrum-
nak csupán néhány természettudományi s nyelvészeti szak nevezetes!' 
problémái körüli hullámzásait feltüntető s általam feljegyezve lett né-
hány példát felhozni ; így négy év előtt : Steinthal, Marty, Noiré álta-
lában a nyelv eredetére, Ascoli az indogermán phonologiára, Neumann 
bizonyos electrodynamicus problémák és a Newtonféle potential-elmélet 
tovafejlesztésére nézve a]ánlottak az eddigiektől egészen vagy részben 
eltérő új elméleteket ; (H. Steinthal. Der Ursprung der Sprache im Zu-
sammenhang mit den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darstellung. 
Kritik und Fortentwicklung der vorzüglichsten Ansichten. III. erweit. 
Aufl. Berlin 1877. Dümmler. — Üb-r den Ursprung der Spracho. Von 
Dr. Ant. Marty. Wiirzb. 1876. Stuber. — Ludv. Noiré. Der Ursprung 
der Sprache. Mainz 1877. — G. J. Ascoli. Studj critici etc. f. II. Borna. 
Torino. Firenze. 1877. Löscher, C. Neumann. Untersuchungen über das 

suknál — melynek czélja lehetőleg megközelíteni az igazsá-
got, — mégis az igazságot lényegesen jellemző összhangzás 
és egységesség követelményei alól magát mintegy felmen-
tettnek tartani. 

Azért lia a szerencsétlen bölcseimi rendszereknek auy-
nyi kárt okozott valamikori romantikáját napjainkban a 
sokszor indokolatlan s legmerészebb feltevények veszélyes 
túlbalmozása fenyegetődzik felváltani : arra is elérkezett-
nek kell tartanunk az időt, — kivált a tudományos világ 
mai üdvös készülődései közt, hogy egyrészt a bárhonnan 
biztos ismereteinkbe bármiként ütköző vagy módszerileg is 
téves s azért veszélyes feltevényeket hahározottan mellőz-
zük,19) a biztos ismereteink analógiája és illetékes mód-sze-

logarithmische und Newtonsche Potential. Leipzig 1877.) — Két-három 
év előtt : mig Nágeli az erjedésrőli eddigi elméleteket (a Liebig-félét, a 
Pasteur-félét s a vegyészet által felkarolt ujabbikat), Aeby a mikroce-
phaliának az u. n. atavismus jeleül tartását. Goldstein pedig Crooke-nak 
a villanyos ellökés megfejtésére „a s igá'-zó anyagról" felállított feltevé-
nyét alaposan megdönték. addig Spörer a napfoltokra, Neíson fovábbá 
Asterios (ugyanazon alapgondolattal, melyet e század elején a két bie-
bersteini Marschall testvér a földre nézve alkalmazott.) a holdra Isen-
krahe (lényegben Huvghenssel tartva* a gravitatio problémájára, Hankel 
a fény és világosság kétségbe vont villanyos hatását begyőzőleg. Klin-
kerfues a spectral-analytikus astrophysicumokra nézve, Strutt a Bindseil 
ótai akustikus kutatások felfedezések s mathematikai tlieoriák alapjain 
a hangra nézve, Müller (Henrik) az indogermán igék s nevek őseredetére, 
Bergmann a nyelvek egy uj semiotikájára nézve kivált az öszhangzók te-
kintetében állítottak fel új feltevényeket ; (C. v. Nägeli. Theorie der Gäh-
rung. München 1879. Aus den Abhdlff. d. kgl. bayr. Acad. d. Wiss. II. 
Cl. XIII. Bd. I I . Abth. — l'ber das Verhältniss der Mikrocephalie zum 
Atavismus. Vortrag in der zweiten allg. Sitzung 51. Versammlung: deut-
scher Naturforscher und Aerzte in Cassel Gehalten von Prof. Dr. Chr. 
Aeby aus Bern. Stuttg. 1878. — Dr. Eugen Goldstein Eine neue Form 
elektrischer Abstossung. Mit 6 lithegr. Tafl:'. Berlin 1880. (79). A. u. d 
T. Goldstein Untersuchungen über die Entladung von Gasen. I. a berli-
ni akadémia havi közleményeiből átdolgozva. — G. Spörer. Beobachtun-
gen der Sonnenflecken vom Okt. 1871 bis Deez. 1873. Potsdam 1878. 
Leipzig. Engelmann. — Dar Mond und die Beschaffenheit und Gestal-
tung seiner Oberfläche von Ed. Neison. Mitglied der kgl. astronoin. Ge-
eellschaft zu London etc Autorisirte deutsche Originalausgabe. Nebst 
einem Anhange : „Uber einige neuere Veränderungen auf der Mondober-
fläche von Dr. Herrn. J . Klein. Nebst ejnem Atlas von 26 Karten u. 5. 
Taff. in Farbendr. Braunschw. 1878. — Asterios. De Physiognomie des 
Mondes. Versuch einer neuen Deutung im Anschluss an die Arbeiten 
von Mädler. Nasmyth und Carpenter. Nördliug. 1879. — C. Isenkrahe. 
Das Riithsel der Schwerkraft. Kritik der bisherigen Lösungen des Gravi-
tationspioblems und Versuch einer neuen auf rein mechanischer Grund-
lage. Braunschw. 1879. — W. G. Hankel. Electrische Untersuchungen. 

14. Abhandlung. Uber die photo- und tlm-moelektrischen Eigenschaften 
des Fluss-Spathes Mit 3. Tafl. Leipzig 1879. Aus den Abhandlungen der 
niath. physikal. Cl d. kgl. sächs. Gesellschaft der Wiss. Bd. XII. Nr. III 
— W. Klinkerfues. Die Principien der Spectral-Amalyse und ihre An-
wendung in der Astronomie. Berlin 1879. — J. W. Strutt , Baron M. A. 
Rayleigli Die Theorie des Schalles. Autorisirte deutsche Ausgabe übers, 
von Dr. Fr. Neesen. Prof. d. Physik Bd. I. Braunschw. 1879. — Heinv. 
Dietr. Müller. Der indogerm. Sprachbau in seiner Entwicklung. 1. Th. 
Gotting. 1879. — Dr. BY. Willi. Bergmann. Thesen zur Erklärung der 
natürl. Entstehung der Ursprachen, Der 19. Generalversammlung der 
d-^utscheu anthropol. Gesellsch. in Strassburg vorgelebt. Strassburg 
1879.— múltévben pedig: Döllinghausen (részben eddigi nézetét a 
történt megtámadások ellenében kifejtőleg és fentartólasr) és Anderssohn 
a gravitatio s távolbahatás problémájára. Maydenbauer a mindinkább 
visszafogadtatni kezdő Laplace-féle ellenében a cosmologiára, Sayce (az 
ősi egygyökűség ellen is küzdve) több nyelvészeti problémára kivált pe-
dig a sufflyumok agglutinatiójára nézve védenek új elméleteket és felte-
vényeket. (Baron N. v. Dellinghauson Das Räthsel der Gravitation. Hei-
dolb. 1880. — Aurel Andersohn. Die Theorie vom Massendruck aus dar 
Ferne, in ihren Umrissen dargestellt. Mit 8 lithogr. Tafl. Breslau 1880. 
— A. Maydenbauer. Kant oder Laplace V Kosmologische Studie. Marb. 
1880. — A. H. Sayce. Introduction to the Science of Language. London 
1880. 2. köt.) 

19) Es itt nemcsak oly ünnepélyesen elitéltekre gondolunk, mint 
minők a Darwinnál darwinabb Hickelnek egy Bár szerint (Studien aus 
dem Gebiete der Naturwissenschaft von Dr. C. Ernst Baer. etc. St. Pe-
lersb. 1876. S. 239) „Gall cranioscopiájával" vagy az u. n. „állati mag-
ne tismussal" egyenértékűek gyanánt tartandó s Wigand szarint (i. m. 
II. köt. 2. fej. 85 s k. 1.) a termíszettudomínyi feltevenyrfk sorában to-
vább meg nem törhető, mert egyúttal hitelrontó leszármazási „philoso-
phemák" : hanem indokolt s hasznos mellőzésére kívánunk figyelmeztetni 
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riniteket pedig az aránylag jogosultabbak gondos és hatá-
rozott kiszemlélése által lehetőleg redueálják,19) és ezek közt 
az itt-ott zavarólag mutatkozó ellenkezések megszüntetése 
és a netalán szükséges ujaknál óvatos kikerülése által20) a 
kellő összhangzást is hely reállitván, azokat lehetőleg töké-
lyesítsük.21) (Vége köv.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapest, deczember 24. A katholikus alapok két fo-

rum, előtt. — Ki tudná megmondani, hogy hányszor fordult 
elő a katholikus alapok és alapítványok ügye ez évben? Ez 
a szám valóságos legio. Az az egy azonban bizonyos, hogy a 
folyó évben már nem fog többé napirendre kerülni, természe-
tesen csak azért, hogy a jövő évben ismét élőről kezdődjék az 
a sisyphusi munka, mely már annyi és annyi éven keresztül 
foly; sőt nekünk úgy látszik, hogy évek szaporodásával nem 
hogy kevesbednék a kérdés napirendre kerülése, hanem in-
kább szaporodik ; a múltban csakkor volt alkalom e themát 
emlegetni, midőn az országgyűlés a vallás- és közoktatás-
ügyi tárcza költségvetésének tárgyalásával kapcsolatosan 
megtámadtatott , vagy midőn az ólom- lábon járó vizsgáló bi-

mindazoknak is, melyeknek tarthatlansa'ga világosan s illetékesen akként 
lón constatálva, mint pl. legujabban az erjedésrőli eddigi elmélétek-é 
Nägeli által (i. m.) : Crooknak „sugárzó anyagá"-róli feltevényeé Gold-
stein által (i. m.) : Brugschnak több ägyptologiai hypothesiseé Králl ál-
tal (f. i. m.) ; vagy Renan semitismusának annyira kizsákmányolt nem 
egy fötételeé az ujabb assyrologia által. 

'•) Ide érthetjük, általában hason esetekben, azt is, a mire Pfaff 
(Schöpfungsgeschichte. II. Aufl. Frankf. 1877. S. 398) a Darwin-Häckel-
féle leszármazási elméletet illetőleg ekkép int : „Wem eine schlechte Er-
klärung lieber ist, als gar keine, mag sie immer hin festhalten; — wer 
diesen Grundsatz nicht theilt, aber von der Richtigkeit des Descendenz-
princips überzeugt ist, wird lieber auf die richtige, den Tatsachen ge-
rechtwerdende Theorie warten, als sich bei der falschen, die Thatsachen 
entstellenden beruhigen14 — vagy a mit a különféle kosmologikus elmé-
letek (a Kant-Laplace-Du Prel-félék, továbbá a Clausius-Helmholtz-
Thomson mechanikus hő theoriájáu alapulónak) elégtelenségéről érte-
kező Huber igy fejez ki : „vorerst auf alle Construction des Anfangs und 
Knde des Weltprocesses verzichten und das ihr unzugängliche transscen-
dentale Gebiet gar nicht betreten, auf dem sie doch nur mit dem Scheine 
naturwissenschaftlicher Erkenntniss verbrämte Mython dichte" (Zur Phi-
losophie der Astronomie. München 1878. S. 4!)) és a legnagyobb psycho-
physikus Fechuer is azon megjegyzés által erősit meg, miszerint egy uj 
világnézletnek most okvetlenül transscendental dolgokba való illetékte-
len avatkozással járó felállításától, mint ekkép meg nem engedhetőtől 
tartózkodni kell mindaddig, mig az alapfeltételekként szerepelő két fő-
problemát talán sikerül komoly kutatások által megfejtenünk. (Die Ta-
gesansicht gegenüber der Nachtansicht. Leipzig 1877.) Ismereti héza-
gaink sorában maradjon inkább egy-kettővel több, mintsem hogy azokat, 
az igazi tudományt megbecstelenitőleg, az önámitás és öntudatos tév-
utravezetés fictumaival leplezzük el el ! — Azért, ugy hiszszük, a fenem-
lített Nägeli (i. h.l, midőn az erjedés eddigi háromféle elméletét tar that-
lannak begyőzvén, s jobbra elegendő alapokkal még nem rendelkezvén, 
egy újnak felállításától tartózkodott, kétségtelenül helyesebben cseleke-
dett, mint pl. Krall (i. h.), ki ugyan Brugsch-Bey több ägyptologiai fel-
tevényét alaposan megdönté, de helyettök még kevésbbé olfogadható 
egy új elméletet véd. 

20) Mint azt tevék uj elméleteik felállításánál pl. legujabban : As-
coli, Sayce, Strutt . (1. f. i mm.) 

