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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio" 1885.1. félévi folyamához. 

Vezéreszmék , t anu lmányok , cz ikkek és szózatok. 

1885. jan. 1 -je. Irsik Ferencztől, 1. 
Boldog u j évet k ívánunk! A szerkesztőtől. 1. 
Egy hiányzó egyetemi tanszék. Kazaly Imrétől. 2, 3. 
Szent Ambrus püspök és egyháztudor tanítása a szólásról 

és hallgatásról, 2. 
Templompénz kezelése. Egy plébánostól, 3. 
f Kruesz Ivrizosztom (1819. jan. 21. — 1885. jan. 11.) 4. 
Diskrécziö és hivatalos titok. A szerkesztőtől. 
Papok egyesülete. Dr. Baltes Lajostól. 4. 
Francziaország hivatása. Dr. Kádár Ambrustól. 5. 
Egy köztársasági elnök. (.Jellemrajz-töredék.) 5. 
Literae circulares növi anni et simul quadragesimales ad 

vener. clerum Archidioeceseos Colocensis datae, 6. 
A lelkipásztorkodás köréből. Egy plébánostól. 7, 29, 16. 
A sajtó Angliában. Francziából 7, 8, 9. 
u römeink és aggodalmaink. A szerkesztőtől. 8. 
A párbér . A szerkesztőtől. 9. 
Manning bibornok beszéde. 10. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1884. jan. 4-én 

kelt át irata a belügyminisztériumhoz a párbér-ügyben, 10. 
Amerikai levél oda kivándorolt magyar honfitársaink 

lelki gondozása ügyében. I r ta Wimmer fíonifácz apát, 
közli Sz. 11. 

A párbér Magyarországon. Észrevételek Timon Ákos mü-
vére. Dr. Vár os if Gyulától. 11, 12, 13. 

Em. ac Rssmi D. Cardinalis Joannis Simor Epistola Quad-
ragesimalis. 13, 14, 15. 

A budapesti központi papnevelő intézet nagy ünnepe. 14,15. 
A gymnasiumi vallásoktatás kérdéséhez. G . . . e L . . . t -

tól 16. 
Halál és halhatatlanság. Km. és ft. dr. Kovács Zsigmond 

veszprémi püspök nr nagyböjt i top. levele. 16, 17, 18. 
A kihirdetésekről. Vagyis eszmecsere a fölött : lehet-e 

húsvét, illetve karácsony napjain jegyeseket kihirdetni ? 
17, 18. 

E g y pillantás a jövőbe. A szerkesztőtől. 19. 
Jézus sz. szive társulatáról. 19. 
A papi koronák. A kath. társas, egyleti élet felkarolása 

ügyében. A szerkesztőtől. 20. 
A párbér Magyarországon. Dr. Timon Ákos müvének bí-

rálata. Dr. Kováts Gyula kir . táblai bíró s egyet. m. 
tanártól. 20, 21, 22. 

A ka th . társadalmi ügyek köréből Sopronból. 21. 
Kath. tanügy, (Jobb későn mint soha !) Viszhang a Religio 

indítványára „A kath. egyház történetének Magyaror-
szágban" gymnasiumainkban köteles tantárgyul behoza-
tala iránt. Paszlavszky Sándortól. 22, 23, 24. 

Elnöki beszéd, melylyel főm. és. ft. Simor JánOS bibor-
nok, hg-primás és esztergomi érsek ur a sz. Istv. Társ. 
XXXII. közgyűlését megnyitot ta . 23. 

Kath. nagygyűlések Németországban 1884. őszén. 25, 28. 

Úsi egyházi énekeink (Melléklet a Religio 25. számához.) 
Bogisich Mihálytól. 25. 

Danielik János v. püspök beszéde a főrendiházban a vá-
lasztott püspökök főrendi jogáról. 25. 

Ecce Homo ! Haugg Leó plébánostól. 26. 
Főm. és f t . dr. Haynald Lajos bibornok-érsek beszéde a 

főrendiház márcz. 27-iki ülésében. 26. 
A nagy napok. Dr. Kádár Ambrustól. 2 7. 
Trappista zárdában. P. Angelicustól.. 27. 
A vadházasságok v Erdélyitől. 28. 
N m . Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter körlevele valamennyi róm. lat- és gör. kath. 
megyés püspökhöz a papi congruáról stb. 28. 

A kereszténység befolyása a tudományok fejlődésére. Dr. 
Kereszthy Gézától. 29, 30. 

A kath. egyleti élet a német egyetemeken. 30, 31, 32. 
f Jáky Ferencz emléke (1806. decz. 9. — 1885. márcz. 

13.) Hahnekamp Györgytől. 31, 32, 33. 
A trappista zárdából Serajevóig és vissza. P. Angelicus-

tól. 32. 
Ujmisére való sz. beszéd. Mondotta Wayand Géza. 33. 
Indítvány XIII. Leo pápa aranymiséje alkalmára P. An-

gelicustól. 34. 
Az országos közp. kath. legényegylet fölszentelése. A szer-

kesztőtől. 34. 
Krisztus és tyanai Apollonius. Kazaly Imrétől. 34, 36, 37. 
Magyarország kiállítása. A szerkesztőtől. 35. 
A trappista zárdától Serajevóig. P. Angelicustól. 35. 
Nem trappista zárdában. 36. 
Óhajok a csanádi megye papsága köréből. 37. 
Pázmány Péter dicsősége tudomány-egyetemünk alapításá-

nak harmadfélszázados ünnepén. A szerkesztőtől. 38. 
Beszéd Pázmány Péter tudományos érdemeiről. Mondotta 

az egyetem jubiláris ünnepén dr. Bi.ta Dezső e. i. rek-
tor magnificus. 38, 39, 40. 

XIII . Leo pápa és az iparosok. Beszéd a kalocsai kath. 
legény-egylet közgyűlésen, olvasta dr. Városy Gyula. 41. 

De studiis l i t terarum in sacro Seminario Romano. Literae 
apostolicae ad S. R. E. presb. Cardinalem Parocchi. 
Urbis Vicarium. 42. 

A polgári házasság surrogatuma. Dr. Hamvastól. 42, 
43, 44. 

Nyílt .szózat Magyarország papságához. P. Angelicus-
tól. 42. 

Istriai emlékek. Ir ta Winter Ágoston. 43, 44, 45, 46, 47. 
Nm. és f t . dr. Samassa József egri érsek ur levele a 

bpesti npapság magyar egyházirodalmi iskolájához. 47. 
A kath. egyleti élet és tar.tu lati congressus eszméje. A szer-

kesztőtől. 48. 
Haffner mainzi kanonok levele a németországi kath. nagy-

gyűlésekről. 48. 
Főm. és ft . Jacobini L. bibornok államtitkár levele a 

madridi nuntiushoz a pápai nuntiusok hatásköréről stb. 
48, 49. 



A kath. tarait®-egyesületek országos nagygyűlésének szer-
vezéséről. 49. 

Unum ovile, u n u s pastor, Guibert bib. levele, XIII . Leo 
pápa nyilatkozata és Pi t ra bib. hódolata. 51. 

Egyházi Okmánytár. 
.Felirati javatílat a csanádi egyházmegye papsága köréből 

a ara. és ft. megyés püspök úrhoz. 39. 
Jabobini L. bibornok ál lamti tkár levele a madridi nunti-

ushoz a mmtiusok hatáskörének viszonyáról a püspöki 
hatóságokhoz. 48. 

Decretum S.. Congrega t ions Concilii de non conferendis 
titnlis e&elef iasticis absque consensu proprii Ordinarii. 50. 

D e juramento Massonum. 51. 

Katii. T a n ü g y . 

Indítvány az iránt, hogy a ,A kath. egyház történelme 
Magyarországon' középiskoláink felsőbb osztályainak 
egyikében és tanítóképző intézeteinkben köteles tantár-
gyul behozassék. szerk.-tői. 1. 

Yiszhang a fenti indítványra, a V. Közlöny-bői, 9. 
Aquinói szent Tamás bölcselete a budapesti kir. m. tud. 

egyetemen. 10. 

Egyházi Tudósítások. 
.4) Belföld. 

Alföld. Hogyan jártam e'n a nazarénusokkal. »31, 32. 
Budapest, A római kérdés, 2. — Mi az egyház ? 3. — 

A hol megfogni , kell a XIX. század nagy problémáját ! 
21. — Trefor t Ágoston miniszter levele a, párbér és 
congrua ügyében, 28. — Egyetemünk Pázmány-ünnepe, 
38. — Magyarország katholikusainak tehát mégis lesz 
katholikus nagygyülésök ! 41. — Mily alapon lehetne 
nálunk mielőbb kath. congressust tartani ? 45. — A 
kafch. társulati és egyleti congressus eszméjének „hátra-
mozditásáról," 46. — A kath . társulati és egyleti con-
gressus eszméjéről, 47. — Egy magasztos célú jóté-
kony intézet. 51. 

Budapest. A túlsó oldalon, 1. — Nm. dr. Schlauch L. 
szatmári püspök ur beszéde és a Budapesti Szemle, 4, 
5, 6. — A vallás- és közoktatásügyi költségvetés, 7. 
— A legfőbb patronatusi jog és a souverain többi 
jogai, 8, 9, 10, 11. — Magyarország bibornok-herczeg-
primása és esztergomi érsek ur ő einjának nagyböjti 
körleveléről, 12. — Iskola és hitoktatás, 13. — Catho-
hka és anticatholika a törvényhozás két házában, 14. 
— A pápa, 15. — A mi minke t érdekel, 16, 17, 18. — 
A képviselőház febr. 27-iki szavazása és még valami, 
19. — Két röpirat , 20. — A főrendiház reformja a 
hármas bizottságban, 22. — A bib. hgprimás sz. Istv. 
társ. beszéde, 23. — A szabadkőművesek közötti meg-
hasonlás, 24. — A főrendiház a reformjavaslatról, 25. •— 
Az országos közp. kath. legényegyletről, 26. — Pax, 
et non est pax, 27. — A velebradi sz. Cyrill és Me-
thód-ünnepélyek, 29. — Trefor t A. miniszter levele 
és a ,Nemzet, ' 30, 31, 32, 33, 34, 35. — Valóság és 
ábránd vagyis az alsópapság közötti , izgatás "-ról, 36, 
37, 38. — Szentséges atyánk és a németországi ka-
tholikusok helyzete, 39. — A vasárnapi munkaszünet 
a német bírod, gyűlésen, 40. — VII. Gergely nyolczszá-
zados emlékére. 42. — Xagy pápánk és a tudományok, 
43. — Az országos kiállítás a ,Prot. Egyh . és Isk. L.' 
világításában. 44. 45, 46. — A protestantismus. 48, 
49, 50. 

Budapest. Apácza fejedelem-asszony választása a budai 
elisabethináknal. 50. 

Csanádi-egyházmegye. A felirat sorsa, 47. — Püspöki 
negyedszázados jubileum. 48. 

Esztergom. „Simor prímás Budán." 6. — Simor János 
hg-primás rendelete. 51. 

Jalna. Jó jel, a zólyomi szolgabiró rendelete az ünnepek 
és vasárnapok megtartása ügyében. 35. 

Kalocsa. Jüvi jelentés és megnyitó beszéd a kalocsai kath. 
legényegylet 1885. évi közgyűlésén. 12, 13, 14. — 
Szellemi zarándoklat IMmába sz. Péter és Pál aposto-
lok sirjához. 49. 

Kassa. Egyveleg. 22. — Oczeánontuli hangok. 27, 28. 
Kun-Félegyháza. Egy kath. középiskola veszélyben. 39. 
Pannonhalma. Főm. Simor János bibornok levele a sz. 