21) Igy pl mig Ritter szintén legujabban kimutatvan, hogy a mo-
dern hő-elmélet sak kisebb-nagyobb valószínűségű feltevénynyel világos 
ellenkezésben áll, ezeknek kellő revisio alá vételét s amavval összhangba 
hozatalát sürgeti (Aug. Ritter. Anwendungen der mechan. Wärmetheo-
rie auf kosmolog. Probleme. Sechs Abhandlungen. Enthaltend Untersu-
chungen über die Constitution gasförmiger Weltkörper. Hannover 1879) : 
— addig maga Clausius tényleg mutatta meg, hogy saját hő-theoríája és 
kivált az egymással rivalizáló Weber és Helmholtz-félék ellenében fel-
állított távolbahatási feltevénye a súlytalanokra vonatkozólag (1. az utolsó 
három új szakaszt) javítható volt (R. Clausius. Die mechanische Behand-
lung der Electricität. Braunschw. 1879.' egyúttal : II. Bd. Die mechani-
sche Wärmetheorie. II. Auflage Érdekes a 9-ter Abschnitt melyben saját 
electrodynam. alaptörvényének viszonyáról szól a Weber-féléhez és a 
Riemann-féle erőtörvényhez.) Naumann pedig egyidejűleg jelezte az utat 
és módot, mely általában a physica, de kivált a vegytan ugyanazon tekin-
tetekbeni tökélyesbitésére új szigorú vizsgálatok mellett vajmi sok tör-

zottság üléseit tartotta, jelentéseit a t. háznak benyújtotta ; 
ma azonban már a kath. alapok és alapítványok jogi termé-
szetét vizsgáló ( ? ) bizottságon kivül van egy másik forum 
is, a 15-ös kath. bizottság, melynek ülésein ujabban és 
ujabban felmerül a kath. alapok ügye. Innen megmagya-
rázható. hogy e kérdés állhatatosan a napi renden van, a 
nélkül, hogy sejteni is lehetne, mikor fog az a szép reggel 
felviradni, midőn azt mondhatjuk, hogy e kérdés végleg el 
van döntve. 

A folyó hóban is kétszer találkoztunk a napi lapok 
hasábjain e kérdéssel, a menyiben ugy az országgyűlési, 
mint a 15-ös bizottság ülést tartott . Hogv azonban valami, 
csak legkisebb örömünket is találtuk volna a tudósításokban, 
azt épen nem mondhatjuk. Lássuk — mindenekelőtt, mi t 
nyújt a 15-ös bizottság üléséről szóló tudósítás, melyre nézve 
fel kell jegyeznünk, hogy az legelőször és legterjedelmesebben 
az .Egyetértésben' jelent meg. Midőn mi e tudósítást olvasni 
kezdtük, már-már örömmel teltünk el a felett, hogy mindaz, 
amint eddig beszéltek, mintha ezek az alapok az ország 
cassájával egyetemben deficitben lennének, alaptalan, hi-
szen azt olvastuk, hogy a vallás-alapnak ennyi a tanulmá-
nyi alapnak pedig annyi százezer feleslege van, —- azonban 
tovább és tovább olvasva, a végeredményt megtekintve, azt 
voltunk kénytelenek tapasztalni , hogv a vallás-alapnak 
kétszázezret, a tanulmányi-alapnak pedig ötvenezret meg-
haladó deficitje van és még talán mindig kérdéses, hogy a 
valóság nem fogja-e ki tudja hánv ezerrel felülmúlni a tör-
tént kiszámítást. 

Szomorúbb jelenséget alig lehet képzelni, mint, hogv 
katholikus vagyonunk, mely első sorban van a nemzet leg-
főbb kulturális czéljaira szánva kath. elődeink által, igy 
megy tönre. Nagy baj, ha az ország dificittel küzd, de ezen 
az államnak van módja segíteni ; ha azonban a kath. vagyon 
Jgy pusztul, lia annak évről-évre deficittel és pedig hozzá, 
ily Összegű deficittel kell küzdeni : az egv jelentőségű av-
val, hogv a kath. alapítványok egészen meg fognak semmi-
sülni, mert arra nincsen mód, hogy e deficitek valamiképen 
kárpótoltassanak. Semmiféle pénzügyi tehetség, vagy tudo-
mány nem szükségeltetik hozzá, kiszámíthatja mindenki az 
ujján, hogy mikor fog ezen alapítványok utolsó krajczár ja 
kifizettetni, midőn azután felesleges lesz minden bizottság, 
lia ez a deficit állandó marad. A deficitek vagy kölcsönnel, 
vagy a tőkéből fedeztetvén, önkényt következik, hogy a tőke 
évről évre fogyni fog : csak igy fejthető meg, hogy ez az alap 
tőkéjéből, csak néhány év alatt, többet mint egy milliót ve-
szített. Kér jük szépen megjegyezni, hogy az töke a mi elköl-
tetett és, így ennek a kamatja is elveszett. 

Mi nem is ringatjuk magunkat illusiókban, hogy a de-
ficit és a tőke-állomány kevesbedése megszűnik, mert nem 
látjuk a 15-ös bizottságot felhatalmazva aina jogkörrel, 
melylyel birnia kellene, hogy a létező bajon segítsen. Az a 
hatalom, melylyel a 15-ös bizottság felruháztatott, sokkal 
szűkebb körű, hogysem a legjobb szándék mellett gyökeres 
javitást idézhetne elő. Hogy a bajon segitve legyen, egyelőre 
mi e bizottság hatáskörét óhajtanok kiterjesztetni. Ez ha 
megtörténnék, bizonyára nagy megnyugvására szolgálna az 

ténhetnék. (Alex. Naumann. Die Grundlehren der Chemie. Heidelberg. 
1879.) 
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ország katholikusainak addig is mig majd az alapok keze-
lését véglegesen átvehetik; és mi ugy tar t juk, hogy e tekin-
tetben még a kormánynak sem lehet semmiféle oka akadé-
koskodni; nem: először azért, mert az illető miniszternek ke-
vesebb lenne a teendője s felelőssége, miáltal alkalom adat-
nék, hogy más ügyeivel annál behatóbban foglalkozzék ; de 
nem lenne oka akadékoskodni azért sem, mintha a bizott-
ság hatalmával visszaélve az alapítványoknak kárt tenne, 
hiszen e bizottság oly országos tekintélyű férfiakból áll, 
kikre a nemzet büszkeséggel t tkint , kik épen ezért is büsz-
keségüknek tekintenék, hogy az ő felsége által rájok bizott 
feladatnak megfeleljenek, hogy megmentsenek egy veszen-
dőben levő kath. alapot, mely a nemzet culturájának elő-
mozdításában annyi szolgálatot tett. Ezt sürgetni, ezt kérni; 
ezt követelni, azt véljük, feladata nemcsak a katholikus, ha-
nem a liberális sajtónak is, daczára annak, hogy ezek az ala-
pok katholikusok; mert veszen el ez az alap, csak azért, 
mert az ellenőrző bizottság hivatásának kellő hatalommal 
felruházva nem volt, igen, veszen el ez az alap, ezzel maga 
a nemzet vészit, és e különben is szegény nemzet még sze-
gényebb lesz avval a néhány millióval, mely katholikus 
alapítványunkat képezi. 

Áz egyik mód, mint mondtuk, ezen alapítvány biztosí-
tására az lenne, ha a 15-ös bizottság jogköre kiterjesztetnék. 
De van egy más módja is, ha t. i. már egyszer az országgyű-
lési bizottság beterjesztené jelentését a kath. alapokról, hogy 
végre, kimondatván ott az alapok kath. jellege, a katholiku-
sok a kezelést egészen átvehetnék. De ki tudná megmondani, 
hogy mily távol vagyunk még idáig? íme az országgyűlés 
kiküldte bizottságát, ez a bizottság kiküldte albizottságát, 
ez az albizottság kiküldött egyes tagokat, ezek az egyes 
tagok küldetésüket befejezték, munkálataikat elkészítették, 
az albizottságnak beterjesztették, az albizottság a plenum-
nak a véleményes jelentéseket beterjesztette, most már az 
következett volna, hogy a teljes számú bizottság a beadott 
véleményes jelentéseket tárgyalja és saját véleményét az 
országgyűlésnek benyújtsa. De a plenum ugy látszik, ugy 
találta, hogy ha igy fog eljárni, nagyon is hamar járna el, 
a helyett tehát, hogy tárgyalás alá vette volna deczember 
14-én a véleményes jelentést, megbízta a már egyszer ki-
küldött jelentéseiket elkészített és beterjesztett bizottsági 
tagokat, hogy most oly véleményes jelentést készítsen, mely 
egyenesen a bizottságnak szóljon, hogy ezután ennek alap-
ján tárgyalja az ügyet, természetesen alattomban értetik, 
csak ugy, ha addig a bizottság más valamit ismét nem gon-
dol, mig ez uj véleményes jelentés elkészül. Mi azt hisszük, 
hogy ez a játék sem az ügyhöz, sem azokhoz, a kik megbí-
zattak, nem illik, a katholikusokra nézve pedig egyenesen 
sértő. Kér jük tehát ezt a második forumot, hogy végezze 
munkáját, hogy mi is tisztába jöjjünk saját ügyünkkel. 

• 
Kassa, Decemb. hó 8. Immaculata-ünnep. — „Nova 

serpens parat bella — hujus caput contere". (Hymnus.) 
Hitéletünk sorrendjében teszük át e czikket a „Religio"-ba 
vonatkozással azon magasztos tárgyra, melyet egyik kassai 
levelünkben futólag (per tangentem) lehete csak érinteni, — 
tesszük azt az okért is, mert a kérdéses tárgy, a mai ünnep-
ben leli magyarázatát. Irodalmi kertecskénkből fűzte össze 

igénytelenségünk eme virágcsokrot annak tiszteletére, kit 
a szent szöveg „zárt kertnek" s „Jessze gyökeréből fakadt 
virág"-nak nevez, s a kihez Isten után leginkább vonzódik 
szivünk. . . 

Az Atya-Isten tüzetesen választott leányának, a Fiu-
Isten szeplőtelen szűz anyjának, a teljes Szentháromság leg-
kedveltebb teremtményének, mindnyájunk irgalmas és 
könyörületes anyjának macula nélküli fogantatása ünnepét 
ültük. Tágas dómunk megtelt a szent Szüzet kiválóan tisz-
telők nagy számával. Észrevehető volt a néptömörülés . . . 
A püsp. helynök ur nagy miséje alatt többen magukhoz 
vették az élet kenyerét, . . . nt. Illés I. látnoki ihlettségii be-
szédjével gyulasztá buzgóságunk tüzét. Hisszük, hogy e pil-
lanatban a Szentháromság, az összes menynyei karok és szen-
tek kegyesen, örömmel s megelégedve figyeltek, s az ég áldá-
sait nagy bőségben hintették ránk . . . Szűz Máriának e kiváló 
ünnepén összegyűlve „gyermeki szivélyes indulatunk zálo-
gát neki itt leraktuk ; szeretetében, tiszteletében, szent Fiá-
nak imádásában növekedtünk, gyarapodtunk. 

Temploinba-menet, egy — a mai szent ünnep értelmét, 
jelentőségét elénk tüntető kép vonta magára figyelmünket. 
E képet az fogta fel először elméjében, és szavakkal leraj-
zolta könyvében,1) kit a haldokló Megváltó, anyjának örök- , 
ségképen maga helyett gyámolul és vigaszul hagyott, — sz. 
János apostol, a Megváltónak és szűz Máriának kitünőleg 
szeretett tanítványa. 

E kép egy nőalakot ábrázol, fényes dicsőségbe, vagy 
mint sz. János apóst, magát kifejezi — napba öltözve, fejét 
füzérben 12 csillag övezi ; e nőalak egy golyón áll, lábai a 
holdat és a kigyó fejét tapossák, mely kigyó a golyót nyú-
lánk testével többszörös pereczekben átfonja, jeléül , hogy 
az egész golyót hatalmában tar t ja . A golyó a földet, a kigyó 
az éden csábszellemét jelenti : tehát a kigyóval átfűzöt t föld 
az eredendő, vagyis az örökösödési bűnnek egész földöní 
eláradását mutat ja . A hold a változás, fogyatkozás, az er-
kölcsi romlottság jelképe ; a nőalak Mária, a második Éva. 

E kép az, mely először sz. János apostolnak az ég 
magasaiba röppent lelke előtt lebegett. Vannak lelkek, kik a 
foldiség képeit a legélénkebben felfogják, a magas vallásos 
gondolatokra tompák ; ezek az állatiasság, a testi élet pos-
ványaiban csuszva-mászva fenteregnek ; ezeket az Adám 
örökösödési bűne, hatalmának szijjaival lekötözve ta r t ja , 
hogy ne is sejdithessék, mily erkölcsi világ, mily szellemi 
élet van fölöttük. „Az állati ember — mondja sz. Pá l — 
nem fogja fel azt, a mi szellemi, a mi lelki."2) Az emiitett 
képet sz. János apóst. 90 éves agg korában az egyháznak 
hagyta. Jele tehát, hogy ámbár teste görnyedezett már, 
hanem tiszta lelke annál szabadabban az egek magasaiban 
röpkedett. 

Városunk közepén áll egy szobor, a szeplőtelenség 
symboluma. Apáink vallásossága emelte, vele sz. János 
apostol magas gondolatját fejezte ki. Azon a helyen, hol haj-
dan katonai vesztőhely (vestibulum militare) volt, a vá-
rosi tanács a helybeli jezsuita atyákkal s Erdődy Gábor 
egri püspök közreműködésével sz. Mária tiszteletére hozták 
azt létre 1720-ban. Az idő mostoha érintése által sokat 

') l'it. jelen 12. 1 - 4 . 9. 
•') Korint. I. 2. 14. 



313 

szenvedett a mult századnak e remek műve, többször reno-
váltatott, ez idén a helybeli plébános ur ő nsga sürgetésére, 
az alaptőkét kezelő város által ismét ujitás alá vétetett. Dó-
munk szakértő munkásai voltak a vállalkozók, s daczára 
az őszi esőzéseknek, az állványos védszerek rögtönzésé-
ben ügyes és leleményes munkások kitartó szorgalma azt 
e napra, mint az Immaculata tüzetes ünnepére elkészité. 

Felhőzött oszlopzaton, melynek redőiből i t t-ott apró 
kis angyalkák röpkedő, szárnyaikkal tűnnek elő — áll a 
szent Szűz, csillagkoszorus fővel, anyai jóságának élethű 
kifejezésével keblére szorított kezekkel, ugy miként azt sz. 
János apóst. t i tk. jel. könyvében festi. Feliratos talapzaton, 
sz. József, Sebestyén és László király ember-nagyságú szob-
rai vannak elhelyezve. Maga a tér szép vasrácsozattal van 
bekerítve, melynek foglalványain szűz szent Margit, Erzsé-
bet, ( iábor és Mihály főangyalok mint megannyi őrszelle-
mek állanak szép gázlángokkal megvilágítva, és i f jú akácz 
fákkal körülültetve.3) A műértők remeknek állít ják ez érté-
kes szakmát, mely, arany- és ezüst fémmel van helyenkint 
bevonva, s melyet hazánk fővárosa is megirigyelhetne tő-
lünk. Van is sok csodálója e ritka műnek, minőt csak vallá-
sos ihlettségében szokott teremteni a ker. lángész. Elhaladva 
mellette, önkénytelenül kalapot emel az ember, és sz. Germán 
püspökkel fölsóhajt:4) „Tuam banc civitatem, quae te tam-
quam turrim et fundamentum habet, victoriae triumphis 
coronato et fortitudine circumcingens custodito, Dei liabita-
tionem, templi decorem semper conservato : laudatores tuos 
ab omni discrimine et omni angore exime ; captivis redemp-
tionem tr ibuito; peregrinis, tecto et quovis praesidio destitu-
a s solamen te exhibe. Universo mundo auxiliatricemmanum 
tuam porrige, ut in laetitia et exultatione solemmitates 
tuas, simul autem istam, quam modo celebramus, festivitatem 
splendidissimo exitu transigamus in Christo Jesu, univer-
sorum rege et vero Deo Nostro, cui gloria et fortitudo . . . 
in saecula saeculorum." 

Ily képek, ily szobrok kezdettől találtattak az egyház-
ban ; nem csoda tehát, ha a mai ünep is, melynek értelme és 
jelentősége a nevezett képen tűnik elénk, régi mint maga a kép: 
a képek pedig ép ugy mint a szobrok oly régiek mint maga 
az egyház Sz. Bonaventura idejében sokan hitték, hogy 
ez ünnep nem emberi találmány, hanem isteni kinyilat-
kozásból eredett ; és nem is lehet megmondani, hol és 
mikor kezdődött ez ünnep.5) Sz. Jakab apostoltól bi-
runk egy misét, benne Mária legszentebb-szeplőtelennek 
mondatik.6) Crétai sz. András pedig még 636-ban beszédet 
tartott ez ünnepen. Igy terjedt el ez ünnep s vele szűz Mária 
képei és szobrai a világon, az egész egyházban, mig végre 
IX. Pius pápa, a püspökök és koronás fők kérelmére, a 
jámbor hivek emez ős hitét 1854-ben dec. 8-án hitágazattá 
(dogmává) ünnepélyesen declarálta. 

Ismerjük a képet kívülről, de mi annak belső jelentése, 
3) Kassai századok. Bővebben ismerteti 'futkos József sz. kir. Kas-

sa városának nagy műgonddal irt történelmi évkönyvében, 170 lap: 1720 
év-szám alatt. 

4) Kár, liogy a régi szobrok száma — a szűkebbre vett tér miatt 
— mogkevesbbittetett. Xv. sz. Ferencz, loyolai sz. Ignácz — de, különösen 
a nop. sz. Jánosét lehet sajnálni ; melynek szobra igen helyes volt a víz-
folyásnál. A tért ugyanis, csermely vize folyja körül, s maga a szobor-
szerű alkotvány mintegy szigeten van. 

s) S. German, in praesentatione Deiparae. 
6) Perone de Immae. p. 77. 

mit akart avval sz. János apóst, kifejezni? Szűz Mária a 
föld felett áll, annak jeléül, hogy ő földi teremtmény, földi 
leány ugyan, de származása, de fogántatása nem tisztán és 
nem rendesen földi, — hanem föld feletti, természet rend-
jén kívüli, mert vétek nélküli. Az örökösödési bün mocská-
ban születve, a vétket hordozzuk magunkon, mint a fagyott 
ág a zúzmarát : Mária az égi dicsőséget hordta magán. o o o o 
Fogantatása már első és eldöntő győzelem volt a bűnön, 
ördögön. A bűnös föld felett áll, tehát minden bün felett ; 
nem rajta, de alatta van a bűnnek gyászos hazája — a föld ; 
ő a kigyó felett nem a kígyó pereczei közt mint a föld, tehát 
a kigyó hatalmán, fulánkján, a bűnön felül és kivül. Lába 
a földet éri ugyan, de csak azért, hogy a bün okát, a kí-
gyót letapossa ; lába a földet éri, mert földön született, de 
egész test-állása a napba burkolva, feje az ég csillagaival, 
vagy is az életszentség erényeivel magasan a föld felett ra-
gyog és tündököl. „Joggal mondatik Mária a napba burkol-
va, úgymond sz. Bernárd, mivel mennyire az emberi állapot 
engedi, Mária azon megközelithetlen fényben, melyben sz. Pál 
szerint az istenség lakik, egészen bemerülve látszik. Nem 
mint a próféták, kiknek csak ajkait érinte az égi tüz, nem 
mint a szeráfok, kiket csak távolról gyulaszt ; nem úgy Má-
r ia : hanem a tűztől egészen körülöntve, egészen elözönelve, 
körülfogva látszik."7) Napban öltözött, az igazság napjába, 
ki J . Krisztus ; sőt nem csak bele öltözött, hanem vele eltelt, 
vele lélekben és testben egyesült, amint csak egyesülhet egy 
anya magzatjával, kit méhében hordoz= Nem volt benne 
örökösödési, bün, mivel a kigyót tapossa ; nem volt benne sze-
mélyes bün, mert a holdat tapossa : nem volt ra j ta a bűnnek 
árnya sem. mert napba burkolva, fényes tiszta és meleg volt, 
mint a napsugár, tiszta a bűntől, meleg az isteni szeretet 
tüzétől. 

Ily magas, és fényes szentség- és véteknélküliségben 
tünteti elő sz. János ap. a Sziizanyát, a mennyire csak sas-
röptü lelke birt fölemelkedni és az egek mélyeibe betekin-
teni. Messziről, 1800 évi távolságról kiált hozzánk mint fia-
ihoz a szeretet apostola : Fiacskáim, ilyen a mi anyánk ! 

„Monstra te esse Mut ran 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus 
Túlit esse tuus." 

(Emlékvirág.) 

IRODALOM. 
A papa helyzets és az utolsó szó a római kérdésben. 

Épen, midőn a Germaniában olvassuk, hogy e nagy-
hatású röpirat német fordítása megjelent, vesszük a hírt, 
hogy magyar fordítása is készülőben van. Nem lehet elég sür-
gősen ajánlanunk tiszt, olvasóinknak e röpirat megszerzését, 
mindenek felett pedig azt, hogy annak olvasását világi köre-
inkben terjeszteni el ne mulaszszák. A Germania méltán va-
lódi államiratnak nevezi. Mély nyugalommal, ugy mond, 
és teljes részrehajlatlansággal, valamint mindig elismert 
téuzekre és hivatalos okmányokra támaszkodva, szerző vilá-
gos és velős érveléssel bebizonyítja, hogy a pápa mostani 
helyzete elviselhetetlen ; hogy egy város sem oly alkal-
matlan Olaszország fővárosának mint Róma ; hogy e 

V Ugyanott, G8. 1. 
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város egyes-egyedül a pápaságnak köszöni létét s egye-
dül csak a pápa uralma alatt tar that ja meg jelentősé-
gét. Ezt követi annak bebizonyítása, hogy Róma elfoglalása 
Olaszországra nézve is kiszámithatlan kár és folytonos ve-
szedelem és hogy Italia saját, jól felfogott érdekében kény-
telen az örökvárost sz. Péter utódjának visszaadni. Szerző 
minden oldalról bevitatja a pápa souverain jogigényeit 
Rómára és a világ összes katholikusainak nemzetközi jogát 
a szent szék függetlenségére. Ez irat, így zárja be ismerte-
tését a nagy német kath. lap, nyomós adalék e jelentős kér-
dés megoldásához, mely a világ összes katholikusait érdekli, 
Még csak azt említjük fel róla, hogy a londoni „Times" a 
párisi muntiaturában, a „L'Indépendance Belge" Manning 
bibornokban, az olasz „Perseverauza" pedig a pápai „Osser-
vatore liomano" szerkesztőségében kereste a röpirat í ró já t , 
hogy a berlini félhivatalos „Post" ezt irta róla : „az irat 
fényes, azt lehet mondani, czáfolhatatlan módon bizonyítja 
be, hogy a pápa helyzete tarthatat lan," végül hogy az 
„Osservatore Romano," továbbá az uj róm kath. világlap, 
a „Journal de Rome" és más tekintélyesebb kath. lapok 
majdnem naponként hivatkoznak reá és idéznek belőle, úgy-
hogy magyar fordítója nagy szolgálatott tet t hazánban a 
katholicismus ügyének annak magyar fordításában való köz-
rebocsátásával. 

A röpirat 4—5 ivre terjed, és ára 00 kr o. é.. Az előfize-
tések vagy megrendelések a „Magyar Korona1* szerkesztő-
ségéhez (Budapest, Hungária-szálló) küldendők. 

V E G Y E S E K . 
lióma és a románok. Bratiano románországi mi-

niszterelnök abban az országgyűlési beszédében, melylyel a 
irónbeszéd által monarchiáimban keltett kellemetlen hatást 
ellensúlyozni igyekezett, a románok katholikus uniójának 
nemzeti szempontból is nagy jelentőségéről következő vallo-
mást tett : „Minden nepek, melyek a liabsburgi ház uralmá-
nak területére menekülhettek, nemcsak vallásuk szabad 
gyakorlására hanem nemzetiségük fejlesztésére is menhelyet 
találtak. Tudniok kell önöknek, hogy nemzeti ébredésünk 
onnan a Kárpátokon túlról származik, azon ruménok segit-
ségevel, kiket Mária Terézia Roinaba küldött s kik ott tör-
ténelmünkkel megismerkedtek." — A tanulság ebből igeii 
Közel fekszik. A roman királyságnak szép jövője lehet ; de 
csak a katholikus nyugati nemzetekkel szövött vallási egy-
ség alapján. A schisnia előbb-utóbb Lengyelország sorsara 
togja juttatni , annál is inkább, mert senki sem áll annyira 
a moskovitismus útjában Konstantinápoly iránt másfél száz 
eV óta táplált aspiratiói tekintetében, iniut a románok. 

— Az tlsö magyar Iujj Fiúméban , ,F iume" név alatt, 
egyelőre hetenkint ketszeri megjelenéssel, jövő év elején fog 
megindulni. Minden esetre pártolásra méltó válalat. Élőt. 
ara évnegyedre csak 1 frt . Szerkesztője Mócs Zsigmond. H a 
tiszteletben fogja tartani a vallást és a társadalom erkölcsi 
alapelveit, biztos lehet benne, hogy a magyar kath. papság 
támogatni fogja, mint előőrsöt a magyar tengerparton. Val-
lástalansággal hódítani nem lehet. 