Benedek-rendhez Kruesz Kr. halála alkalmából. 11. 
Sopron. Kath. tanitó-egyleteink és az országos kiállítás. 

40, 43. — A hitélet köréből. 45. 
Szatmár. A szatmári kálváriái kápolnában tar tot t ünne-

pély, vagyis Smoczer I. v. püspök ur aranymiséje. 40. 
Székes fehérvár . Simor János bibornok szülővárosának 

j nemes határozata. 44. 
Szepes-Szombat . Egy nem eléggé ismert dologról. 44. 
Veszprém. Az itteni kath. lap újévi vezérczikke katho-

likus teendőink egymásutánjáról . 5. — A gymnasiumi 
vallásoktatás kérdéséhez. 26, 27. — Katholikus con-
gressus a kiállítás alatt. 36, 37. — Az n j főispán és 
a kath. ügy. 43. — ,A katholikus nép." 46. 

B) Külföld. 

BéCS. A congrua-kérdés. 16, 17, 18. — Az osztrák püs-
pöki kar írásban beadott nyilatkozata az urak házában. 

I 25. — Még egyszer a congrua-kérdés,_ 29. 30. 
Berlin. Bismarck és az egyház. 2. — Éljen Windhors t ! 

1U. — Báró Schorlemer-Alst beszéde a porosz képvi-
selőházban. 19, 21, 22. — A Centrumról. 33. 34. 

Bruxel les . Az itteni Katholikus Kör közgyűlése. 11, 12. 
Egyestílt-Államok. Köztársaság és vallásosság. 4. — A 

III . teljes baltimorei zsinat befejezése és a zsinati atyák 
levele a német püspöki karhoz. 6. — A III . baltimo-
rei teljes zsinat levele a lyoni Hitterjesztés Társulata 
igazgatóihoz. 9. — A kath. egyház állapota Ameriká-
ban. 23, 24. 

Francziaország. Az állam által doltált kath. hi t tudomá-
nyi karok. 3. — Újévi tisztelgés Freppel angersi püs-
pöknél és az ő beszéde. 4. 

Németország. Az egyleti élet nagy eredménye. 50, 51. 
Páris. Guibert bibornok válasza papságának újévi hódo-

lata alkalmából. 5. - A dynamitosok összeesküvése. 
14. — Guibert bibornok levele Goblet miniszterhez a 
sz. Genovéva templomának profanácziója ellen. 47. — 
A franczia katholikusok ezidei nagygyűlésének felirata 
XIII . Leo pápához. 48. 

Róma. A szentszék, a kormányok és a népek. 1. — A 
szentatya válasza az olasz kath. i f júság küldöttségének 
hódoló üdvözletére. 5. — A Propaganda javainak 
likvidácziója ellen Simeoni bibornok tiltakozása. 7. — 
A szentatya beszéde Kóma növendékpapságához. 9. — 
Az egyház és a dynamit. 15. — XIII . Leo pápa be-
széde Róma összes plébánosai és nagyböjti szónokaihoz. 
16. - A franczia keresztény ipar hódolata Krisztus 
földi helytartója előtt. 18. — A szentatya válasza a 
bíbornoki collegium üdvözletére. 20. — XIII . Leo pápa 
levele Hung-Su chinai császárhoz. 26. — A szentatya 
levele a salzburgi érsekhez a tervezett salzb. kath. 
egyetem ügyében. 27. — XIII . Leo pápa beszéde az 
olasz kath. congressus római és vidéki bizottságainak 
küldöttségéhez VII. Gergely centenáriuma alkalmá-
ból. 50. 

Svájcz. XIII . Leo páratlanul kegyes levele Lachat volt 
bázeli püspökhöz. 2. 

Spanyolország. A spanyol kath. sajtó közös felirata XIII 
Leo pápához. 8. — Bianchi bibornok levele válaszul a 
spanyol kath. sajtó közös feliratára. 14. 



Katii, egylet i é s t á r su la t i Élet. 
Az országos katli. tanítói segélyalapról. 2, 10. 
A Katholikws Körök kérdése a sajtóban. 3, 16. 
Adakozás az országos közp. kath. legényegylet házára. 

4, 9, 10, 15, 34. 
Az egri egyházmegyei irod. egyletről. 4. 
A kath. néptanítók székesfehérvári egyesülete. 5. 
Az országos közp. kath. legényegylet közgyűlése. 7, 11. 
A kalocsai kath. legénv-egylet közgyűlése. 9. 
Szent-István-Társulat. 13, 22, 23, 25, 31, 51. 
A szili Kath. Olvasó-Kör alapszabályainak megerősí-

tése. 13. 
Szent-László-Társulat . 17, 40, 50. 
A szili r. k. Olvasókör alapszabályai. 21. 
A budapesti jobbpar t i kath. legényegylet közgyűlése. 22. 
Mi segíthet r a j t u n k ? 24. 
A veszprémvidéki katli. néptanítók segélyzö egyletének 

alapszabályai megerősíttettek. 26. 
A dunaföldvári kath. legényegylet megalakulása. 29. 
Katholikus Körök és egyletek, mint keresztény társadal-

munk újjászületésének hathatós eszközei. A „Kath. 
Heti lap" szózata. 30. 

Kathol ikus legény-egylet alakulása Szabadkán. 31, 33. 
A budapesti paulai sz. Vincze-egylet közgyűlése. 32. 
Meghívó az országos közp. kath. legényegylet házának 

fölszentelésére. 33. 
Főm. és ft . Siraoi' JállOS bib. hgprimás beszéde, mely-

lyel az országos közp. kath. legény-egylet házának fel-
szentelését befejezte. 34. 

Egylet i és társulati meghívók, jelentések, értesítések. 35, 
38, 47, 48. 

Az országos közp. kath. legény-egylet elnökségének je-
tése az egyleti ház felszentelése alkalmából. 35, 36. 

A bpesti npapság m. egyházirod. iskolájának alapitási 
ünnepélye. 42. 

A garai r. k. Olvasókör alapszabályai megerősíttetnek. 42. 
A szabadkai kath. legényegylet ünnepélyes felavatása, 43. 
Az endrédi r. k. Olvasókör alapszabályai megerősít tet-

nek. 43. 
U j kath. egyletek : a hódmezővásárhelyi temetkezési egy-

let, a nagyszombati kath. legényegylet és a bpesti sz. 
Cyrill és Method betegsegélyző és temetkezési egylet 
alapszabályai megerősíttetnek. 47. 

Kathol ikus Actio. 
A karthagói székesegyház felépítésére adakozás. 2. 
Egy magasztos czélu jótékony intézet. A gr. Pállfy Ge-

raldine szül. gr. Károlyi ő mga által alapított gyógyi t -
hatlanok kórháza. 3. 

Az országos kath. tanítói segélyalap közp. bizottsága 
megalakul. 4. 

Jelentés a lyoni vallásterjesztő társulat számára begyült 
adományokról. Kántor Lajostól. 4. 

Az erdélyi Katholikus Status küldöttsége Tisza K. minisz-
terelnöknél. 15. 

Norfolk hg alapítványa a Francziaországból kiűzött pre-
montreiek számára. 26. 

Beszámolás a néhai nm. gr. Cziráky János emlékére a 
.M. Állam'-nál begyült adományokról. 28, 29. 

Adakozás a kispesti r. k. templomra. 29, 30. 
Felhívás az országos kath. tanítói segélyalaphoz benyúj-

tandó folyamodványok iránt. 40. 
A karthagói érsekség alapítása és segélyezése. 40. 

I rodalom. 
Timon Akos, A párbér Magyarországon jogtörténeti fej-

lődése és jelen állása szerint stb. 1. 
Dr. Slauch L., kibékítése az egyénnek és családnak a 

vallással és az államnak az egyházzal. sz.-László-tár-
sulati beszéd. 1. 

Discours du Souverain Pontif León, XIII . aux fidèles 
Korne et du monde catholique dépuis son élection stb 
par le l i . P . don Pasq . de Francisas dei Pii Operarli. 2 . 

Ujabb gyűj temény . . . S. J . Mária-verseiből. 3. 
Egyházi irodalmunk képe 1884-ben. 3. 
Hegyi Pál, Államfölség és papuralom. 7. 
Ocsényi Ans, De Theologia s. Anselmi Cautuariensis, di-

scipuli s. Beuedicti. Dissert, inauguralis. 9. 
Niszl Th., Fassliche und praktische Grammatik der kath. 

Kirchensprache. 12. 
Simon Jul . , Pr imátus in Ecclesia Orientali. Dissertatio 

inauguralis. 15. 
Dr. Koltai V., Czuczor Gergely élete és munkái. 16. 
Oltványi P., Emlék-gyászbeszéd dr. Kreminger Ant. fö-

l ö t t / 1 6 . 
Előleges jelentés A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja 

cz. folyóiratról. 17. 
A pap könyvtáráról. Heimbacher Miksa Die Bibliothek 

des Priesters cz. müvéről. 18. 
Meer Aug.. Die Grundlehren des Ordenslebens. 22. 
Dr. Kereszthy G., Haladás és kereszténység. 25. 
Manning H. bib., Az örök papi méltóság, ford. Handel: 2 6 -
Sprinzl J. , Az apostoli atyák theologiája, tord. a csanádi 

npapság m. egyházirod. iskolája. 27. 
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jan. 1-je. 

Hivaték az ő neve Jézusnak. 
Evangelium. 

Nevezetes fordulója az idők folyamának, az 
ember életének. Egymaga elég, hogy gondolko-
dóba ejtse, komoly elmélkedésre hangolja a ha-
landó lelkületét. 

A pogány világ nem ok nélkül nevezte el az 
évnek első hónapját kettős arczu félistenétől; ki-
nek egyik, elöregedett arcza a múltba tekint 
vissza ; másik, fiatal arcza a jövőbe néz. 

Mi mindent vitt el magával a mult idő! 
Mennyi reményt hiusitott meg, mennyi örömet, 
boldogságot temetett el ! Mennyi fájdalmat, gyászt 
és szenvedést hagyott maga után !.. . 

íá a jövő, vájjon mit hozand magával ? Hoz-e 
irt a sebzett szívre ? Megszünteti-e a múltnak 
fájdalmait, szenvedéseit? Helyrehozza-e, kipótol-
ja-e a múltnak gyászos veszteségeit?.. . Vájjon 
boldogság és megelégedés, vagy gyötrelem és 
szenvedés lesz-e osztályrészem a jövőben is? így 
aggódik, igy töprenkedik az uj év küszöbén a 
balsors által lesújtott, vagy a mennyei gondvi-
selés által meglátogatott lélek. 

S vájjon van-e halandó, aki igazában el-
mondhatná magáról : nekem semmi bajom, semmi 
bánatom, semmi fájdalmam nincsen! Én teljesen 
boldog vagyok! S van-e boldog, kinek még na-
gyobb boldogság utáni vágy ne epesztené a ke-
belét? S e vágy még nem is kárhoztatható; e 
vágy jogosult. Hisz boldogságra teremté Isten az 
embert, nyughatatlanná lelkületét, szivét, mig a. 
boldogságnak legfőbb fokát el nem éri és Isten-
ben meg nem pihen. S midőn az ember a bűn-

beesés által eredeti boldogságát elveszté, a Te-
remtő, most már a Megváltó személyében, adá 
kezébe az embernek az eszközöket, hogy ismét 
boldog lehessen, boldog már itt, e földön is. 