— Ft. Czeizel Venancz sóskúti plébános ur aprivigyei 
algymnasium segélyegyletének 100 fr tot t adományozván, a 
nemes szivü alapító tagnak köszönetét nyilványitja a neve-
zett gymnasium igazgatósága. 

— N agy szabású Péter-fillér. — G alliera herczegnő 
elrendelte, hogy Groppoliban fekvő uradalmának jövedel-
méből 2/3 rész évenkint Péter-fillérül szolgáltassák át az 
apostoli szent széknek. 

— Bert Pál ismert elvű franczia vallás- és közokta-
tásügyi minister Denza, Jézus-társasági atyát, a moncalieri 
csillagvizsgáló intézet igazgatóját, a franczia közoktatásügy 
tisztjévé nevezte ki. Furcsa politika ! Otthon üldözik a je-
zsuitákat, Olaszországban kitüntetik. Ezt nevezik nagysza-
bású politikának. 

— Isten büntetése, előbb utóbbb, nem marad el. A be-
sámsoni kereskedelmi törvényszék e napokban hirdette ki a 
csődöt Granperrin lakatos fölött, mi múltévben Thomson 
préfetnek a besançoni kapuezinus zárda feltörésénél segéd 
kezet nyújtot t . 

•— A marseillei Notre Dame de la Garde nevű hires 
templomot a szent atya basilica minor méltóságára emelte. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 

Kanda István plébános a jubilaeumi sz. czélokra : 
a) a kállai pleb. hivei részéről . . . . 5 f r t 80 
b) a kökényesi pleb. hivei részéről . . . 2 „ 20 

Berky József esperes plébános a szent atyának 1 db 10 frkos 
Tóth József tabi káplán a tabi hivek részéről ju-

bilaeumi alamizsnakép missiói czélokra . . 3 f r t 25 

Felhivás előfizetésre. 
Istenbe vetett bizalommal szándékunk e lapot negy-

venegyedik évfolyamán át is vezetni. T. olvasóink és mun-
katársaink ezúttal a múltra nézve vegyék támogatásukért me-
leg köszönetünket, a jövőre nézve pedig fogadják testvéri üd-
vözletünket s további szives pártfogásukért kérelmünket. 
Nagy küzdelmek közepett élünk ; még nagyobbak előestéjén 
állunk. Korunkban a papságnak nem kisebb feladat ju to t t 
osztályrészül, mint egyfelől az általános elkereszténytelenedés 
továbbterjedésének út já t állni, másfelől mindeneket megú-
jítani Krisztusban, restanrare omnia in Christo. Ennek a fel-
adatnak szolgálatában állunk. Elvi, nem hírlap vagyunk. 
Az idők viszontagságai, az emberi vélekedések hullámzásai 
közepett, az eszményt tar t juk szem előtt, mely erősebb a mu-
landó életnél, és nem oly gyarló mint a mai vagy holnapi 
nap szeszélye, — hanem örök. Az apró mindennapiságok 
közt csak a nagy dolgok érdekelnek. A kérdések annál érde-
kesebbek, minél nehezebbek, az álláspontok annál becsesebbek, 
minél magasabbak. Ez illik lapunk nevéhez. T. olvasóink 
meg lehetnek győződve, hogy a lap érdekében mindent meg-
teszünk. Olvasó közönségünk fokozatos szaporodása folytonos 
buzdítás. Excelsior ! Gyors megrendelés időt kiméi szá-
munkra. 

Előfizethetni 

félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stiíczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Mu/eum-körnt, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 



M *í ?
 DPI t u i n 

szerdán us szombaton. I j | • 
Előfizetési dij : J j L U M | M A U | 

: félévre helyben s posta- . ™ " " 
küldéssel 5 frt. ! Szerkesztői lakás: Buda- ; / 

K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
g- demeny czimzendô. a 
fa, NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, deczember 31. 53 

ape- 
«^Előfizethetni minden kir .^ 

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő-

nel, és Kocsi Sándor 
nyomdaiirodajában.Mu- ! 
zeum-körut 10. sz. alatt. : 
hova a netaláni reclama- j 

; tiókis, bérmentes nyitott : 
/ levélben, intézendők. 

GTs^ n3S"\S 

II. Félév, 1881. 

TARTALOM. Boldog újévet ! — Az ösztudomány jelen állása az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-
dőink. —• Egyházi tudósitások : Budapest. A pápa karácsonyi beszéde. — Berlin. A kezdet kezdete. — Irodalom.; Rosko-
ványi A. püspök ur hittudományi munkásságának Jegujabb termékei. — Hivatalos. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

S t M ® § m j é w è t 

Szüntelenül megujúl a boldogság kivánás, mert 
a siralom e völgyében folytonos, a szó teljes értel-
mében otthonos, a boldogtalanság. In hac vita bea-
tus esse non potes. Nemo potest. Bonam rem quae-
ris, sed terra ista non est regio eius rei, quam quae-
ris. Quid quaeris ? Beatam vitáin. Non est hic. ') Es 
mégis keressük, kiváltjuk, élünk-halunk a boldog-
ság-ért, már itt e földön. Nincs ember, nem volt s O ' ' 

nem is lesz, ki annyira kivetkőzött volna az emberi 
természetből, hogy boldog lenni ne akarna, s bol-
dogságát, tudva, boldogtalanságban keresné. Nonne 
ipsa est beata vita, quam omnes volunt, et omnino 
qui nolit, nemo e s t ? 2 ) Hanc enim habere omnes 
homines volunt. Nam et qui pessime et perdite vi-
vunt, mullo modo ita viverent, nisi eodem modo se 
esse vel posse fieri beatos putarent.3) 

Boldog lenni, — ez azon pont, azon czél, a 
melyben minden ember, minden nép, minden kor 
találkozik és egyetért . . . Tehát a boldogság nagy 
ügyénél kell megragadni boldogtalan korunkat. 
A boldogság vágyának nagy, universalis, világ-
egyetemes tenyere, mint archimedesi pontra, kell 
erős állásfoglalás végett, lábaikat megfeszíteni azok-
nak, kik a föld sava és a világ világossága, — h o g y 
kiemeljék sötét hitetlenségében szellemdúskodó ko-
runkat az igazi boldogság fáradságos de biztos út-
jára. Korunk számára, az elvesztett keresztény hitet, 
a boldogtalanságnak mindinkább élénkülő érzetével 
párhuzamosan emelkedő boldogság utáni szomjá-
ból kell kifejteni, visszaadni. — Nem ok nélkül 
hangsúlyozzuk mi ezt épen most. Olvastuk lapjaink 

') S. Aug. Serai. 231. c. 5. 
2) S. Aug. Confess. 1. 10. c. 20. 29. 
3) S. Aug. ep. 130. n. 9. 

karácsonyi vezér czikkeit. Ily ünnepekkor szokott 
társadalmunk hitvallást t enni ; ilyenkor enged a 
lelkek mélyére pi l lantást vetni. Társadalmunk ka-
rácsonyi hi tval lásba boldogságról és boldogtalanság-
ról szólt, — szépen, elmésen, szellemdúsan, mint egy 
európai nemzethez illik a 19. század vége felé. Ámde 
az egész nem volt egyéb, mint szellemi tűzijáték, 
téli éj sötétében. Szikrákat hányt a szellem; a min-
dent környező nagy sötétségben tarkabarka szel-
lemi sziporkák mulatságos játszi fényt lövelték 
szét: azután sötét lett ismét minden és hideg ma 
radt minden, ugy, a hogy volt. Ennyit t ud korunk 
a boldogságról ; ennyire képes a boldogtalanság el-
len. Az egyik ömlengő jambusokban elzengé, hogy: 
„Szüleink tanitottak hinni Istent és szeretni a ha-
zát.1-' Es miután a hazaszeretetről egy szellemdus 
absurdumot koczkáztatott, mondván, hogy „ i f jusá 
gunkban a hont jobban szerettük a mennyország-
nál :u a szülők által tanitott , hajh — mi régen volt 
ez, — Isten hivésröl eloquenter hallgat. — Egy má-
sik, szintén a boldogságról elmélkedve, plátói emelke-
dettséggel constatálja, hogy: „a földi élet czéljainak 
t i tkát keresi a filozófia, taní t ja a vallás."Azt is elpa-
naszolja, hogy „a tudás a hit rovására gyarapszik (a 
valódi tudás soha), de csak kontár marad az élet prob -
lemájában. Kiragadja (az igazi tudás soha) a sánta 
emberiség kezéből a mankőtés nem tud néki helyé-
be mást adni, a mire a tehetetlen ember válságos 
pil lanataiban támaszkodjék.*'Korunk öntetszelgő tu -
dákosságára vonatkozólag valóban igaza van az ün-
nepi czikkirónak. Ámde ha azt kérded, hogy mi-
csoda szert tud ő a baj ellen ajánlani, a plátói f'el-
lengzés rögtön lezuhan a földre, a szellemi nihilis-
mus kellő közepébe, s ö, a ki azt mondá, hogy az 
élet czéljainak t i tkai t a vallás tanítja, e tanításból 
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nem tud semmit, azt sem, liogy semmit sem tud, — és 
Pi lá tussal azt kérdi, hogy quid est Veritas ? ! „Meddig 
fog eldöntetlen pusztítani, úgymond, e harcz (az ál-
tudás és a hit közt), melyet eldönteni nem lehet ?" 
Nem lehet eldönteni? Dehogy nem! Hagyni kell a 
,kontár tudás'-t , és meg kell tenni, mit a vallás ta-
ní t az élet czéljainak titkáról. — Egy harmadik 
búsan eltemeti az imádott liberalisinust. ..Der Li 
beralismus, szórói-szóra idézzük, wähnte eine Zeit 
lang die Formel gefunden zu haben, durch welche 
alle po'itischen, socialen und wirtschaftlichen Rätli-
sel der Gegenwart und Zukunf t sich lösen würden. 
. . . Doch während wir in athemloser Hast jenem 
glänzenden Zukunftsbi lde näher zu kommen glau-
O o 
ben, zerflieszt die rosige Erscheinung als leeres Luft-
gebildet Tehát üres állomkép a liberalismus. Ha-
bemus confitentem. Váj jon mit tehet egy szellem, 
mely a l iberalismusra bizfa életét és mindenét, 
mint azt, hogy bálványával együtt res ignál jamagát 
a halálra. Es csakugyan igy tesz társadalmunk 
hitvallásának ez a búskomor házhozhordó háza-
lója. „Es gibt, igy végzi, keinen Grund in cler 
Tiefe, wo wir Anker werfen, es gibt keinen Hafen, 
in welchen wir einlaufen könnten. Nur im Tode ist 
die Ruhe zu erreichen." . . . íme. az öngyikosság hit-
vallása . . . boldogságvágyból ! 

Ennyire vagyunk! . . . Boldogság utáni vág}r sar-
kalta a régi pogány népeket, hogy a keresztény val-
lást felvegyék. „Si enim a vobis quaeram, quare 
Christiani facti fueritis; veraciter mihi omnis homo res-
pondet : Propter vitám beatam."4) —Mainap ugyan-
azon vágy, hány és hány millió keresztény embert 
t a r t távol a keresztény vallás gyakorlásától és en-
nek anya-intézetétől, a kath. egyháztól! A vallás, a 
kath. egyház, nap nap u tán ugy tüntet tet ik fel, min-
dig más és más oldalról, az emberek előtt, mint 
a haladás és boldogulás akadálya, ellensége. Hinc 
derivata clades. I t t kell segíteni. Térden állva kérni 
kell az irgalmas Istent, hogy vegye le a tévelygők 
szeméről a hályogot. Inter vestibulum et altare 
p lorabunt sacerdotes, ministr i Domini, et dicent-
Parce Domine, parce populo t u o î E s m e g kell tanítani 
a boldogságért élni-halni kész embereket, hogy mi 
az a boldogság; hogy mikép lehet, és kell is hogy 
legyen az ember, már itt e földön, viszonlagos bol-
dogtalanságában is legalább kezdetlegesen boldog. 
A boldogság vágya megvan ; igaz ismerete hiányzik. 
Amazt éleszteni, emezt terjeszteni kell. Mind a ket-

tőnek a módja igen egyszerű. Quid sit beatum esse, 
a mult is multa sunt d isputa ta ; sed nos ad multos 
et ad mul ta u t quid irnus? Breviter in scriptura 
Dei, veraciterque dictum est : Beatus populus, [cu-
ius est Dominus Dens ipsius.5) 

Ebben az értelemben kívánunk boldog újévet 
Magyarországnak ! 

Az össztudomány jelen állása, 
az ebből folyó tanulságok és jövőben feladatteljes teen-

dőink. 
(Vége.) 