Ti kétkedők, hitetlenek, kiknek nincs remé-
nyök, kik a jelennek éltek, ugyan arról vádoltok, 
hogy mi, szolgái az Urnák, hirdetői az igének, 
titeket mindig csak a sirontúli élet, a mennyor-
szág örömeivel s boldogságával kecsegtetünk. Pe-
dig ti boldogok óhajtanátok lenni már itt ez 
életben ! 

Ám ha ugy volna is, miként ti mondjátok, 
tán akkor sem cselekednénk roszúl. Avagy roszúl 
cselekednénk-e, ha üdvözitő Jézusunkkal ' egyet-
értve, titeket arra intenénk, buzdítanánk: hogy 
mindenekelőtt Isten országát s az ő igazságát 
keressétek; hogy mindenekfölött halhatatlan lel-
keteket megmenteni iparkodjatok; mert ha ezt 
elvesztettétek, el van vesztve minden. Mit érne, 
ha az ember az egész világot megnyerné, lelkének 
pedig kárát vallaná. Vagy minő váltságdijt adand 
az ember a maga lelkeért ? 

Ne higyjétek azonban, mintha az üdvözitő 
Jézus tana, melyet mi hirdetünk, csak a jövő élet 
reményével s boldogságával biztatgatná az embe-
reket. Az üdvözitő Jézus nemcsak azt monda: 
hogy akik az ő igéit megtartják, azoknak örök 
életök leszen : de biztositá követőit arról is, hogy 
mindazoknak, akik hozzá jönnek, megenyhiti e 
földi élet terheit és leiköknek megnyugvást sze-
rez már itt e földön is. 0 nem csak mennyei 
Atyjának országát igérte azoknak, akik ő benne 
hisznek és az ő parancsolatát megtartják, hanem 
valóban szeretettel öleié keblére, csókolgatá s 
áldá meg a kisdedeket, csodálatos módon táplálá 
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az éhezőket; fölvidárnitá, megörvenclezteté a 
menyegzőben vigadozókat, a vizet borrá változ-
ta tván át ; bátori tá a töredelmes szívűeket, vi-
gasztalá a szomorúakat, gyógyitá a betegeket, 
föltámasztá a holtakat. 0 boldognak kivánt látni, 
boldoggá óhajtot t tenni mindenkit már i t t e föl-
dön is. 

S az üdvözítő Jézusnak e nyomdokin ha-
ladva nem ugyanezt teszi ma is az anyaszent-
egyház? Van-e betegség, van-e inség, nyomor, 
szerencsétlenség ez életben, melyet az anyaszent-
egyház száz meg száz jótékony intézményei, az 
irgalmasság cselekedetei s a felebaráti szeretet 
gyakorlása által megszüntetni, vagy legalább 
enyhíteni, elviselhetővé tenni ; vagy van-e a ke-
resztény életnek öröme és boldogsága a születés-
től kezdve a szent házasságig, melyet megédesi-
teni, nemesiteni, magasztositani, isteniteni ne tö-
rekednék? Minden munkálkodásának, minden tö-
rekvésének egyedüli czélja a mi boldogitásunk. 

S mi mindamellett mégis oly boldogtalanok 
vagyunk ! 

Tekintsünk bár kissé szét az életben. Mit 
lá tunk? A boldogtalanok nagy sokaságát; semmit 
annyit, mint boldogtalant ez életben. Egyfelől a 
roszul rendezett életnek már-már elviselhetetlenné 
vált terhei, másfelől az élet- s vagyon-biztonság 
hiányai, a napirenden levő kisebb s nagyobb 
mérvű. sikkasztások, a hidegvérű, de haj meresztő 
gyilkolások s öngyilkosságok, az oly gyakori 
megőrülések, a sürü házassági elválások esetei 
vájjon a boldogságnak jelei, tünetei-e ? 

A hol az élet maga minden becsét, minden 
értékét elvesztette, ott boldogságról többé szó 7 O O 
nem lehet. 

Az ókori pogányok, tévhitök szerint, bűnnek 
ta r to t ták a születést, s büntetésnek az életet. 
Tévhitükkel tanúságot tettek az igaz hitről, a 
valóságról, hogy az ember bűnben születik s bün-
tetésnek van alája vetve életében. De tévedvén, 
sem a születésnek igazán örvendeni, sem az éle-
te t kellően becsülni nem voltak képesek. Innen 
azon axiomájok : patet exitus, ha megunták az 
életet. — Mily meglepő hasonlatosság az ókori 
s a modern ,keresztény' pogányok közt, kik a hi-
tetlenség s az erkölcstelenség lejtőjén egy fokkal 
mélyebben sülyedve és sem bűn, sem büntetés 
eszméjét el nem fogadva, azt állítják, tulajdon-
kép elhitetik magukkal s másokkal is elhitetni 
iparkodnak, hogy az ember ugy amint van, min-

den fogyatkozásaival és gyarlóságaival együtt, 
került ki Isten kezéből, akarám mondani : a sem-
miség chaoszából. —- A hitetlenség symptomái 
i t t is ott is ugyanazok, sőt mondhatnám, majd-
nem gyászosabbak és borzasztóbbak korunkban, 
mint a pogány világban valának. 

Nem akarom gyöngédtelenül érinteni azon 
sebeket és fájdalmakat, melyeket annyi szenvedő 
sziv a világ szemei elől óvatosan eltakar és rej-
teget, mig az életerőt lassan-lassan fölemésztik s 
majdan a jótékony halál azoknak véget vet. 

Miben rejlik oka, kérdem csupán, e sokne-
mü boldogtalanságnak ? 

Midőn édes Üdvözítőnk, e földön járdáivá, a 
boldog élet viselésére kezdé az embereket tanítani, 
egy jámbor asszony, beszéde által meghatottan, 
kiáltott fel a sokaságból: „Boldog az az anyai 
méh, mely téged hordozott és boldogok az em-
lők, amelyek téged szoptattak." És mit mondott 
erre Jézus? „Boldogabbak, ug}mond, azok, akik 
Isten igéjét hallgatják és meg is őrzik azt." 

Van-e, lehet-e nagyobb öröme, boldogsága a 
szántóvető embernek, mint midőn az általa elve-
te t t szem neki százszoros magot terem? E száz-
szoros termés pedig jelképe azoknak, kik Isten 
igéjének magvát a legjobb szívben megtar t ják. 

Nagy hibája, nagy tévedése az a boldogságért 
epedő kebelnek, hogy boldogságot keres minde-
nütt, csak ott legkevésbbé, ahol az voltakép és 
egyedül megtalálható. Boldogságot keres a világ-
ban, a földi dolgokban, az emberekben, az am-
bitióban, a fönnliéjázásban ; csak saját szive szen-
télyében nem. Pedig ha i t t nem keresi, másutt 
híjában fogja keresni ; ha i t t nem találja fel bol-
dogságát, másutt sehol nem fogja feltalálni. 

Aki boldog lenni s másokat is boldogítani 
akar, annak meg kell szívlelnie ezt : Noli diligere 
mundum, neque ea. quae in mundo sunt, praete-
r i t euim figura hujus mundi. Es : Maledictus, qui 
confidit in homine; cujus in hominibus et non 
in Deo spes ejus est. Annak le kell szállnia az 
ambitio és a fönnhéjázás piedestaljáról saját szive 
mélyébe és o t t : ab imis humilitatis fundamentis 
kezdeni az ön s mások boldogitásának magasztos 
müvét. 

Az egyháznak ez volt mindenha a praxisa. 
Valahányszor a bűnös világnak roszra fordult a 
dolga, mindannyiszor saját magán, a tanitó, ve-
zérlő egyház tagjain kezdé meg a reformatióit , 
mindig biztos, legjobb sikerrel. S midőn azok 
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szivét rendbe hozta s oda a békét, boldogságot 1 

beköltöztette, árasztá ki azt a világra. Xemo 
enim dat, quod non habet. Et si sal infatuatum 
fnerit, in quo salietur? Ad nihilum valet. 

Sz. Ágostonnak is átalakitania kelle szivét 
előbb, mielőtt önmagát s könyező, kesergő édes 
anyját boldogithatá. 

A mi a fészek a madárnak, az a sziv a 
boldogságnak. Igaz, hogy az ember boldogsága 
nem csupán magától az embertől, de másoktól 
is függ, akiknek körében élünk és munkálkodunk. 
A családapa boldogsága családjának tagjaitól, 
gyermekeitől függ. Ámde a csalad tagjainak, a 
gyermekeknek boldogsága szintén a családapától 
is föltételeztetik. Már pedig hogyan fogják azok 
a szivek egymást kölcsönösen boldogíthatni, a 
melyek a boldogságot magok sem ismerik, me-
lyeknek fészkeit a boldogság galambjai már rég 
elhagyták, s odúikban a szenvedélyek ragadozó 
szárnyasai ütöttek tanyát ! 

A sziv egy kisded sajka az élet tengerén. 
Mi fogja e sajkát az élet hullámzó tengerén a 
töréstől megmenteni s biztos kikötőbe eljuttatni ? 
Mi egyéb, mint saját szilárd szerkezete. — Az a 
sziv, mely nem Isten fegyverzetével, a hit paj-
zsával s az üdvösség sisakjával van fölvértezve, 
ssakhamar meg fog fenekleni az élet viszontag-
ságának közepette, elveszteni nyugalmát, békéjét, 
boldogságát. 

A sziv egy kis virágos kert, melyben a sze-
retet rózsái, az ártat lanság és szűziesség liliom-
jai, a szerénység ibolyái, a hála és kegyelet ne-
felejtsei mellett a harag és gyűlölködés tövisei, 
a szemérmetlenség ut i füve, a felfuvalkodás ka-
tángkorója, a hálátlanság fat tyú violái is te-
nyésznek. 

E virágos kertnek gazdája te vagy, Tőled és 
egyedül csak tőled függ, hogy szivednek eme vi-
rágos kertjében a gaz, a dudva üsse-e fel fejét 
és nyomja el az erényvirágok nemes fajait, vagy 
az erényvirágok foglalják el abban jogos helyö-
ket, a boldogság és megelégedés illatárjával tölt-
vén be szivedet, a boldogság és megelégedés 
illatát árasztván szét mindazokra, akik közel 
vannak hozzád, akikkel érintkezel, akiknek köré-
ben élsz és munkálkodol. 

Midőn az üdvözitő Jézus halottaiból föltá-
madt, abban a kertben, melyben a sirbolt vala, 
kertész alakjában jelent meg Mária Magdolnának 
Jézus; legalább annak nézte őt. E kertészt, az 

! üdvözitő Jézust fogadjuk be ez újévben sziveinkbe. 
E virágos kertünknek legyen ő a kertésze. Hadd 
irtogasson, hadd ültetgessen benne, hadd rendezze 
azt s alakitsa át tetszése szerint s tegye fogékonynyá 
valódi boldogságra, s alkalmassá, képessé a bol-
dogitásra. 

Születése után eltelvén a S-ad nap, aláveté 
magát Jézus a körülmetéltetés fájdalmas szertar-
tásának, törvényének, szent vérének első cseppjeit 
osztván ki ez alkalommal váltságunkra, — s pél-
dát adván nekünk, hogy metéljük mi is körül 
szivünket, szivünk kevélységét, gonosz indulatit, 
bűnös haj lamait , előkészítvén azt akkép a békes-
ség és boldogság fejedelmének méltó befogadására, 
hogy beteljesedjék raj tunk az angyaloknak azon 

j jóslata, mely a bethlehemi jászoly fölött hangzott 
el : Békesség, boldogság e földön a jóakaratú em-
bereknek ! 

Irsik Ferenci. 