IIa a fentiekben kimutatott , megnyugtatóbb alapokra 
fektetendő feltevények magyarázatai sem leendenek az 
egyedül lehetők, hanem csak lehetőségek maradnak is 
a lehetőségek közül, mégis mindenesetre nagyobb való-
színűséggel közelitendik meg az igazságot: nem leendenek, 
— mint ferde felfogások termékeny forrásai, — ennek ká-
ros elhomályositására : nemcsak méltóbban töltendik ki a 
a biztos ismereteink lánczolatában mutatkozó hézagokat, 
hanem kétségtelenül hathatósan mozdítanák elő az egynemű 
vitásaknak eldönthetésére szolgálandó, vagv újon-észlelt s 
eddig elhanyagolt hézagok hasznos kitöltésére provocálan-
<ló, de sok ú j ra is vezetendő, a meglevőt s tálán homályos-
bat pedig minden esetre megvilágítandó, s azért mindenkép 
üdvös s talán nem is sejdített mérvben szerencsés egybeve-
téseket az eddiginél nagyobb sikerre szoruló eme sikamlós 
téren is ; és egyúttal vége vettetnék azon anomaliának is. 
hogy mig bármely forrásból merített ismeret — sokszor il-
letéktelenül is — kérlelhetlen kritika alá vettetik, addig 
kiváltságosán csak a feltevények „tudománya", vajmi gya-
kori sopbismusai s merő költészetével függetlenkedjék. sőt 
már-már egyedüli tudományként szerepelni kezdvén, biztos 
ismereteinknek is meghamisítására uralkodjék önkényesen. 
Eze n eléggé alig hangsúlyozható tisztábahozatal vázlatát 
a sok egyéb közül még csak egy a modern tudománymive-
lésre vajmi fontos körülménynek legalább rövid felemlíté-
sével szabadjon kiegészítőlég megtoldanom. 

Az ujabb keletű tudományszakok közt oly kiváló he-
lyet foglaló, alig sejdített annyi becses felfedezésre, nem 
egy ismeretünk kellőbb megvilágítására és eddig megfejtet-
len problémák megoldására vezetett, és azért napjainkban 
mindinkább szélesebben felkarolt u. n. összehasonlító és 
combinativ szakok is, melyek nemcsak a közelebbi rokon, 
de sikerteljes tapasztalatok szerint a velők távolabbról ösz-
szefüggő szakok ismereteire s kutatási eredményeire is 
kénytelen ülnek támaszkodni : mondottak szerint a biztos 
szakismereteknek a bizonytalanoktóli ily illetékes megkü-
lönböztetése és a puszta feltevényeknek valódi érték és kellő 
mértékre szállitása folytán bizonyára szintén \elláthatlan 
haszonnal akadálytalanabbul válogathatnák, s értékesíthet-
nék a különféle szakoknak ekkép is tisztába hozott ered-
ményéit, és nem kénytelenülnének többé tömérdek szellemi 
munkavesztegetés mellett a ziláltságban, sokszor illetéktelen 

4) S. Aug. Serai. 150. c. 3. s) S. Aug. Epist. 130. n. 24. 
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itélgetéssel, ugy szólván tapogatódzni és folyton azon ve-
szélytől félni, hogy a keresett megbízható támpontok helyett 
fáradságos miveleteikre esetleg épen a bizonytalanabb és 
talán legtévesb alapokat szemelték volt ki. 

A szakkutatások s szakismereteknek a mindeddig vá-
zolt összes lényegesb széles teendők minél lelkiismeretesebb 
foganatosítása által leendő teljes tisztába hozatala egyedül 
— érlelhetné meg, készítené elő, s tenné alkalmasakká egyes 
szaktudatainkat, vagyis az eddig jobbára elszigetelt egyes 
tudomány-ágak s szakokat arra, hogy az össztudomány ter-
mészetes egységes összhangzata és lánczolatos összfüggése 
szervezetébe — a tudományos világ e tekintetben jelenleg 
lelkesítő átalános öntudatra ébredése s jobb meggyőződés-
sugallta kedvező készülődései között — az összes ismeret-
forrásoknak s ezekből folyó ismereteink határainak üdvös 
fel és elismerése, kölcsönös tiszteletbentartása s értékesí-
tése mellett, egymással kiengesztelődve s szövetkezve belép-
jenek, és az igazság eme közterén a közelebbi s távolabbi 
okaik s alapjaik teljes miért s mikéntjükben találkozásnak 
neme és mérve szerint sorakozva, a szükséges correctivák 
testvéries kölcsönzése és az ekként nyert minél többoldalúbb 
s magasb szempontok előnyei mellett, — mint azokat a mo-
dern combinativ szakok hálásan már is élvezik s mindin-
kább értékesítik, — a valóban tudományos mélység töké-
lyéig kellőleg tisztulhassanak, fokozódjanak s nemesbed-
jenek. 

Es ha szakismereteinknek kritikailag minden oldalról 
teljesen kifogástalan igazi tudássá emelésére, és igy teljesen 
biztos, mert alapos s akadálytalan előhaladhatására az össz-
tudomány szellemi koszmoszának eme helyreállítása —-
mint máskor láthattuk — sikeresen végbe nem méhét az 
emberi megismerés összes forrásaival, az ezekből tudott s 
tudható összes szellemi és anyagi létezők közelebbi s távo-
labbi okai s alapjaival — átalános tudományként — őszin-
tén s hamisitlanul foglalkozni hivatott józan egy bölcselés 
közvetitése és kalauzolása nélkül, de ha viszont egy ilyen-
nek, mint összes tudományos buvárlataink mai exigentiait 
nemcsak hanem indigentiáit is teljesen kielégitendőnek lehe-
tőleg tökélyes végleges construálása ismét az elősorolt összes 
teendőknek majdan foganatosítása után történhetik meg 
csak : akkor a ma már az egész tudományos világban leg-
határozottabb közérzületnek kielégítése egy mielőbb e 
czélra construálandó philosophiára vonatkozólag más érte-
lemmel alig birhat, mint hogy mindenekelőtt és egyidejűleg 
restauráljunk, construáljunk a bölcsészet terén legalább ugy 
és annyit, a mint jelenleg lehet és a mennyi a jelzett gya-
korlati indigentiák kellő kielégítésére egyelőre szükséges és 
czélra vezető ; restauráljunk, construáljunk óvatos eclecti-
cismussal elfogulatlanul bárhonnét fogadva a biztos alapo-
kat, szükséges alkatrészeket s kellő elemeket, és semmikép 
se oly szűkebb értelművel csupán, mely jobbára repristiná-
lólag csak bizonyos hangzatos nevű rendszerek közt készül 
kizárólag válogatni az ugyanazon egyoldalúságok s téves 
consequentiákba való visszaesés veszélye mellett, melyeket 
róluk bármely correctebb bölcsészettörténeti kézikönyv 
registrál világosan s elég tanulságosan. 

Oly egy lehetőleg tökélyes végleges bölcsészet, mely az 
össztudomány szellemi koszmoszának mintegy betetőzéseid 

szolgálna, és a minőt a tudós Woodruft1 Schieids részben ide 
is vonatkozó tanulságos művében már most vélt jóakarólag 
kivihetőnek sőt már körvonalazhatónak is: ismételve mond-
juk, csak akkor construáltathatnék majd —- elméletileg véve 
is — ha mindazon erre okvetlenül szükséges óriási előmun-
kálat leend szerencsésen befejezve, melyet a fennebbiekben 
vázlatoztunk. 

Es csakis akkor érhetné el tulajdonképen a kivánatos 
tökély fokát az emberi tudás, csak akkor láthatnók az em-
beri nem egyetemleges összes kutatásainak teljesen hitelesí-
tett igazi eredményeit, és minden részletében kifogástalan 
illetékessséggel megállapított valódi tudományát ! 

S hogy e helyütt is a talán legfontosabb tanulsággal foly-
tassuk s egyúttal meggyőződésteljesen megjegyezzük, hogy 
innen folyólag mindama könnyelmű velleitásokat, melyek 
az egymással nem ellenkezhető, mert az igazság egységében 
s legfőbb kutforrásában szükségkép találkozó igazi úgyneve-
zett hit és igazi úgynevezett tudás közti viszonylatoknak 
oly mélyremenő s az emberi nem legvitálisabb érdekeit 
érintő oly komoly kérdése tekintetében napjainkban elég sű-
rűen divatoznak és melyek a helyett, hogy ennek egyelőre 
mindenek előtt legalább átalános elméleti oldala bővebb s 
talán behatóbb s korszerűbb megvilágításához hasznos ada-
lékok nyújtására irányulának, azt — noha az egész emberi-
ség legfontosb közügye, — hívatlanul, könnyelműen s mint-
ha egyéb teendő sem lenne, a mai még vajmi tisztázatlan 
s hitelesittetlen tehát minősitetlen tudásnak, sőt mi több, a 
csupán bizonyos egy kör részéről ugyancsak ingatott alapo-
kon monopolizált-énak, ép azért illetéktelen és megvesztege-
tett Ítélőszéke elé sürgetik erőszakosan hurczoltatni, vagy e 
szerintük rég evidens ügyben épen minden tüzetesb vizsgá-
lat nélkül a religio végleges sorsa felett egyszerűen már 
hol szigoruabb hol kegyelmezőbb elitélő határozatokat is 
megállapíthatni s kimondhatni vélnek, — nemcsak felette 
időelőttieknek s jogosulatlanoknak kell tartanunk, hanem 
az eddig mondottak után könnyen érthető okokból egyszers-
mind tudománytalanoknak is kell kijelentenünk ; nyilvánul-
janak azok, mint leggyakrabban, akár a holmi kri t ikátlan 
merő felte vények, alanyi ötletek s majd csak a jövőben be-
bizonyítandó ugynev. „tények" „független" szóvivői részé-
ről, kik azóta a „metaphysikussá" megtért hiickelista Jiigerrel 
„a tudományt" (természetesen az általuk készültet !) puszta 
„Courage"-nak kikiálták ; — akár a röpke dilettantismus 
divathajhászó pionnier-i részéről, kik többnyire csak az 
ugyn. „popularizált" tudomány neveltjeit kepviselik ; — 
akár a Spencerek, Tyndallok, Mill-ek oldalárol, kik a gor-
diusi csomónak u j bölcseimi hypothesiseik általi mintegy 
kettévágásával a religiónak csak a puszta ideálok országá-
ban jelölnek ki biztos menhelyet, akár pedig —• hogy máso-
kat mellőzzek — a visszariasztó hosszú munkáknál kényei-
mesb eljárást választó skepticismus hol burkoltabb hol nyíl-
tabb pessimistái részéről, kik — noha magukat tudományos 
kutatásainkat, azok összes eredményeit s módszereit irgal-
matlan krit ikájokkal kivétel nélkül halomra dönthetni 
vélik, — mégis elég következetlenül ugyanazok nevében 
Langé-vel, a materialismus történetének hírneves szerzőjével, 
a szerintök is kulturailag hasznos sőt szükséges vallásos hit 
lényegét a kedély kiirthatlau igényei s phantasiájában ta-

5 3 * 
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lálván, részére az észtudomány szigorú krit ikája ellenében a 
költészet és közönséges aesthetika ártatlan szabadságával ö o 
azonos létjogosultságot kívánnak biztositani. 