Boldog uj évet k ivánunk! 
Quid, o mortales, extra petitis intra 

vos positam felicitatem ? ! Boëthius, De 
consol. philos. 1. 3. pros. 4. 

Evvel kezdjük az uj évet itt is. Boldogságot kivá-
nunk, és kell is, hogy kívánjunk mindenkinek. Mindenki-
nek azért, mert ha csak egyetlen egy ember volna, a ki-
nek boldogsága nem volna kedves előttünk, azonnal a 
legboldogtalanabb teremtmények egyike lennénk. Nun-
quam erit felix, mondá már Seneca, quem torquebit 
felicior.1) Saját boldogságunk legerősebb támasza, leg-
édesebb édessége, mások boldogsága, vagy — még 
jobb, ha tehetjük — boldogítása. 

És vájjon ki volna tehetősebb, ki volna hivatot-
tabb mások, a lehető legtöbb ember boldogitására, 
mint mi papok, „in ministerium missi, mint az an-
gyalok, propter eos, qui haereditatem capient salu-
tis ?"a) 

Jézus, a ki az emberiség boldogságaért halt 
meg, ellenállhatatlan, varázsszerű erővel ruházott fel 
bennünket, midőn szeretetét az emberiség iránt reánk 
hagyományozta. Reánk hagyományozott szeretetében 
minden emberi erőt felülmúló hatalommal ruházott 
fel az emberiség boldogitására. És azért a világ is, 
mint édes Üdvözítőnk mondá, arról ismer meg ben-
nünket, hogy az ő tanítványai vagyunk, ha egymás 
iránt, mindenki iránt, szeretettel, az ő szeretetével 
viseltetünk. 

0 De ira, 1. 2. 
2) Hebr. 1, 14. 
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A jézusi szeretet, valóban : ez a ini örökségünk, 
ez a mi hivatásunk, ez a mi hatalmunk, ez a mi 
fegyverünk, mely mindenkit lefegyverez és minden 
fegyvert leszerel, —• ha használni tudjuk. 

A világ sok és hatalmas tényezővel rendelkezik 
a lelkek elhóditására : élvezetekkel, kincsekkel, fény-
nyel, pompával, szemkápráztató tudománynyal és mű-
vészettel, a hiúságok egész nagy tengerével. De a mi 
fegyvereink közt a visszahóditásra egyetlen egy, a 
jézusi szeretet, egymaga is erősebb az egész világnál ! 

A tudomány például nagy hatalom; imponál, bá-
mulatba ejti a tömeget, — de hidegen — s hányszor 
az életben! — parlagon hagyja a szivet. A jézusi 
szeretet, mely az isteni hit szárnyain jár s a Szent-
lélek tüzes nyelvein röpül, behat a szivek legmélyebb 
rejtekeibe, mert ez az ő otthona, és felolvasztja 
ott még a legkeményebb sziklát, lángra lobbantja — 
még a jeget is. A hova el nem hathat sem tudomány, 
sem karhatalom, sem erőszak, sem semmiféle emberi 
okosság vagy fortély: ott a jézusi szeretet egészen 
otthon van, uralkodik tetszése szerint. Dilige, et fac 
quod vis, mondá szent Ágoston. Plus diligitur, mondá 
egy középkori mystikus, quam intelligitur : intrat di-
lectio et appropinquat, ubi scientia foris est.1) Az 
emberek nagyobb képességgel birnak szeretni, mint 
megérteni: a szeretet bebat oda is, a hol a tudo-
mány az ajtó előtt kénytelen maradni. 

Evvel a mindenható jézusi szeretettel induljunk 
az uj évnek : és boldoggá tesszük azt magunkra, bol-
doggá mindazokra nézve, kiket Jézus szeretetünkre bí-
zott. És kit hagyott volna ki Jézus az ő — és a mi 
szeretetünkből ? ! 

Szeressük mindenekelőtt e földön — az egyhá-
zat. Az egyházat szeretve szeretünk mindent és min-
denkit, a kit Jézus szeretett és szeretetünkre bizott. 
Még magát az Istent is csak akkor szeretjük ugy a 
mint Jézus akarja, ha az egyházat ugy szeretjük, a 
mint Jézus szerette és tőlünk kívánja. Az egyház 
Jézus szeretetének megörökítése, az isteni embersze-
retetnek időt s örökkévalóságot betöltő kiáradása. Az 
egyház az isteni irgalmas szeretetnek az emberiségben 
megtestesülése. Ubi Ecclesia, ibi Spiritus; et ubi 
Spiritus Dei, ibi Ecclesia.2) 

Az egyház java, az egyház haladása, dicsősége: 
ez legyen szivünk minden dobbanásának mozgatója az 
uj évben is. És akkor boldog uj évünk lesz. Boldogok 
leszünk magunk, s boldogítani fogjuk az emberiséget. 

Mert, ha valami, az egyház valóban méltó a 

Hugo a S. Victore, Caeh Hierarch. 1. 6. c. 7. 
3) S. í ren. Adv. haer. 1. 3. c. 40. 

soha meg nem fogyatkozó, a folyton heveskedő sze-
retetre ! 

Ki viszi, a bűn és kárhozott újszülött magzatát, 
eunek tudta nélkül, a szent keresztség által a meny-
nyei Atya szerető ölébe vissza ? Az egyház. — Ki 
virraszt gyermeki álmaink, serdülésünk, elménk és 
szivünk fakadó bimbói felett, hogy azokat a világ 
szellemének dermesztő fagya le ne forráza? Az egy-
ház. — Ki ápolja az emberiségben az örökéletre gyü-
mölcsöző hit, reméDy és szeretet isteni oltványait? 
Az egyház. — Ki önt másodszor, harmadszor és ha kell a 
századszor, az újjászületés szentsége által gyógyító balzsa-
mot feldúlt szivünbe, s ki kötözi be lelkünk annyiszor 
felszakgatott sajgó sebeit? Az egyház. — Ki szelí-
díti meg az emberi sziv vad szenvedélyeit; ki cse-
pegtet szeretetet a gazdagba a szegények iránt; ki 
sugall irgalmat a szerencsétlenek iránt a hatalmasok-
nak — hathatósabban. Ki enyhíti meg a szenvedő nyo-
morát az örök boldogság remén)ének harmatjával; ki 
árasztja ki az isteni béke és megnyugvás édes 
mézét keserveinkbe ? Ki más mint az egyház ? ! — 
Ki szereti jobban, gyengédebben a megtérő bűnöst, a 
kit a világ kidobott és üldöz ; ki vigasztalja hatható-
sabban a beteget, kit a világ megcsalt és elhagyott: 
ki erősíti meg megnyugtatóbban a haldokló csontvá-
zat, kit a világ megvet és utál ; ki gondoskodik ki-
hatóbban — ki egész az örökkévalóságba — az el-
hunytakról, kiket a világ már el is felejtett, — ki 
más, mint az egyház?! Ki civilizálta Európát; ki ci-
vilizálja sorban egymásután az egész föld szinét; ki 
nyitott és nyit utat a mennyei felvilágosodásnak és 
jézusi önzetlen, önfeláldozó szeretetnek ama lelkekhez 
is, kik még mindig sötétségben és a halál árnyéká-
ban laknak ; — ki szenteli meg, hogy még csak ezt 
az egyet említsük, a hazaszeretet nemes érzelmét, fel-
emelve azt az Isten iránti kötelesség magaslatára? Ki? 
Ki más, mint az egyház ? ! 

Az ne zavarjon meg senkit, ha az egyház itt-ott, 
egyben-másban háttérbe szorittatik, megvetésben része-
sül a világ részéről és — szenved. Mindezért az egy-
ház csak még szeretetreméltóbbá válik. Christum opor-
tuit páti et sic intrare in glóriám suam. Ez az egy-
ház sorsa. Per crucem ad lucem ! 

Az egyház szenvedései az ő dicsősége. Voltak 
idők, midőn az egyház szenvedéseiben nagyobb volt a 
szenvedés mint a dicsőség ; de voltak olyanok is, mi-
dőn nagyobb a dicsőség mint a szenvedés. És ilyen 
időket él az egyház jelenleg. 

A mit Wiseman bibornok lángesze magasztos 
contempláczióiban szemlélt: hogy a katholicismus és 
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Protestantismus közötti világharcz a brandenburgi mark 
homokján fog eldőlni, — annak már legalább kez-
dete bekövetkezett, és pedig az egyházra nem dics-
telenül. Már egyszer, tavai, emiitettük,1) hogy Commen-
done bibornokot, a brandenburgi választófejedelem asz-
talánál 1560-ban egy udvaroncz avval vélte megéíczel-
hetni, hogy azt kérdé, hová temessék őt az ,eretnek' 
földben, ha meg találna halni ? A bibornok, tudjuk, mint 
felelt, Öt lábbal ássanak mélyebbre — válaszolá — és 
ott én ismét katholikus földre találok.. . Most már Berlin-
ben virágzó katholikus élet van Nem kell aföld alatt ke-
resni a katholikus talajt. A felületen is van jó széles 
katho-likus föld, és rajta a katholicismussnak Palladi-
uma, a Centrum. 

De Maistre-nek is volt egy látása. így szól: 
„Ez a század nem fog elmúlni, mielőtt mise nem lesz 
mondva a konstantinápolyi Szent-Sopliiában és a lon-
doni Szent-Pálban. " M e r é s z szavak. De ki merné 
mondani, hogy kevésbbé valószínű lett beteljedésök, mint 
volt e század elején, mikor Maistre kimondta. Azóta bi-
zony sok, igen sok történt, a mi koránsem a hitetlenség 
malmára hajtja a vizet. Tekintsük Angolországban a 
katholicismus bámulatos hódítását; tekintsük az európai 
mohamedanismus kifelé álló rúdját. Már megtörtént, 
és pedig ez évben, hogy katholikus zarándoklat volt 
sz. Eduárd király sírjánál a hajdan kath , most pro-
testáns westminsteri apátság templomában. A konstanti-
nápolyi patriarcha látogatása Rómában, és Róma köve-
tének látogatása a Phanarban, s ennek viszonzása a 
patriarka részéről pedig — nem-e előkészület a szent-
sophiai misére ? Ki merné egész bátran tagadni ! Még 
nem mult el — e század! 

Az Isten utai kinyomozhatlanok. Elrejtvék a böl-
csek elc tt és kinyilatkoztatvák a kicsinyeknek. 

Azért tehát: szeressük ezt a dicső, egyházat! 
Szeressük szenvedéseiben még inkább; mert ezek 
nyitnak előtte utat a dicsőségre! 

Lehetetlennek tartja valaki ama fordulatot? 
Micsoda lehetetlenség van abban, hogy a keresz-

tény Európa igazán és teljesen keresztény legyen, és 
hogy a katholika egyház szülöttje visszaboruljon az 
édes anya kebelére? 

Egyetlen egy nagy akadálya van ennek: a poli-
tika. De halljuk, mit mond erről egy gondolkodó fő. 

„Wir wagen es vorher zu sagen, mondá Ro-
selly de Lorgues, e század első felében: die heid-
nische Politik, welche heut zu Tage die Völker Eu-

Religio 1884. I. 17. sz. 
2) Ce siècle ne finira pas, avant que la messe ne 

soit dite à Sainte-Soj)hie de Constantinople et à Saint-
Paul de Londres." V. ö. Sem. du Clergé, 1872/3 . 297. 1. 

ropa's beherrscht, wird zu einer christlichen werden 

— sobald diese Völker Christen geworden sind " 1 ) 

Mi lehetetlenség van pedig abban, még egyszer 

kérdjük, hogy a keresztény — igazán keresztény legyen ? 

Reméljünk ! 

Van-e valami lehetetlenség Isten előtt? De mi 
is feszítsük meg ám eszünket és akaratunk minden 
erejét, kivált itt Magyarországban, hogy el ne marad-
junk a katholicismus általános haladása mögött ! 

Az Isten nagy müveihez, melyeket rendes em-
beri közreműködés által hoz létre, nagy emberi erő 
feszítés kell. S ennek aztán nagy boldogság a dijja. 
Gaudium, quod exsuperat omnem sensum. 

Erre vezető, erre közreműködő — boldog újévet 
kívánunk ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, j anuár 3. A túlsó oldalon. — A „Prot, 

egyházi és iskolai Lap" mult évi utolsóelőtti számában 
az első czikk ezzel a felirattal jelent meg: „A túlsó olda-
lon." Ez „a túlsó oldal" természetesen mi vagyunk. Ne-
künk szól a leczke. hadd szóljunk tehát hozzá. 

Dr. Nippold Frigyes berni, most jenai theol. tanár, 
Krefelden, az ó-katholikusok évi közgyűlésén- a katholicis-
mus ujabb fejlődéséről tar tot t felolvasást. Nem mondott 
semmi nevezetest; rég elcsépelt dolgok mindazok, miket 
az egyháznak más ellenségei jobban és szebben már rég 
elmondottak. Nem is tar tanok érdemesnek ezt az egész 
százszor felmelegített hazugságtömkeleget csak egy szó-
val is érinteni, ha a protestánsok maguktar tására vo-
natkozólag benne nem találnánk elég figyelemreméltó 
dolgot. 

\ agy ki nem hallott, ki nem olvasott volna már a 
következőkhez hasonló dolgokat, mint pl. ezek : „Az 
egész állam- és népéletnek, az összes tudomány és cultu-
rának katholizálása illetőleg romanizálására törekszik a 
modern loyoli ta-papalismus;" vagy pedig : „A római egy-
ház ellenkezője annak, aminek lennie kellene, a mennyi-
ben a hitnek ura s nem az evangéliomi örömhirnek szol-
gája akar lenni. Elhagyta a kereszténység igazi alapját, 
az irást s az evangyéliomot, és oly pápaságban érte el 
egységét, mely egy önmaga által teremtet t hagyomá-
nyon. hamisított és költött tényeken alapul." stb. 

Luther óta ezer és ezer változásban ujul t meg ezen, 
ezer és ezer elme által megczáfolt hamis vád. Csak azért 
ig ta t juk ide e részleteket, hogy a protestáns álláspontot 
jellemezzük. Bármennyire is változott külsőleg, belsőleg 
a protestantismus ezen negyedfél század lefolyása alatt, 
egyben hű maradt szerzőinek irányához és szelleméhez, és 
ez a katholicismus iránti vak elfogultság. Nem akarnak 
látni és azért vakok. 

De érdekesebb, mit a protestánsok eljárására vonat-
kozólag mond. Néhány töredék reprodukálása nem lesz 
érdektelen. 

1) Christus und das .Jahrhundert. Dr. Röttinger ném. 
ford. Regensb. 1845. 396. I. 
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„Ezen loyoliták vészteljes rendszere ellen — igy 
olvassuk szórul-szóra - a római egyházban teljesen jo-
gosult az evaugyeliumi küzdelem s annak nem lehet vége, 
mig protestánsnak is nevezi magát a Krisztus egyháza." 

Nem ám, vége nem lehet e küzdelemnek, mert az 
Isten szerelmeért mi is tar taná fenn a protestantismust, 
ha megszüntetnék ezt a harczot? Hisz a protestatio az 
ő lényege ; a negatio az ö eleme. Ami a protestantismust 
alkotja, az éppen a kath. tanok tagadása ; positiv tartalma 
vajmi csekély és ez is a katholicismusból van véve, mely-
től még a szentirást is vette, amaz egyedüli alapot, me-
lyen hogy egyedül áll minduntalan fitogtatja. Azért per-
sze az „evangyéliumi küzdelmet" fel nem adhat ja a pro-
t estant is mus, öngyilkosságot követne el és elpusztulna 
„Krisztus protestáns egyháza." (?!) 

S daczára annak, hogy lényegének megfelelőleg már 
a negyedik században folytat ja a katholicismus elleni 
„evangyeliomos küzedelmet," mégis kénytelen felsóhaj-
tani : „És mégis mily nagy eredménytelenséggel végző-
dött napjainkban a ,cultur harcz'-nak csúfolt küzdelem Rónia 
ellen ! Még egy Bismarck is, a ki a világi politikában 
felülmúlhatatlan, az egyházpolitikai téren a túlsó oldalról 
oly megalázást volt kénytelen tapasztalni, amint ez egy 
I. Napoleonnal sem történt meg." Bizony ez igy van és 
örülünk, hogy „a túlsó oldalon" is ezt már belátják. Mentől 
tovább fogja folytatni Bismarck önkényes erőszakoskodá-
sait, annál nagyobb lesz a biztosan előbb-utóbb bekövet , 
kezö végkudarcz ! Érdekes mit dr. Nippold után okul 
felhoz. „E gyenge siker," vagy mondjuk helyesebben 
ezen sikertelenségnek oka „az állami politikusoknak nagy 
tudatlanságában keresendő a papalismus lényegéről, esz-
közeiről, és czéljairól s a katholicismus vallásos alapjának 
és jelentőségének félreismerésében." Sejt jük, hogy az ipse 
mást gondolt, de tényleg csak igy áll a dolog. A katho-
licismusban rejlő isteni erő amaz utolsó ok, mely minden 
ellene folytatot t küzdelem teljes sikertelenségét meg-
magyarázza. Más észszerű magyarázat nincsen. Minden 
egyéb magyarázati kísérlet vagy előítéletből, vagy rossz-
akaratból származik. 

Legérdekesebb a protestánsokhoz intézett felszólítás, 
mely igy hangzik : 

„Mivel tartozunk mi evangyélmi protestánsok drá-
gán szerzett egyházunknak a katholicismus ezen ujabb 
fejlődésével szemben? Mindenekelőtt alaposabb ismeretet 
kell szereznünk annak lényege, je len 'őségé és történeté-
ről s a népet is kötelességünk figyelmessé tennünk és 
tanítanunk a túlsó oldalról jövő veszélyekre. A pápaság 
evangyéliomellenes hierarchiai tendencziáival szemben kö-
telessége az evangy. protestantismusiiak fölébreszteni a 
nép erkölcsi érzetét s élesíteni annak lelkiismeretét. A 
Róma elleni harcz a szükségkövetelte védelemnek s az 
önnfenntartásnak ténye, és nem egyedül a világi politi-
kusok dolga, különben biztos a modern pápaság eszméje, 
főleg annak győzelme, mivel azok a jezsuitáknak ördögi 
művészetét az emberi gyengeségek felhasználásában nem 
értik, s Róma universalismusával szemben egyedül saját 
országaik érdekeit veszik figyelembe. De óvakodjunk : a 
nép rétegeiben az egyes katholikusokat felelőssé tenni a 
római rendszerért mint egészért. A kalholicismusban is 

I sok még az elrejtett, az öntudatlan kereszténység, s t e r -
mészeténél fogva nem culturellenes, a mint az p. o. a 
zene és festészet ápolásából kitűnik. Azonba a római ke -
resztények hite nem élő hit, mivel nem közvetlenül istenre 
vonatkozik, hanem ahelyett sok mindenféle római szen-

i teknek ju to t t a közvetítő szerep osztályrészül. Az 
í igazi katholicismus a nemzeti vagy ókatholicismusban ke-
! resendő." 

Csak ismertessék jobban — de igazságos és tár-
gyilagos módon — a katholicismust a néppel, mást mi 
sem óhaj tunk. Mert ismerni a katholicismust igy a mint 
van, nem protestáns balhiedelmek és előítéletek szem-
üvegén át tekintve, mást nem tesz, mint megszeretni, 
mint elfogadni a katholicismust. Bár csak sokan ismernék 
a katholicismust, amint van, és akkor bizonyára követnék 
ama számosak dicső példáját, kik jobb meggyőződésüket 
követve elhagyták a protestantismus sivár és üdétlen ta-
laját, hogy az ész és szivnemesitó katholicismusban ta -
láljanak rég nélkülözött kielégítést és nyugalmat eszüknek 
és szivüknek. — A protestantismus „szükség követelte 
védelmének" azonban minden „ördögi művészete" daczára 
sem fog sikerülni győzedelmeskedni az egyház ellen, mert 
róla mondotta az örök igazság : „et portae inferi non prae-
valebunt adversus earn." 

A protestar.tismusban „elrejtett, öntudatlan keresz-
ténység", ama szerencsés következetlenség, mely a p ro -
testantismus elveiből a végső consequencziák levonását 
azelőtt is, most is gátolta és gátol ja , meg fogja menteni 
a saját hibájukon kivül tévedő őszinte lelkeket, ösztö-
nözni fogja az igazság után komolyan epedő sziveket és 
elő fogja idézni, hogy omnes sint unum. A konok elmé-
ket veszedelemre fogja vinni saját gonoszságuk. Perditio 
tua ex te . . . 

Yégre, hogy mi az igazi katholicismus, mi nem, azt 
Nippold úrral a „Prot. egyh. és isk. Lap" bízza bátran 
az egyház Ítéletére. Az a haldokló, végvonaglásokban 
szenvedő, csak Bismarck kegyelméből ugy a hogy életét 
még tengődő ó-katholicismus épp oly méltó, mint gyenge 
szövetségese a protestantismusnak, melytől a római ka-
tholicismusnak annál kevésbé kell tartania, mivel hogy 
már most is a halottakhoz méltán sorolható. Sinite mor-
tuos suos mortuos sepelire ! ? 

Róma, decz. 25. A szent-szék, a kormányok és a 
népek. — 

E czim alatt a ,Journal de Rome' következő vezér-
czikket közölt, melyet a kath. lapok sorban átvettek tőle, és 
a mely mindenfelé nagy feltűnést támaszt. Mintegy elő-
fu tára volt a pápa karácsonyi allocutiójának. Közlöm a 
Religióban is azért, mert e lapnak egyházi tudósításai 
rendszerint mindmegannyi vezérczikkek, melyek a legje-
lentősb s legégetőbb kérdéseket a legtalálóbb fénynyel 
szokták megvilágítani. 

„Minap, igy kezdi a nevezett lap, válaszolánk né-
hány vádra, melyeket egy római (liberális) laptársunk 
XIII . Leo pápasága ellen emelt. Laptársunk szerint XIII . 
Leo, közeledve a fennálló kormányokhoz, elidegenítette 
magától a katholikus népeket. Minap, annak módja és 
rendje szerint elbántunk ez alaptalan ötlettel. 

Egyébiránt a tények hangosabban beszélnek min-
den okoskodásnál. 
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Milyen jelenleg a kormányok helyzete a szent-szék-
kel szemben ? Hármat , Ausztria-Magyarországot, Spanyol-
országot és Belgiumot kivéve, csaknem valamennyi kor-
mány, a monarchiaiak éppen ugy mint a köztársaságiak, 
többé-kevésbbé nyílt confliktusban van a szentszékkel ; 
legalább is a tárgyalások velők oly kinyuj tot takká vál-
nak, hogy a (kath.) sajtó már nem is mer velők foglal-
kozni, attól tartván, hogy ürügyet szolgáltatnak e kormá-
nyoknak teljes szakitásra. Mi még a viszály okait sem 
merjük már szellőztetni, nehogy maga ez a fejtegetés, 
talán igen kidomborítván az egyház jogait, támadásnak 
látszassák a kormányok ellen! Sőt még megnevezni sem 
merjük e kormányokat, melyek igy visszaélnek a pápa 
türelmével és nagy békeszeretetével. Megnevezni őket 
annyi lenne, mint a viszály okait mind felidézni. 