Ha — bogy Schmiddel szóljunk — mozgalmas korunk 
legsajátosb signaturája a minden téreni odatörekvés, nyerni 
minden felől legvégső tájékozási pontokat, nyomozni meg-
ismerésünk legvégső alapjait s mikéntjeit, liogy ekkép 
összes tudatainkat teljesen tisztává s lehetőleg tökéletesítve 
végleg megállapíthassuk : a csupán természeti megismerés-
ből fakadó észismeretek s észigazságokra szorítkozó észtudás 
s ilyenből alakuló kivált u. n. exact tudomány okulva és 
őszintén lássa be többi között, miszerint a másunnan biztos 
ismereteknek s igazságoknak egyoldalulag s illetéktelenül 
idegen téreken és módon is kalandozó puszta alanyi elmé-
letek s ezek consequentiái szerinti mértékelése, meg- és elíté-
lése nem a létező objectiv igazságnak a valódi tudomány-
feladatát. képező keresése hanem ennek lerontásával helyébe 
ú j tetszésszerintieknek veszélyes kierőszakolása lenne ; lássa 
be, miszerint a túlzásig és kizárólag űzött s szükségkép 
egyoldalúságra, mert elszigeteltségre vezetett modern u. 11. 
specialkutatás, midőn állítólag merő aposterioristikus de 
tényleg sohasem minden aprioristicum nélküli annyira 
hangsulyoztatni szokott inductiói utján is a természetmeg-
ismerés határa-ig eljutva, azokat egyúttal maradandóknak is 
(„ignoramus et ignorabimus" Du-Bois Reymond) felismeri, 
nemcsak fel nem jogosul tagadni az e határokon tullétező-
ket, melyek illetékességéhez nem tartoznak, hannem ellen-
kezőleg maga is azonfelül az u. n. transcendentálok országát 
legalább is sejteni és oly hangos szavú elfojthatlan öntuda-
tunk tényét respectálni kényszerülvén, a legmélyebben ér-
deklődhetik, hogy a látkörén túleső eme többi létezők felől 
is illetékes felvilágosítást, nevezetesen mindenekelőtt és leg-
közelebb eme létezők minden nemei, megfelelő ismeretfor-
rásaik s kutatási módszereik iránt az arra hivatott közvetitő 
átalános észtudománytól a philosophiától kellő tájékoztatást 
nyerjen ; és ha ezt nyerendette, lássa be végre, miszerint ép 
ezekért a felismert határokon túlmenő holmi elméletek s 
akár veszélytelen feltevények felállítása hozzá nem tartoz-
hatik, és miszerint a körén túl létezőkre nézve illetékes 
szakoknak nem kevésbbé biztos tudatait , ha csupán azért, 
mivel ezek természetűknél fogva másneműek, más ismeret-
forrásból fakadottak, s az övétől ezokon el is térő módszerek 
utján kutatottak, — megvetné, ez nem a legvégső tájékozási 
pontok s fensőbb megismerési alapok keresése, hanem kerü-
lése, nem az emberi megismerés tökély esi tése, hanem akadá-
lyozása, de egyúttal több tekintetben félszeg és tudomány-
talan eljárás, sőt magával való ellenmondásbajövés is lenne. 

Mindezeknél valamint ugy a modern szakkutatás és 
üdvös erjedésbe jöt t össztudomány eddig vázolt állásánál 
fogva is nem szabad elcsábíttatnunk Woodruff Schields-nek 
sem a harczot kerülő „Indiftérentistái" által, kik az u. n. 
tudás és u. n. hitnek egymástól teljesen szabad s független s 
azért zavartalan fejlődést éá uralmat kinálnak természet-
ellenes kül-béke gyanánt, sem u. u. „Eclecticusai" által, 
kik tarthatlan mert többi között időelőtti compromissumok 
ut ján sürgetik az ily egyenlőtlen s veszélyes áron semmikép 
sem óhajtandó kiengesztelődést, de magának a tudós Wood-
ruff Schields-nek bármennyire jószándéku elhamarkodásai 

által sem, ki csupán az általunk előkészületi stadiumokul 
constatált üdvös mozgalmakra építve a jelzett széles teen-
dőknek következetesség mellett ugyan remélhető azonban 
nem könnyű mindenek előtti foganatosításának szükséges-
ségét feledve a teljesen tökélyes harmóniát az általa figye-
lemre méltóan construált s bemutatott tüzetes tervezet alap-
ján már most is sikeresen helyreállithatónak véli. 

A fensőbb megismerésnek ugyanazon isteni kéz által 
lerakott alapjain nyugvó úgynevezett hittudás pedig, és 
ennek épazért nem kevésbbé tényleges igazságaival foglal-
kozó úgynevezett hittudomány talán tulmerevvé vált kizá-
rólagosságából és eddig bizonyos fokig indokolva volt reser-
vált állásából lépjen immár szintén serényen előkésziilőleg 
de egyúttal üdvösen közreműködőleg is az időszerű szélesb 
activitás ha nem is kényelmes de annál komolyabban intő 
küzdterére ; necsak a hozzá közelebb álló s a közvetítésre 
leghivatottabb philosophiának kétségtelenül első sorban 
fontos alakulása iránt érdeklődjék hanem az össztudománv-
uak mély erjedésbe hozott felhívó mozgalmait, készülődéseit 
és időnkinti megállapodásait is egyaránt éber figyelemmel 
kisérvén, az igazság minél diadalomteljesb győzelme érde-
kében lehetőleg érvényesítse s értékesítse ellenőrző correc-
tiváit és egyidejűleg gondoskodjék vezérlő iránytű s hasz-
nos lelkesítőül is szolgálandó korszerű egy apologiának is 
mielőbbi kellő construálásáról annál is inkább, mert elvégre 
bármennyire sikerüljön is az össztudomány szellemi koszmo-
szának helyreállítása és betetőzésére szükségesekül elősorolt 
óriási teendőket majdnem foganatosítani, bármennyire elő-
haladandnak is további kutatásaink évszázadok évezredeken 
át sőt mindvégig is : az u. n. tudás és u. n. hit közti küzdelmek 
sorsát, melyek az emberiség bölcsőjéig nyúlnak fel, egészen 
jövőben sem kerüljük ki soha ; — minthogy nemcsak a Du-
Bois-Reymond által „ignoramus et ignorabimus"-sal, Vir-
chow által pedig kiegészitőleg „ignorabimus et restringa-
mur"-ral jelzett s a tudományilag döntő körökben ilyenekül 
fel és elismert hézagpontokon, de kutatásaink biztos és ala-
posb ismeretei körül is mindig lesznek — valamint lényeg-
ben többnyire ismétlődőleg mindenkor voltak is — az igaz-
ság egységét zavaró s ismereteinket hol rosz, hol jóhiszemü-
leg elhomályosító oly alanyi felfogások, melyeket többé-
kevésbbé korlátozni, a veszélytelenség fokáig ellensúlyozni 
s igazi értékökre szállítani igen is lehet, sőt kell, de végkép 
kiirtani lehetetlen. 

Az ideált e téren is megközelíteni lehet, de elérni soha-
sem fogjuk ; másként érezni s reméuyleni, az emberi gyar-
lóság félreismerésével lenne egyértelmű ! — 

A kereszténységnek, eme el nem escamotírozható nagy-
szerű világesemény igazságai nem egy támadó vihar szelle-
mi versenyét, nem egy tudós csatát állottak ki már, és végre 
legmegrögzöttebb ellenei is sziklaerős diadaliveiről még o 0 0 o 

mindig a „vicisti religio" elhomályosithatlan lángszavait 
kénytelenültek elbámulva leolvasni ! 

Az igazságé lesz a győzedelem természetesen a jövő-
ben is, de csak az emberi gyarlósággal mindvégig vivaudó 
kisebb-nagyobb küzdelem mellett ! 

s 
És most int az idő, hogy komoly elmélkedésünk vitor-
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Iáit össze és levonni készüljünk, annális inkább, mert szives 
figyelmüket talán már eddig is túlságosan kelle, a tárgy 
természeténél fogva, igénybe vennem. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! 

Az eddig mondottak által — mikben nem annyira 
saját nézeteimet adám elő, mint inkább az ösztudománynak 
a legújabb szakirodalmak jelentékenyebb termékeiben ép 
oly tanulságosan mint tagadhatlanul nyilvánuló tényleges 
indigentiáit s exigentiáit tekintém, és a legilletékesb tekin-
télyek s tudományilag döntő körök ünnepélyes nyilatkoza-
tára támaszkodtam mindenütt, — úgy hiszem — eléggé 
készitém elő az immár legalább röviden formulázandó vá-
laszt azon ránk oly mélyen fontos kérdésre, melyet elmélke-
désünk bevezető részében, mint egyúttal mai ünnepélyünk-
kel oly szorosan kapcsolatosat felvetni időszerűnek és üd-
vösnek Ítéltem. 

Ha miként Mária Teréziát, a dicső trón és korona 
örökösét, majdnem az egész világhatalom ellenében hiven s 
diadalmasan megvédelmezte nemzetünk, úgy egyetemünk 
feledhetlen újjászervezője is viszont nemzetünket kivánta a 
mívelt világnak rá mindinkább veszélyesb szellemi fölénye 
ellenében megvédeni, s kellőleg felvértezni az által, hogy az 
előhaladottabb kulturnépekkel szemben nemzetünkben, tudo-
mányosság s ennek folytán közmiveltség, a szelleminek 
nemcsak hanem az anyagi jólétnek is eme leghathatósb elő-
feltételei tekintetében a szükséges egyensúlyt valóban anyai 
gondosság s fejedelmi bőkezűséggel mindenkép helyreállítani 
s ezúton hanyatlott nemzeti reputátiónkat is ú j fényre 
emelni törekedett, — és ha a fenkölt szellemű dicső királynő 
eme magasztos czélzatok sikeres foganatosítása s eszközlé-o o 
sére ezen általa teljessé átalakított tudomány-egyetemet 
tar tá méltán a leghivatottabb s leghathatósb tényezőnek : 
akkor manap, midőn a kulturnépekkeli szellemi verseny 
egyúttal a nemzeti létjogosultság válságos kérdése felett is 
dönt, akkor a tudományos világra viradt munka- és mozga-
lomteljes jelen ú j korszakban, — mely annyi intézetünkével 
oly jelentőségesen s felhivólag találkozik, a hazai tudomá-
nyosságnak legvitálisabb feladata, igazi hazafias törekvé-
seinknek minden áron elérendő főczélpontja más nem lehet, 
mint — hogy úgy ama már magukban véve is igazi hala-
dást jelző jelen üdvös készülődések s átmeneti stádiumok-
nak mint az ösztudomány terén az igazság teljesb győzel-
mét ígérő sőt következetesség mellett biztosító fenvázolt 
széles jövő teendőknek minden programmpontja kivitelé-
ben, necsak úgyszólván puszta szenvedőlegességgel az időn-
kint egyebütt mutatkozandó színvonalra emelkedni ipar-
kodjunk hanem ugyanoly heroismussal határos erőfeszítés-
sel, — melylyel a múltban elmaradottságunkat helyrepó-
tolva a legmíveltebb nemzeteket megközelítenünk sőt sok-
ban utóiérnünk sikerült — most már amaz óriási szellemi 
munkában minél tevékenyebb versenytársul is közéjök mél-
tóan sorakozni s a tudományos világ közös szellemi kincs-
tárához részünkről is kellő adalékokkal járulni törekedjünk, 
és magyar anyaegyetemünk, —melynek karai mindenkor a 
hazai tudományosság elitjét képezték, — ezen „ingens bonum" 
iránt nyert nagy missióját csak akkor töltendi be igazán, ha 
máris kedvezőbbb s jövőre még tökélyesb eszközök mellett 

s még alkalmasb körülmények közt e majdan sikeresen tevé-
keny tiszteletparancsoló közreműködésnek ezentúl is termé-
keny eszközlője, lelkes kalauza s hathatós főtényezője leend. 

Tudomány-egyetemünk „magna chartá-jában a hála-
telt dicső királynő a nagy czél elérésére szükséges eszközök 
kellő mérvben nyújtásáról is mindenkorra bölcsen gondos-
kodott, midőn anyaintézetünket apostoli királyi utódjai s 
örököseinek, az ország karai s rendjeinek, egyházi s világi 
méltóságainak mindenkori ótalma s figyelmébe ajánlá sziv-
rekötöleg a végett, hogy necsak el ne hanyagolják s jogai-
ban ne csorbítsák, hanem a mennyiben a tudomány ügyének 
a nemzet javára lehető előmozdítása bármikor kivánandja, 
azt minél több kedvezmény, előny s kiváltságban részesít-
ség s gyarapítsák is. 

Az országos levéltárban őrzött eredeti okmányok pe-
dig tanusitják, mily gyengéd anyai örömmel fogadta anya-
intézetiink dicső újjászervezője mindenkor a nemzet s kivált 
egyetemünk háláját és mennyire szolgált legyen vigaszára 
remény s küldetésteljes e nagy művének már csupán lé-
tesitése is. 

Midőn a mostoha idők talán mindenkorra letűntével, 
önkormányzatunk s a tanszabadságnak helyreállítása mel-
lett, tudományegyetemünk kebelében, kivált két lustrum 
óta, szakadatlanul annyi nagylelkű alkotás gyarapitá a szük-
séges eszközök minden nemét ; midőn ugy a legmagasb és 
magas köröknek főtanodánk iránt örvendetesen növekvő 
érdeklődése, valamint az az iránti mindinkább érlelődő jobb 
belátás is lelkesitőleg hathat, — hogy u. n. takarékossági 
tekintetekből, melyek e téren csak a physikai lehetetlenség 
határánál jogosulnak, a bármely ürügy alatti elodázások, 
megszorítások, az anyagi érték-tőkének a jólétünk sőt létjo-
gunk feltételét képező lcgkamatozóbb szellemi tőke elé 
tételét —jelentenék sajnosan; és midőn még annyi további 
szép terv legközelebbi foganatosítása is biztositottnak 
tekinthető : nemcsak a legvitálisabb ügy s szent kötelem 
körüli nagy felelősséggel járó hazafiatlanságnak, hanem a 
dicső újjászervező iránti hálátlanságnak is súlyos vádja 
ellenében alig lehetne mentségünk, ha részünkről akár csak O o 7 

hátrányos késedelem követtetnék is el a pótolhatlan elmara-
dásnak veszélye mellett, mely egyértelmű lenne a vissza-
eséssel oda, honnét a fenkölt királyné a nemzetet még jókor 
kimenteni törekedett. 