A, tény tagadhatatlan, és tagadása semmit sem hasz-
nálna. És e tény fényesen igazolja minden elveinket: hét év 
tárgyalásai, hét év szivélyessége, hét év béketűrése után, 
eltöltve gyümölcstelen eszmecserékkel, XIII . Leo ugyanazon 
eredményekre ju to t t mint IX. Pius. 

A kormányok nem interveniálnak a pápaság sza-
badsága és függetlensége érdekében ; félelmök egy har-
madrendű hatalmasság előtt sajátságos látványt nyúj tot t 
akkor, midőn e kis állam, melynek praetensiója elnyelni 
a szentszéket, a propaganda megrablására indult. Még sa-
já t katholikus alattvalóik anyagi érdekeit sem akar ják 
megvédeni ama merényletek ellen, melyeket a kis Italia 
közös tulajdonunk ellen intézett ! De ez még nem min-
den: valamennyi államban, leszámítva a fent jelzett ki-
vételeket, a katholikusok ki vannak téve mindenféle üldö-
zésnek, a jog minden eltagadásának. 

Ez azért van így, mert a szabadkőművesség uralko-
dik eme kormányok fölött, és szövetkezik az eretnekek 
és szakadárok felekezeti szellemével, hogy megkísértse a 
katholikus anyaszentegyház hát térbe szorítását. íme itt 
az oka, miért félnek Olaszországtól, ettől a gyenge ha-
talmasságtól. Nem ágyúi, nem hajóhada az, a mitől a 
többi államok ret tegnek ; az a kiváló szerep, melyet 
Olaszország mint szabadkőműves állam foglalt el, ez a 
valódi ok. Olaszország a világ összes páholyainak végre-
haj tó közege. Ez az ő létoka, ezért enged meg magának 
minden jogtiprást , ezért veti meg a felháborodott jog-
érzet minden tiltakozását, az államok és fejedelmek min-
den ellenészrevételeit. 

A római pápaság jelenleg, a legbámulatosabb türe-
lemmel, a legfeddhetetlenebb diplomácziával nem tehetet t 
többet annak bebizonyításánál, hogy az egyház ellenségei 
hatalmukba kerítették Európa kormányainak legnagyobb 
részét, hogy az eredmények nem függnek többé az em-
beri ügyesség forrásainak bármikénti kezelésétől vagy a 
keresztény szeretettől; mert az általános revolutio kien-
gesztelhetetlen ellensége az egyháznak, és a kormányokat, ! 
a fejedelmeket és köztársasági elnököket hatalmába ke-
rí tette s mint zsákmányát ragadja magával az örvénybe. 

Egészen másképp van a népeknél, A. népeket a pápa 
kisérletei a kormányok mellett nemcsak el nem idegení-
te t te a pápaságtól, sőt a népek e kísérletekből inkább 
nagy reményeket merítnek. Hanem e tárgyalások előre-
látott eredménytelensége még inkább felnyitotta szemö-
ket, és csak még szorosabban egyesité őket az igazsággal 
és a szentszékkel. 

Francziaországban, Némethonbau, Belgiumban és 
Oroszország katholikus tartományaiban a népek lelkese-
dése a szentszék mellett ellenállhatatlan. Innen, a népek 
köréből emelkednek a visszakövetelések az olasz bitorlás 
ellen ; a népek körében emelkedik ki az egyesülés a szek-
ták merényleteinek visszavetésére ; a népek sietnek a pápa 
segítségére elhagyatottságában, a népek sürgetik a hatal-
makat az egyház jogainak visszakövetelésére, a mint ez 
Németországban történik ; a népek tar t ják fenn engedelmes-

ségük, gyengéd odaadásuk s tiszteletük által a szentszék 
hatalmat és méltóságát. 

És igy, az a demokratikus mozgalom, mely a t ró-
nokat aláaknázta, eredményeiben nem oly kedvezőtlen 
az egyházra nézve, amint látszik. A trónok, egyre alá-
ásva és járomba hajtva az általános felforgatás által, 
hogyha többé nem támaszai az egyháznak, nem oszlopai 
a legitim jogoknak : elvesztették társadalmi hasznos vol-
tukat . Minthogy a népek egyetemességökben hivek ma-
radnak az egyházhoz, ebben a beteg társadalomban min-
dig fennmarad egy u j üdvös elem, a mely a dolgok egy 
u j rendjét késziti elő, melyben az egyház u j fényt és dia-
dalt fog nyerni 

A népek e fellendülése a teljes igazság érdekében 
nem hanyatlott XIII . Leo pápasága alatt, a mely IX. 
Pius pápaságának folytatása. Hanem a népek és a titkos 
társulatok által vezetett kormányok közt az elválás mé-
lyebb lett. Megszűnvén a t rón védeni az oltárt, az oltár 
védelme a hívekre háramlott át. 

XIII . Leo diplomácziája, ha nem is sikerült neki a 
kormányokkal az ő valódi érdekeit megértetni, legalább 
bebizonyította azt, hogy az egyház és a revolutio közt a 
kiegyezés lehetetlen. 

KATH. TANÜGY. 
Egy indítvány. 

Minden hosszadalmasabb bevezetés nélkül, kérdezzük : 
van-e Magyaroszág iskolai rendszerében, az elemi iskolá-
tól kezdve az egyetemig, gondoskodva, hogy az i f júság 
a Jcath. egyháznak történetét Magyarországban mint egy-
öntetű egészet megismerje ? Ugy hisszük, hogy nincs. 

Indítványozzuk tehát : hozzassék be minden kath. 
középiskola felsőbb osztályainak egyikébe, továbbá a ta-
nítóképző intézetekbe és a felsőbb iskolákba ,A kath. 
egyház történelme Magyarországon' mint köteles tantárgy. 

Az indítvány megokolását, ha szükségesnek tűnnék 
fel, egy későbbi czikkre halasztjuk. Addig is felhívjuk rá 
az illetékes tanférfiak figyelmét, azzal a kéréssel, hogy 
azt eszmecseréik tárgyává tenni szíveskedjenek. 

I R O D A L O M . 

4- A párbér Magyarországon jogtörténeti fejlő-
dése é s jelen á l lása szerint. Oklevéltári nyomozások 
alapján irta Timon Ákos jogtudor, képesitett egyetemi 
magántanár, a győri kir. jogakadémia jog- és államtudo-
mányi karánál a jogtör ténet és az egyházjog ny. r . ta-
nára. Budapest, ' l885. 8—r. XV, 411 és 103 lap. Ára 
4 f r t . 

Ennek a nagyszabású monographiának jelzésével 
nyi t juk meg az u j évfolyam irodalmi rovatát . Szerzője, 
a jogtörténelmi iskola hive, e művét még inkább mint 
eddigi müveit, széleskörű forráskutatásra alapította. Csakis 
ezen az alapon lehet a multat egészségesen tovább fej-
leszteni. Részletes megvilágítása e műnek, a melynek tár-
gya minden papot érdekel, a Katii. Theol. Folyóirat 
1884. évi IV. füzetének van fenntartva. Majd közöljük 
azt nemsokára it t is. Most, minden kitelhető elismerés és 
dicséret mellett, melyet szerző szorgalma, tudománya és 
szelleme méltán megérdemel, csak annyit jelentünk ki, 
hogy a párbér alapjának felfogására nézve a tudós szer-
zővel nem érthetünk egyet. Köszönetet szavazunk azon-
ban szerzőnek, hogy a kérdést a legkomolyabb jogtu-
dományi eruditióval felvetette. Müve nem fogja megen-
gedni, hogy e kérdés fölött napirendre lehessen térni. 

= Kibékítése az egyénnek és családnak a val-
l á s sa l é s az államnak az egyházzal . Dr. Schlauch 
Lörincz szatmári püspök elnöki megnyitó beszéde a Szent-
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László-Társulat 1884. nov. 27. közgyűlésén. Budapest, 
1884. 8-r. 28 1. Németül is megjelent az eszmetisztázás 
e monumentális terméke. 

VEGYESEK. 
— Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minis-

ter Tétényben Baumgarten zsidó földbirtokos megkeresz-
telésénél keresztatya lévén, a katli. egyház kebelébe fel-
vett keresztfiához a következő nevezetes nyilatkozatot 
intézte : 

„Légy boldog az u j vallásban, melynek tagjává let-
tél. A katholiczizmus a haladás vallása. Összes polgáro-
sodásunk abból indul ki. mint gyűpontból . Nekünk nincs 
okunk félni a haladástól, sem attól, hogy a tudományok 
fejlődése megszégyenithetné a katholiczismust ! Ennek ma-
gasztos tanai, elvei, oly szilárd alapon állanak, hogy a 
látszólag néha mutatkoznak is némi ellentétek a tudo-
mány vívmányai és a katholiczismus tanai között, ele-
nyésznek azok, minél inkább szűrődnek le a valódi tudás 
nagy elvei!" 

— Angolország külügyminisztere, lord Granville, sz. 
Ágoston apát, Angolország apostolának tiszteletére, nagv-

j szerű szobrot emel azon a helyen, a hol a szent férfiú 
I Thanet szigetén először angol földre lépvén Ethelber t 

királyival találkozott s neki és népének a keresztény hi-
I tet hirdeté. A szobron a négy evangelista jelképe, az 

Annunciatio, a b. szűz a kisded Jézussal, a keresztre-fe-
szités. a transfiguratio stb. lesz bevésett képekben szem-
lélhető. A monolith szobor 20 lábnyi magasnak van ter-
vezve. Megjegyzendő, hogy lord Granville testvére lady 
Fullertonnek, a jeles convertita Írónőnek. A szobrot a 
következő felirat fogja díszíteni: 

AUGUSTINUS 
AD EBBSFLETAM IN INSULA THANET 

POST TOT TERRAE MARISQUE PERICULA 
TANDEM ADVECTUS 

IN HOC LOCO CUM ETHELBERTO REGE CONGRESSUS 
PRIMUM APUD NOSTRATES CONCIONEM HABUIT 

ET FIDEM CHRISTIAN AM 
QUAE PER TOT AM ANGLTAM MIRA CELERITATE DIFFUSA 

EST 
FELICITER INAUGURAVIT 

•596. 
UT APUD CANTIANOS MEMORIA SERVETUR 

HOC MONUMENTUM CURA VIT 
GEORGIUS LEVESON-GOWER COMES GRANVILLE PORTUUM 

CUSTOS 
1884. 

Előfizetési felhívás 
a ,Re l ig io" 1885-iki vagy i s n e g y v e n n e g y e d i k é v f o l y a m á r a . 

E lapot, mivel csakugyan Magyarország legrégibb fennálló lapja, szeretik „ve te ránénak nevezni. Egyszer 
meg ellenkezőleg azt mondta róla valaki, hogy — „nem a régi." 

Mind a kettő igaz. A Religio mindig a régi is, meg u j is. Semper eadem, semper nova. Mindig a régi — 
hivatásánál és szelleménél, elvei és irányánál fogva, a mely, mint a kath. papság maga, marad mindig ugyanaz. Sem-
per idem. Mindig uj, azaz folyton-folyvást megújuló lap a Religio, anyaszentegyházunk ujdonatnál u jabb feladatainak 
és irányának, viszonyainak és helyzetének if jú hévvel vitt friss felfogásában és az u j idők u j ostromaival szemközt 
megfelelő katholikus taktika alkalmazásában. Semper nova. 