Végre a nagy királynő nagylelkű elhatározásának 
nemes indokaira tekintvén még egyszer vissza, csak azon 
egyet, melylyel többi közt találkozunk, — szabadjon mint 
tanulságos tényt még különösen felemlítenem, hogy az 
akkor Bécsben tanuló magyar i f jak jeles tehetségei és ki-
váló szorgalma is döntő mert reményteljes sikert biztositó 
körülményül tar tatot t . 

S ez eléggé alkalmat nyújt , hogy itt záradékul Önök-
höz is forduljak, tisztelt egyetemi polgárok ! — Önökhöz, 
kik hazai ifjuságunk színe javát képezik, Önökhöz, kiknek 
nemes törekvéseiről a legott kihirdetendő pályázási ju ta l -
mak is oly örvendetes tanúságot tesznek. 

Gondolják, fontolják meg komolyan, hogy nemzetünk 
s magyar anyaintézetünk e legvitásb feladatai, önöknek, a 
haza legkiválóbb reményeinek az e válság- s küzdelemteljes 
téreken leendő sikeres apostolkodásuk nélkül el nem érhetők ; 
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— vegyék azért igaz honfiili szivökrre magasztos kötelmei-
ket ; edzzék magukat jövőben még inkább, éjjeli nappali 
munkával méltó bajnokokká: és akkor lelkesedetten és bát-
ran léphetünk majd, — mint vitéz őseink a dicső királynőért 
egykor kifent karddal, úgy mi monumentális dicső műve s 
magasztos czélzataiért szellemi fegyverrel a kijelölt küzd-
térre, melyen nem csupán jobbára a többség száma s a hadi-
szerencse dönt, hanem inkább az eltökéllett akarat s kellő 
szélytől függ egyenesen a kisebb nemzetekre is váró dicső-
ség és a nagyobbakat is sújtani képes halál közti választás! 

Biztositsuk kegyeletes hála- s igazi hazafisággal páro-
sult, férfias elhatározással most és jövőben az óhajtott dia-
dalt, és akkor elértük a nagy királynő által remélt azon 
„ingens bonum"-ot, mely saját mondásaként „még sötét 
sírjában is édes vigaszára leend" ! — akkor „Alma M a t e k -
unk újjáalakittatásának ú j százada az elsőnél még sokkal 
dicsőségesebb és a magyar neve még sokkal inkább leszen 
tiszteletparancsoló. Az isteni gondviselés, mely nemzetünk 
felett mindenkor oly kiválóan őrködött, — adja, hogy úgy 
legyen ! 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Budapes t , deczember 28. A pápa karácsonyi beszedi'. 

— Az év végéhez közeledünk. Még néhány nap és az ese-
mények más dátumot nyernek, nem a nélkül mégis, hogy a 
haldokló ó-év momentosus eseményeitől függetlenek lenné-
nek, minőket a még 1881-ik év elég nagy számmal szült, 
melyek közt kimagaslik a pápa világi hatalmának sokolda-
lulag fejtegetett visszaállitási szükségessége, és mondjuk ki, 
hogy ide vonatkozólag az év, mondjuk az év, és nem az ese-
mények, fontosabb nyilatkozattal nem fejeztethetett volna 
be, mint volt a pápa beszéde, melyet deczember 24-én inté-
zett a bibornoki testülethez. Búcsúszava ez az 1881-ik év-
nek, melynek hangja át fog hatni a következő évre is, és 
hozzá nevezetes események fognak fűződni. 

De ne előzzük meg a bekövetkező eseményeket, a jelen 
is nyújt kellő alkalmat, hogy megvilágítsuk a helyzetet, a 
pápa beszéde nyomán. A helyzet pedig olyan, hogy harcz 
foly a pápaság szabadsága és függetlensége mellett és ellen. 
A két tábor, melyre a világ szét van osztva, mióta a szabad-
kőművesség kiadta a jelszót a pápaság és vele a keresztény-
ség megsemmisítésére, igen, a két tábor ma egymással heve-
sebben áll szemben, mint csak kevéssel is ezelőtt ; mert egy-
részt a még positiv hitű keresztények kezdenek mozgéko-
nyabbak lenni, hogy kiragadják a szabadkőművesség kezé-
ből az uralmat, nevezetesen pedig, hogy a pápa világi hatal-
mának visszaállítása által visszaállítsák az erkölcsi rendet, 
másrészt pedig az elragadott zsákmányt a szabadkőműves-
ség szívósan védelmezi és e czélra természetéből kifolyólag 
kész a legnemtelenebb eszközökhöz folyamodni. Ha a pápa, 
mint a keresztény erkölcsi rend feje, történetesen valamely 
beszédében nem említi fel szomorú helyzetét, világi hatal-
ma visszaállításának szükségességét, a szabadkőműves sajtó 
azonnal unisono hirdeti, hogy a pápa nem törődik világi 
hatalmával és csak túlzó hivei nyugtalanítják a világot e 
kérdés felelevenitésével : ellenben ha a pápa kifejti helyzete 
tarthatatlanságát, ha rámutat az olasz kormány kétszinüsé-
gére, ha függetlensége érdekében szavát emeli világi hatal-

mának visszaállítása ügyében, akkor őt gúnyolják, hazug-
sággal vádolják. 

A canonisatio alkalmával is nem tudta a szabadkőmű-
ves sajtó eléggé hangoztatni, hogy a pápa a .titkos' allocu-
tióban a világi hatalom kérdését elejtette, és ezt örvendetes 
jelnek tartá : míg ellenben karácsonyi beszédét, hol helyzete 
tarthatatlanságáról beszél, a ,L1' csakis zsidó laphoz illő 
gunynyal fogadá, nem más czélból, mint, hogy a gúny által a 
figyelmet a beszéd tulajdonképeni lényegéről elvonja. A 
pápa beszédét a ,L1' ugy tünteti fel, mintha az méltatlan 
lenne a pápához. A pápának azon panaszszavai, hogy a Ró-
mába jöt t zarándokok kinevettettek, hogy a pápa nem volt 
képes a canonisatio ünnepélyét nyíltan és fényesen megtar-
tani, hogy a canonisatio ügye nyilvános gúny tárgyává té-
tetett, hogy a pápa tekintélye istentelen módon sárba 
tiportatott, — mondjuk, — a pápának eme nyilatkozatai a 
,L1.' szerint csak az utczai suhanczokra vonatkoznak, kikről 
a világ csak a pápa beszédéből értesül. Nagyon érthető, 
hogy a ,L1.' miért akar ja mind a pápa által felemiitett té-
nyeket ennyire deválválni, mind pedig a pápa beszédét 
gúny tárgyává tenni ; hiszen a ,L1.' s a vele egyérzelmü sza-
badkőműves olasz kormányt csak nem fogja compromit-
tálni ? ő, csak nem fogja elismerni, hogy a mondott tények 
által a garantia-törvény sértve van és ezért az olasz kor-
mányférfiak felelősek ? 

Pedig a lényege a kérdésnek épen itt rejlik, és épen 
ezt a lényeget akarja a ,L1.' a világ előtt elfedni. A pápa 
által hangoztatott vád t. i. az olasz kormány ellen sokkal 
élesebb, hogy sem a ,L1.' legalább meg ne kisértené azt 
gyengíteni a világ előtt. Pedig ez a kísérlet haszontalan. A 
pápa az egyház feje és souverain, az olasz garantia-törvé-
nyek őt mint ilyent ismerik. De lia a pápa souverain : őt is 
megilletik mindazon attribútumok, melyek megilletik'a vi-
lági souveraineket. és azok, kik elnézik, hogy a pápától 
megtagadtassanak a tisztelet módozatai, melyek a souve-
raint megilletik, a kik elnézik, hogy a pápa akadályoztassék 
egyházi functióit oly módon végezhetni, mint végezték elődei 
Róma elrablása előtt, — azok a bűntényben részesek. A pápát 
mint souveraint pedig megilleti, hogy valamint a fejedelem 
neve tiszteletben tartatik, úgy tiszteletben tartassék az ő 
neve is. A pápa, mint a világi fejedelem, souverain méltósá-
gánál fogva megkövetelheti, hogy ha hivei a világ bármely-
részéről hozzá jönnek hódolatukat bemutatni, hogy azok 
mentek legyenek minden sérelemtől. Es mennyivel inkább 
megilleti a pápát, hogy midőn egyházfői méltóságában az 
egyház vallásos ténykedését akarja végezni, hogy azt sza-
badon végezhesse ? És Rómában ez időszerint, mindennek 
ellenkezője történik; és .hogy ez történhetik, kiket ér e miatt 
a felelősség? És ha a pápa e miatt felszólal, kiket sújt fel-
szólalása? Talán a bűntény közvetlenelkövetőit, vagy nem-e 
épen inkább azokat, a kik e bűntényt megtörténni engedik ? 
Hogy nem épen a miniszterek, hanem utczai suhanczok 
azok, kik a bűntényt elkövetik, az az olasz kormányt nem 
menti, hanem jellemzi és vádolja, mert azt bizonyítja, hogy 
az olasz kormány szövetségben van az utczai suhanczokkal, 
kikkel egyet érez és igy tetteikben is részes, holott azokat 
kötelessége volna megakadályozni. 

A ,Lloyd' gúnyja tehát, hogy a pápát az utczai suhan-
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czok ellen beszélteti, visszaesik az ő pártfogoltjaira, a sza-
badkőműves olasz kormány tagjaira, és igy csak tetézi azon 
hatalmas csapást, melyet a pápa az olasz kormányra mért, 
melynek súlyát az olasz kormány bizonyára meg fogja érezni, 
bármennyire állitsa is a ,L1.', hogy Rómát oly kevéssé lehet 
Olaszországtól elvenni, mint más fejedelemtől saját főváro-
sát. A pápa karácsonyi beszédét, nem a ,L1.' szerkesztősé-
gében, hanem hatalmasabb helyeken bizonyára, úgy fogják 
fel, mint az mondva volt és mint azt a pápa értette., nem 
pedig, mint azt a ,L1.' fejtegetni szereti ; az a beszéd nem 
más volt, mint ujjalmutatás a pápa helyzetére, mely nem 
engedi meg, hogy a pápa souverain méltóságával megfelelő 
módon élhessen, mert sem ő sem hi vei nem tiszteltetnek 
ugy mint azt egy fejedelem méltósága megköveteli; ujjalmu-
tatás volt továbbá arra, hogy meglássa a világ, kik a pápa 
jelenlegi tarthatatlan helyzetének okai: t. i. a jelenlegi olasz 
kormány tagjai, kik ama felbérelt sulianczokkal egyetérte-
nek. Mindezeket a pápa azok részére, a kik érteni akarnak, 
elég érthetőleg megmondta ; de megmondta azt is, hogy 
mindebből mi következik, midőn utalt arra, hogy ugy ő, 
mint a Rómában összegyűlt püspökök e tarthatatlan hely-
zet megszüntetésére csak a pápa világi hatalmának vissza-
állításában találnak remediumot. Igen, a pápa e nyilatkoza-
tával zárul le a jelen év, de hangjának hatalmát a jövő év 
fogja tettekben bizonyítani. Es mi azon forró imával zárjuk 
be a jelen évet, hogy a jó Isten a katholikusok e hő vágyát 