Világiak által vezetett és irott katholikus lapok kimondhatatlan nagy hasznára vaunak az egyháznak, ha fensőbb 
ihlet, keresztény bölcseség, és kivált, ha az a „spirituális unctio", az az „ineffabilis chantas" ha t ja át, a mely nélkül 
minden csak „aes sonans" és „cymbalum tinuiens" marad, a melylyel ellenben, ha megvan, megújítani lehet a föld 
szinét, instaurare omnia in Christo. Háromszoros dicsőség az ily világi publiczistáknak ! Ámde ha még oly bővében 
volnánk is az ily r i tka világiaknak, mint a mint nem vagyunk : nekünk papoknak még sem lenne szabad a tollat 
hevertetni vagy világi híveink lábaihoz letenni. A tollforgatás — egy neme lett az apostolságnak, századunkban job-
ban mint valaha. Az apostolság pedig mindig kiválóan papi dolog marad : tehát a sajtó-apostolság is. L.abia sacer-
dotis custodient scientiam, et legem requirent de ore eius. Papi sziv kiválóan egyházi sziv ; és a papi ajk vagy toll 
sajátos hivatással bir annak tolmácsolására, a mi az egyház szivén fekszik. 

Ezek az okok hozták létre a Religiót, ezek tar to t ták fenn eddig : ugyanezen okok, mint folyton fennálló 
tények alapján állva nyitunk, Isten kegyes jóvoltába bizva, előfizetést az u j évfolyamra. 

Törekvésünk rendületlenül marad az eddigi: folytonosan emelni, fejleszteni, egyházunk igényei és szük-
ségleteihez alkalmazni a lapot. íme, a lefolyt évben is két uj rovatot nyitottunk : a kath. actio és az egyleti élet 
szániára. Korunk üterére téve kezünket, ezt gondoltuk j ó n a k : és eltaláltuk. A kath. actio, a kath. egyleti élet s ebből 
kifolyólag a kath. társasélet folytonosan izmosodik, terjed és emelkedik világszerte s napról-napra szélesebb medret 
váj magának a katholikus közvéleményben és életben. A jövő évfolyamban ezt a két rovatot tovább fogjuk fej-
leszteni. De u ja t is fogunk adni ismét. Mi lesz ez : arra maga az u j évfolyam fog válaszolni. Nem u j rovat, hanem u j 
tárgy lebeg szemünk előtt. Előre mondhatjuk, hogy szebb, magasztosabb, fenségesebb lesz, mint a világ bármely — 
regénye, vagy politikai prakt ikája . 

T. előfizetőinket kérjük a lap terjesztésére. Ez a lap legszebb juta lma : az elismerés emelkedése, mit folyton 
fokozódó hálával veszünk. Tömeges, gyors megrendelés időt kiméi számunkra. 

Előfizethetni a lap élén kifejtett módon : egész évre 10 frttal, félévre ő frttal. 
Paptársainknak megkönnyíteni óhajtván a lap járatását, az ez iránt fennálló egyházi szabályokkal össz-

hangban, intentiók végzéseért is adjuk a lapot,. Mi léptünk e térre a régibb lapok közöl a legutolsók. Vajha vissza-
léphetnénk e tekintetben a régi alapra, a készpénzzel való előfizetésre. De ezt csak közös elhatározással tehetnék 
meg a kath. lapok. Hanem a szükség is nagy. Árpa-kenyér mellett intentiók fejében olvashatni a Religiót vigasz-
talás lehet. Ilyen eset is van ott fenn a Kárpátok alatt. 

Az intentiók számának meghatározását későbbi nyilatkozatra hagyjuk. 

Kelt Budapesten, 1884. sz. Damasus pápa és hitvalló napján. 
Â szerkesztő. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : : 

szerdán és szombaton. í 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 írt. 

Szeikesztő lakása:Buda- i 
pest, VIII . , József-kőrut \ 
50., hova a lap szellemi ; 
részét illető minden kiil- i 

demény czimzendő. = 

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

NEGYYENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, január 7. 2 , I. Félév. 1885. 

TARTALOM : Vezéreszmék én Tanulmányok: Egy hiányzó egyetemi tansze'k. — Szent Ambrus püspök és egyliázdoktov taní tása a szó-
lás ró l^« hallgatásról. — Egyházi Tudósildsok : B u d a p e s t : A római kérdés. S v á j c a : XIII. Leo pára t lanul kegyes levele Lachat, 
bázeli püspökhöz. — B e r l i n : Bismarck és az egyház. — Kalh. Egyle'i Elet : Az országos katholikus tani tói segélyalap. — Katholikus 
Actio. A kar thagói székesegyház fölépítésére. — Irodalom-. Discours du Souverain Pontit ' Léon XIII — Értesítés. — Közművelődés. -

Uj Magyar Sión. — Vegyesek. — Előfizetési felhívás. 

Egy hiányzó egyetemi tanszék. 
I. 

Már egy éve mult annak, hogy a hitelem-
zési szak-irodalom terén kitűnő sikerrel buzgól-
kodó egyházi ivónk Fonyó Pál „Hitelemzésünk 
emelése" czimű pályakoszorús munkájában à kö-
vetkező óhajának adott a nyilvánosság előtt ki-
fejezést: „Hogy tehát a budapesti egyetem hittani 
fakultásának hallgatói szakképzett hit elemzőkké is 
képezhessék magukat, egy hitelemzői cathedrát kel-
lene az egyetemen szervezni s arra egyik legavatot-
tabb hitelemzőt kellene meghívni, hogy azután ez a 
papnövendékeket hetenkint pl. két órában a hit-
elemzés elméletébe, s az ezzel kapcsolatos ismeretekbe, 
más heti 1—2 órán ismét a gyakorlati hitelem-
zésbe minél alaposabban berezesse." (209. lap.) 

Ez óhaj elhangzott, a nélkül, hogy bármely 
oldalról visszhangra talált volna, — elhangzott a 
nélkül, hogy az óhajban rejlő indiványt hozzá 
szólása által bárki is felkarolta volna, A „Kath. 
1heológiai Folyóirat" mult évi füzetében ugyan 
Dr. Sztééez György az idézett műről ismertetést 
nyújtva Fonyónak óhaját figyelemre méltónak ne-
vezi, de annak bővebb bonczolgatásába nem bo-
csátkozik. 

Mi, kik e sorokat ivjuk, — a kérdéses óhajt 
— szintén figyelemre méltónak, de sőt nagyon 
is megszívlelendőnek találtuk. Őszintén megvall-
juk, — már jóval előbb, — mint legelsők kíván-
tunk volna hozzá szólni az óhajhoz s a benne 
foglalt indítványhoz. Nehogy azonban a szerény-
telenség vádja érjen bennünket, — illetékesebb 
férfiak szavára várakoztunk, magasabb körökből 
megindítandó initiativában reménykedtünk. De 

mert várakozásunk és reménykedésünk alaptalan 
volt, — ma már attól tartunk, hogy Fonyó in-
dítványára a feledés sötét fátyola fog borulni. — 
Ezt szeretnők jelen felszólalásunk által meggá-
tolni — s egyúttal az indítvány jogosultságára 
vonatkozó szerény nézeteinket is kifejteni óhaj-
tanok. 

A hitelemzés nagy fontosságát in theoria 
minden jóravaló katholikus beismeri, — de a 
fontos ügyet in praxi csakis azok tudják elegen-
dőkép méltányolni, kik a hitelemzéssel foglalkoz-
nak. Csakis azok, kik a kisdedek közt forgolód-
nak, tudják és érzik igazán: mily nehéz az elvont 
hitigazságokat a gyenge elmékkel megértetni. 
Csakis azok, — kik az iskolában a káté kérdé-
seit magyarázgatják, — adnak teljesen igazat 
ama panaszoknak, melyek ama tankönyvecskék 
czélszerűtlen szervezete ellen a sajtó terén is-
mételve hallhatók valának. — Csakis azok, kik 
valamely ügyetlen vagy lelkiismeretlen hitoktató 
övökét veszik át, képesek felfogni: mennyi vosszat, 
mennyi kávt okoz a hit elemző jávatlansága, gondat-
lansága és hanyagsága. S viszont csupán a kellő 
gyakovlattal dicsekvő és lelkesen működő kate-
cheták annak a megmondhatói : mily meglepően 
hálás talajva talál Isten igéjének magva az ár-
tatlan gyermeki keblekben. Igen — a hitelem-
zők azok, kik a katechetai ügynek nagy hord-
erejét, — annak előnyeit és hátrányait, — igé-
nyeit és szükségleteit öntapasztalataik alapján első 
sorban belátják, — s a közvetlen benyomások 
alatt legmelegebben átérezni tudják. I)e mert a 
hitelemzéssel rendszerint rangnélküli papok, 
igénytelen plébánosok, s még igénytelenebb káp-
lánok avagy hitoktatók foglalkoznak, — azért 
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a kérdéses szakma legilletékesebb bíráinak szava 
többnyire eredmény nélkül hangzik el a pusztában, 

Ám ha e kevésbbé jelentékeny férfiak, a 
próféta ismeretes in te lmét : „Clama, ne cesses" 
követve, — újra meg újra felemelik szavukat, — 
ismételve hangsúlyozzák a hitelemzési ügy ne-
hézségeit és hiányait, — ha ismételve rámutat -
nak a hitelemzés terén észlelhető ta r tha ta t lan álla-
potokra, — szavaik és felszólalásaik utóvégre is 
meghallgatásra találnak — az igénytelen egyé-
nek által felvetett kérdések ha tán nem is rög-
tön, — de lassankint kellő megoldást nyernek. 

A hitelemzés igénytelen munkásai addig hang-
súlyozták a nyilvánosság előtt használatban 
levő kátéink nem egészen helyes szerkezetét: 
mig végre, nem régiben a nméltóságú püspöki 
kar a kátéjavitás keresztülvitelére megtette az 
initiativát. — A budapesti segédlelkészek éve-
ken keresztül panaszkodtak, hogy egyéb hivata-
los tendőiknek amúgy is nagy sokasága mellett, 
— képtelenek a hitelemzés tisztét az iskolákban 
kellőleg végezni, s e panasz jogosusultságát utol-
jára is csak belátta a fővárosi képviselő testület 1 

— s a mái idők szellemét tekintve, — kissé 
meglepő áldozatkészséggel. — önálló kateclietai 
állomásokat szervezett. 

E két kimagasló tény arra enged követ-
keztetnünk, hogy Fonyó Pálnak óhaja is előbb-
utóbb fel fog karoltatni, — s az általa inditvá-
nyozott egyetemi cathedra létre fog jönni. — Jó 
előjel erre nézve az a harmadik szintén örvendetes 
tény, mely szerint az esztergomi érsek és bibornok-
primás Ű eminentiája a folyó tanév elején az esz-
tergomi seminariumban már tényleg létesített hit-
elemzési tanszéket. 

De tér jünk át a dolognak tulajdonképeni ér-
demére. Czikkünk elején Fonyó óhajait és indít-
ványát jogosultnak mondottuk. S ez korántsem 
puszta állítás, — hanem nagyon is indokolható, 
nagyon is megszívlelendő igazság. 