és reményét a jövő évben irgalmasan teljesíteni méltóztassék ! 
• 

Berlin. A hezclet kezdete. — Mindenki tudja, hogy a 
liberalismus Janus-politikát űz. Egyik arczával a monar-
hiára mosolyog, a másikkal a köztársaságra kancsintgat. 
Mint mindenütt, ugy Berlinben is, a politikai evolutió áram-
lata mindinkább balfelé, a véres szájnak felé irányul. Az 
utóbbi választásoknál Bismarck, illetőleg a monarhikus elv, 
erről keserves okulást szerezhetett. Szokott határozottságá-
val mutatja is ezt Bismarck. Ámde hogyan fogja megfékezni 
a szellemeket, kikbe culturharczával épen ő töltött vér-
mes reményeket ? Francziaországban köztársaság, Oroszor-
szágban nihilismus, Olaszországban demagógia, mely szin-
tén köztársaságra törekszik, bizony, ad elég gondolkodni 
valót Németország hatalmas császárjának és az ő minden-
ható kanczellárjának is. Eddig e nagynak qualificált ember 
mindig a destructió utján haladt. Hol fordult vissza tény-
leg ? Hol van a kezdet kezdete? mindenki kíváncsi tudni. 
Bármily, majdnem ostentativ nyíltsággal szokott is Bis-
marck czélzatairól nyilatkozni néha, háttérben mindig ma-
rad valami titkos félhomályban. U j politikájának is látjuk 
külső mozdulatait ; de nem látja, csak a ki Bismarckot 
ismeri annak titkos rugóit. Ezt ő a szószékén de még estélyi 
fecsegései közben sem szokta kibeszélni. Csakis a félhivata-
los, rokonelvű sajtó lebbenti fel olykor-olykor a fátyolt. Igy 
tett legujabban a Post ismeretes czikkeiben. — Bismarck tart 
a demagógiától s félti a porosz monarchiát. Ugy tesz tehát 
mint Mitliridâtes, a ki legyűrni akarván a rómaiak világ-
hatalmát, azt otthon, tűzhelyénél, Rómában támadta meg. 
Igy Bismarck is, a demagógiát legveszélyesebb tűzhelyénél 
akarja elfojtani Rómában, hol a demagógia a világ azon 
egyedüli erkölcsi nagyhatalmát veszélyezteti, mely egye-

dül képes a fellázított szellemet lecsendesíteni és rendre 
szoktatni. „Sürgősen szükséges, igy irt a Post, hogy az olasz 
kormány mennél előbb barátságosan rendbe hozza ügyét a 
pápával. Ha ez nem történik meg, a pápa el fogja hagyni 
Rómát és akkor a hatalmakra mint nemzetközi ügy fog 
háramlani a pápa visszahelyezésének szüksége." Tehát : 
visszaadni a pápaságnak függetlenségét és ereje s hatalma 
használásának szabadságát, — ez a kezdet kezdete,ez az európai 
tehát egyszersmind a német monarchicus intézmények alap -
jának restauratiója. — „Ez minden dicséretet felülmúló vala-
mi, halljuk komoly férfiak ajkairól, kik mint keresztények 
keresztény jövőt várnak ; ámde ez az ember, bár nagy tehet-
ségekkel s roppant erélylyel rendelkezik, vájjon nem jött-e 
már késő? Yajjon nem messzebb eresztette-e előre a rombo-
lást, mint a meddig hatalmában állhat azt visszaszorítani ? 
Es vájjon nem nagyobbak-e a sebek, melyeket ő nagy téve-
déseivel az európai társadalom testén ejtett, hogy sem azo-
kat végzetes válságok nélkül begyógyítani lehetne ? Képes 
lesz-e saját hibáinak következményeivel megküzdeni, avagy 
nem arra tett-e magát n a g y hibái által érdemessé, hogy ne 
tudja jóvá tenni a mit elrontott ?" Ily gondolatokat fejtege-
tett előttem ma reggel is egy kitűnő szellemű és eszű ka-
tholikus férfiú. A rend, a jog, a legitim intézmények, a con-
servativ elvek emberei tapsolnak Bismarck uj elhatározásá-
nak, ki soha sem volt nagyobb, mint most : de attól tarta-
nak, hogy az óriás nem lesz elég erős legyőzni az ellent, kit 
ő növelt nagygyá. Válságok nélkül nem lesz semmi, az bizo-
nyos ; ámde a győzelem kétes. Ily sejtelem vonul át, nem 
annyira a sajtón, mint a magán körökön. Vederemo.*)} 

*) Mi csak azt mondjuk mindig : kötve kell hinni Bis-
marcknak mindig. TimeoDanaos et dona ferentes. Bismarck 
nagyon de nagyon emberileg azaz gyarlón számit. Azt hiszi, 
hogy, lia a pápának a szemét egy falat valóságos souveraini-
tással kiszúrja, a német kath. centrum elfojtásához maga a 
.kielégített' pápa fog leghathatósabban hozzájárulni. Épen ol-
vasom az ,Osserv. Romano' decz. 22-ik számában, hogy az in-
spirált berlini Posí-ban már negyedik czikk jelent meg a római 
kérdésről. Ebben a czikkben nemcsak az van kimondva, hogv 
orsz'ígló fejedelemmé kell tenni a pápát, hanem az érem 
másik oldala is be van mutatva, — minden esetre a protes-
táns és liberális érzékenység megengesztelése. végett, amely 
előtt csakugyan furcsának látszhatik, hogy Bismarck és a 
protestáns császárság szerezze vissza a pápának a világi fejeed-
lemséget. — Igen, az is világosan jelezve van a Pisí-ban, hogv 
miért lett egyszerre oly buzgó patrónusa Bismarck a 
pápa világi fejedelemségének. Egyszerűen azért, hogy a 
pápa politikai felelősségének alapja és biztositéka legyen, azaz 
hogy legyen mit megmarkolni a pápán, mert szellemi ha-
talma körében hozzáférhetetlen, — ha birkózásra kerül ismét 
a sor az egyház és állam közt. Azután, hogy Németország sok 
súlyos belügyi baja megszűnjék, melyek a kath. centrum-
párt magatartása által keletkeztek. íme tehát, a Bismarck ál-
tal tervezett pápai felszabadítás ujabb eszköz akar lenni az 
egyház leigázására. — Mi is azt mondjuk : Vederemo. Homo 
proponit, Deus disponit. Abban áll az emberiség történeté-
nek finom szálait egybefonó isteni gondviselés fölénye, hogy 
a ,nagy politikusok' nagy csalódásaiból nagy tényeket alkot. 
Csak adassa vissza Bismarck a pápának sz. Péter öröksé-
gét. Bármily specialis porosz politikai czéljai legyenek neki, 
az egyház fölött őrködő isteni gondviselés gondoskodni fog 
róla, hogy a kulturharcznak netalán tervezett uj kiadása is 
fiascót mondjon. Szerk. 
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IRODALOM. 
(Joelibatus et Breviárium etc. in monumentis om-

nium saeculorum demonstrata. Accessit compléta literatura. 
Auctore Augustino de Roskovány, espiscopo nitriensi. Ni-
triae, 1881. T. I X . X . X I . 656, 716, 530 lap. 

Beata Virgo Maria, in suo eonceptu Immaculata, 
ex monumentis omnium saeculorum demonstrata. Accedit am-
plissima literatura. Auctore Augustino de Roskovány, epi-
scopo nitriensi. Nitriae, 1881. T. V I I I . I X , 722, 738 lap. 

Magyarszországi kath. theologiai irodalmunk legki-
magaslóbb, valóban monumentális, századokra szóló eme 
termékeinek bemutatását, — hogy irodalmi rovatunkon is 
beteljesüljön a közmondás „finis coronat opus", — legutol-
jára hagytuk. Minél inkább kezd hazánk theologiai irodal-
mában az egyház magasztos köznyelve elhallgatni : annál 
inkább kiemelkedik nm. és f t . dr Roskoványi Ágoston püs-
pök ur ő exclja irodalmi munkásságának becse, azon súlyo-
san latba eső oknál fogva, hogy mig magyar nyelven lendü-
letnek indult hittudományi irodalmunk a külföld előtt jó-
formán terra incognita marad, az alatt a nagytudományu 
nyitrai püspök ur nagyszabású latin müvei az egész világon 
fenntartják a magyarországi papság, hittudományos törek-
véseinek reputatioját és hathatósan hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Magyarország, bármily csekély legyen a művelt nagy-
nemzetek körében, jogos részt követelhet magának a katho-
likus theologiai világirodalom virágzásának és befolyásának 
emelésében. Századok múlva is fennállandó belbecsükön ki-
vül, ez az opportunité si szempont az, mely Roskoványi püs-
pök ur ő excljának müveit itthon oly igazán megbecsülhe-
tetlenekké teszi. Dankó praelatuson kivül, ki a német Kir-
chenlexikon átdolgozásához van felkérve adalékokkal járul-
ni, tudtunkkal, az utóbbi két lustrum alatt, egyes-egyedül 
Nyitra szent-szellemű püspöke az. ki a theologiai tudomá-
nyosság terén nemzetközileg, azaz jobban mondva : világ-
egyházilag méltányolt és ünnepelt munkásságot fejt ki. 
Fokozott lelkesedéssel legyen azért ő exclja üdvözölve hit-
tudományi irodalmunk minden barátja, minden művelője 
által ! 

-}- Az „Uj Magyar Sión" tizenharmadik (1882.) évi 
folyamára előfizetési felhívás. Szerkeszti dr. Zádori Ev. 
János. — A sajtó a század gondolatainak állandó tűzhelye : 
folyton oly kábitó, légmételyező gyantát dobál bele a hitet-
lenség, hogy sötét ború, eget elborító füst födi majd el a 
mennyországot. Alig látjuk tőle az ég villámait, csak ha 
lecsapnak, érzi a bénult emberiség. I logy ezen tűzhely Ábel 
áldozata legyen, mely örvendetes lángolással az ég felé 
szálljon, és ne füstoszlop, hanem szerteömlő fény torony le-
gyen, a gondolatok más napszámosaival mi is ezen tűzhely 
körül dolgozunk, s e folyóirat fáradozásaink eredménye. 
Az egyház üdve, ha nem is mint kikötő, legalább mint czél 
lebeg előttünk. E végből a közóhajok kezelői, a külföldi 
eszmeáramnak tolmácsai, az idegen irodalmak közvetítői 
vagyunk ; a mire ő emja gazdag könyvtára, mely uj mun-
kákban szakadatlanul gyarapodik, s mely a biboros főpap 
határtalan kegyességéből papjai számára nyitva áll, nagy-
mértékben képesit. 

A lap anyagi kiállítása nem változik. Minden hónap 
végén egy öt ívnyi füzet jelenik meg, 80 lapnyi tartalom-
mal. Tiz példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. 
A könyvárus által közvetítést mellőztetni kérjük. Előfize-
tési ára egész évre 6 frt. 

Legczélszerűbb postai utalványt használni. Minthogy 
e folyóiratra, mely az egyház érdekében adatik ki, némely 

egyházmegyében a templomi pénztárból is lehet előfizetni, 
ezen körülményre van szerencsénk a ft . plébános urakat 
tiszteletteljesen figyelmeztetni. Esztergom, 18881. Szent 
Imre napján. A szerkesztőség. 

H i v a t a l o s . 

Ö császári és apostoli királyi Felsége, f. évi december 
hó 20-án kelt legfelsőbb kéziratával, Császka György szepesi 
és Schuster Konstantin kassai megyés püspököknek a tit-
kos tanácsosi méltóságot dijmentesen lcgkegvelmesebben 
adományozni méltóztatott. (H. L. decz. 28 ) 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya 15,000 lirát osztatott ki karácsonyi 

ajándékul a szegények között. 

— Áldott fejedelem. () felsége, vallásos királyunk, a 
bécsi Eing-szinház területét megvette, ott saját költségén 
épületet, talán iskolát emeltet, kápolnával s azon örök ala-
pitványnyal, hogy e szentélyben évenkint gyász-szentmise 
tartassék az elhunyt áldozatok lelki nyugalmáért. Ezért a 
vallásosságáért segíti ki Isten ő felségét minden bajból. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
A szent atyának Kőszegről valaki 5 f r t . 

Felhívás előfizetésre. 
Istenbe vetett bizalommal szándékunk e lapot negy-

venegyedik évfolyamán át is vezetni. T. olvasóink és mun-
katársaink ezúttal a múltra nézve vegyék támogatásukért me-
leg köszönetünket, a jövőre nézve pedig fogadják testvéri üd-
vözletünket s további szives pártfogásukért kérelmünket. 
Nagy küzdelmek közepett élünk ; még nagyobbak előestéjén 
állunk. Korunkban a papságnak nem kisebb feladat ju tot t 
osztályrészül, mint egyfelől az általános elkereszténytelenedé? 
továbbterjedésének út já t állni, másfelől mindeneket megú-
jítani Krisztusban, restaurare omnia in Christo. Ennek a fel-
adatnak szolgálatában állunk. Elvi, nem hirlap vagyunk. 
Az idők viszontagságai, az emberi vélekedések hullámzásai 
közepett, az eszményt tar t juk szem előtt, mely erősebb a mu-
landó életnél, és nem oly gyarló mint a mai vagy holnapi 
nap szeszélye, — hanem örök. Az apró mindennapiságok 
közt csak a nagy dolgok érdekelnek. A kérdések annál érde-
kesebbek, minél nehezebbek, az álláspontok annál becsesebbek, 
minél magasabbak. Ez illik lapunk nevéhez. T. olvasóink 

•meg lehetnek győződve, hogy a lap érdekében mindent meg-
teszünk. Olvasó közönségünk fokozatos szaporodása folytonos 
buzdítás. Excelsior ! Gyors megrendelés időt kiméi szá-
munkra. 

Előfizethetni 

félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
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vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest , Muzeum-körut , 10. sz. 
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u to lsó posta világos kiirását. 
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