Korunk a szakképzettségre kiváló súlyt he-
lyez. Napjainkban a jelentéktelenebb hivatalokra 
is rendszerint oly egyének alkalmaztatnak, kik a 
hivatalos teendőkre nézve elméleti vizsgálatot ál-
lottak ki, s előzetesen a gyakorlati téren is for 
golódtak. — A művelt országok kormányai a 
szakképzettség fejlesztése érdekében utaztatni 
szokták a reményteljes fiatal embereket. E ezélra 
hazánk kormánya is évenkint jelentékeny áldo-
zatokat hoz. — Nem akarjuk e helyütt ama 

kérdést szellőztetni: ha vájjon a hozott áldoza-
tok nagysága arányban áll-e a műutazások ered-
ményeivel? Azt sem akarjuk vizsgálni: lia váj-
jon a szakképzettség hangsúlyozása és tényleges 
előmozdítása és méltányolásánál nem játszik-e 
kisebb-nagyobb szerepet korunknak egyik jellem-
vonása: a szédelgést Csupán azt akarjuk konsta-
tálni,, hogy ez idő szerint a profán ügyek'- a pro-
fán hivatalok — és profán tudományok fővezénylői 
lépten-nyomon szakképzettséget követelnek. — Es 
ez kétségkívül helyes, kétségkívül jogos követel-
mény. Ez nem más mint gyakorlati alkalmazása 
a régi közmondásnak: „egyben légy tökélet* s"\ — 
Es ha a követelmény keresztül vitelénél, ha a 
közmondás alkalmazása körül, több a látszat, mint 
a valóság, — ennek oka nem a követelmény jog-
talanságában, — nem a közmondás helytelensé-
gében, - h an m a megromlott emberi termé-
szetben rejlik. 

Már most kérdjük: ha a profán hivatalno-
kokokban teljes joggal megkövetelhető a szak-
képzettség: nem kell-e ugyané követelményt a 
szent jellegű hivatalok viselőiben is keresnünk ? 
-— A hitelemzés nem csekély jelentésű, hanem 
igen fontos, - nem profán, — de szent tiszt. 
— Kérdjük : nem igényel-e e fontos, e szent 
tisztnek helyes kezelése szakképzettséget ? Ki 
merne e kérdésre nemmel felelni?! 

Tegyük fel a másik kérdést : hogyan és mi-
ként képeztetnek hazánkban a papok a hitelemzői 
pályára ? (Vége küv.) 

Szent Ambrus püspök és egyházdoktor tanítása 
a szólásról és hallgatásról.*) 

I. 

Vájjon mit kell nekünk mindenek előtt inkább meg-
tanulni mást, — mint hallgatni, hogy tudjunk, mikor kell, 
szólni ; nehogy előbb törjön fölöttem pálczát az én sza-
vam, mint feloldjon a másé: Ex verbis tuis condemnabe-
ris. (Matth. 12, 37.) Mi hasznod van tehát belőle, ha a 
kárhozat veszélyét felidézni sietsz, beszélve ; akkor, midőn 
biztosithatod magad hallgatva ? Akárhányat láttam, kiket 
a szólás ej tet t meg ; alig valakit, a kinek a hallgatás ár-
tott volna : azért is hallgatni tudni sokkal nehezebb mint 
szólni. Akárhány beszédes embert ismerek, a ki hallgatni 
képtelen. Ritka dolog, hogy hallgasson valaki, még akkor 
is, ha beszélnie semmit sem használ. Bölcs ember tehát 
az, aki hallgatni tud. S végre is maga az isteni bölcse-

*) De officiis ministrorum, vagyis : a papi kötelességekről, 1. 
1. cap. 2, 3. Kzzel kezdjük meg beváltását amaz Ígéretünknek, 
hogy uj évtől l'ogva u ja t is fogunk adni. A szent atyák örökbecsű 
remekeiből fogunk részleteket és gyöngyöket közölni, a milyenek 
most már nem teremnek. Szerk. 
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ség monda : Dominus dédit mihi lingvam, eruditionis, 
quando oporteat serm<nevi d.icrre. (Zs. 50, 9.) Méltán ne-
veztük tehát bölcsnek, a ki az Úrtól megkapta azt az 
adományt, hogy tudja, mikor kell szólnia. Találóan mondja 
a szentírás: Homo sapiens tacebit usque ad tempus. (Eccli. 
20, 7.) 

Azért az Ur szentjei, minthogy jól tudták, hogy az 
emberi szó többnyire a bűn hirnöke, és az emberi téve-
dések kezdete az emberi beszédben rejlik, — szerettek 
hallgatni. Az Ur egy szentje mondja ezt is : Dixi, cmto-
d am vias meas, ut non del in quam n lingva mea. (Ps. 38, 
2.) Tudta ugyanis és olvasta: mily nagy isteni oltalom 
van abban, ha az ember nyelvének ostora és lelkiismeretének 
tanúbizonysága elől elrejtetik. Mert gondolataink titkos 
szégyene és lelkiismeretünk Ítélete valóságos ostorunk ; 
de ostoroz bennünket beszédünk ostora is, midőn olyano-
kat mondunk, a miknek hangja lelkünket virgácsolja és 
elménket felsebzi. Kicsoda az, a ki szivét a bűnök özö-
nétől tisztán megőrzé és nyelvével soha sem vétene ? Azért 
tehát (a zsoltáros), midőn látta, hogy egy sem a szentek 
közöl nem menthette meg ajkát a beszéd mocskától, (mi-
helyt beszélni kezdet t) : ő maga szabta ki magára a hall-
gatás által az ártatlanság törvényét ; hogy igy hallgatva ki-
kerülje a bűnt, a melyet, ha szól, aligha sikérült volna 
kikerülnie. 

Hallgassunk tehát a vigyázat mesterére : Dixi, cus-
fodiam vins meas, vagyis megmondtam magamnak, gon-
dolatom hallgatag parancsával feltettem magamban, hogy 
vigyázni fogok utaimra. Vannak utak, a melyeken j á r - i 
nunk ; vannak, a melyek fölött őrködnünk kell. Já rnunk 
kell az Ur utain ; őrködnünk a mi u tahik felett, nehogy 
bűnre vezessenek. Őrködhetsz pedig ugy, ha nem sietsz 
beszélni. A törvény mondja : Audi Israël Dominum Deum 
tuurn. (Deut. 6. 3.) Nem azt mondta: beszélj ; hanem 
hallgasd ! Azért bukott el Eva, mert férjének azt mon-
dotta, a mit nem hallott az Úrtól. Az Isten első szava 
azt mondja neked: Hallgass! Ha hallgatsz, megőrzöd 
uta idat : és ha elestél, gyorsan javulsz. Mert hiszen miben 
javi t ja az if jú az ő út ját , ha nem az Ur igéinek 
megtartásában ? (Zsolt. 118, 9.) Előbb tehát hall-
gass (tace) azután pedig hallgass (audi), nehogy nyelved-
del vétkezzél. 

Nagy baj az, ha valakit nyelve kárhoztat el. Mert 
ha minden haszontalan szóról számot kell adnunk, meny-
nyivel inkább a tisztátalanság és piszkosság szavairól ? 
Sokkal súlyosabbak az elharnarkodás szavai mint a hival-
kodáséi. Ha tehát a haszontalan szóért be kell szá-
molni : mennyivel inkább bűnhődni kell a kegyeletlen be-
szédekért ? 

II. 

Mit tegyünk t ehá t? Némákká legyünk? Semmi 
esetre. Megvan a hallgatásnak, megvan a szólásnak a 
maga ideje. Azután, lia a haszontalan szóért felelnünk 
kell : vigyázzunk, hogy haszontalan hallgatásért is ne kell-
jen felelnünk. Mert hiszen van ám ügyterhes hallgatás is, 
(Dán. 13. 3.) milyen volt Zsuzsánnáé, a ki többet tet t 
hallgatás által mintha beszélt volna. Hallgatva az em-
berek előtt, beszélt Istennek : és szemérme tisztaságának 

nagyobb jelt nem talált, mit a hallgatást. Lelkiismerete 
beszélt, midőn szavát senki sem hallotta ; és nem kereste az 
emberek Ítéletét, midőn az Ur tanúságát birta. Attól kí-
vánta felmentését, a kiről tudta, hogy nem lehet meg-
csalni. Maga az Ur az evangéliumban, hallgatva dolgozott 
az emberek üdvén. (Math 96, 63.) Helyesen cselekedett 
tehát Dávid, midőn nem örök hallgatást, hanem őrködést 
parancsolt magának. 

Vigyázzunk tehát szivünkre, vigyázzunk nyelvünkre. 
Mind a kettőre van irás. Itt az mondatott, hogy a jkunkra 
vigyázzunk; másutt ez van írva : Omni custodia serva cor 
tuurn. (Prov. 4, 23.) Ha Dávid őrködöt t : neked nem kell 
őrködni ? Ha Izaiásnak nem volt tiszta ajka, midőn mondá: 
0 miser ego, quoniam compunctus sum, quia cum sim 
homo, et imanunda labia h'ibeam. (Zs. 6. 5.) ; lia az Ur 
prófétájának ajkai tisztátalanok valának : hogyan lehet a 
miénk tiszta ? 

Es hát kinek, mint nekünk mindnyájunknak együtt 
s egyenkint van irva : Sepi possesionem tuain spinis . . . 
et argentum et aurum tuum alliga, et ori tuo fac ostium 
et vectem, et verbis tuis jugum et stateram ? (Eccl. 28, 
28, 29.) A te birtokod — elméd: aranyad — szived; ezüs-
töd — beszéded. Eloquia Domini, eloquia casta, argen-
tum igne examinatum. (Ps. 11, 7.) Jó birtok továbbá a 
jó lélek. Végre drága kincs a tiszta ember. Keritsd el te-
hát ezt a birtokot, s vedd körül gondolatokkal, erősitsd 
tüskékkel, aggodalmakkal ; nehogy rá törjenek és foglyul 
ejtsék őt a test esztelen vágyai, nehogy nagy indulatok 
rohanják meg, és szétlopják szőlőtermését a járó-kelők. 

I Őrködjél benső embered fölött . El ne hanyagold, meg ne 
und őt, mert becses birtokod az. És méltán becses, mert 
az ő gyümölcse nein romlandó, nem ideiglenes, hanem 
maga az állandó és örökké tar tó üdvösség. Miveld tehát 
(benső) birtokodat, hogy gazdag légy földekben. 

Kötözd fél beszédedet, nehogy bujálkodjék, nehogy 
dúslakodjék és a sok szó bűnt hozzon fehére. Legyen vissza-
tartott és part jai közé szoruljon. A kiáradt folyó csakha-
mar sarat csinál. Kötözd fel érzelmeidet is ; ne legyenek 
azok lankadtak és elfolyók, nehogy az mondassék rólad : 
Non est malagma a])/ionere, neque oleum, neque alligatu-
ram (Is. 2, 6.) Az elme józanságának is megvannak a 
maga gyeplői, a melyek segítségével őt kormányozni és 
vezérelni lehet. 

Legyen a te ajkadon ajtó, hogy betenni lehessen, 
mikor kell, és gyorsan elzárni, nehogy haragra ingerelje 
valaki szavadat és sértést sérelemmel tetézz. Ma hallottad 
épjien a leczkében : Irascimini et nolite peccaie. (Ps. 4, 5.) 
Tehát , ha haragszunk is, mert hiszen ez a természet ösz-
töne nem az önuralomé, rosz szót ajkunkon ki ne bocsás-
sunk, nehogy bűnbe essünk. Szavaid járomban legyenek 
és mértéken, azaz alázatosságban tartsd és mértékre vesd 
őket, hogy nyelved mindig alárendeltje legyen elmédnek. 
Szoritsd vissza őket a zabola kötelékeivel; legyen ra j tok 
fék, a melylyel mértékre lehet visszarántani. Ajkad meg-
latolt beszédet bocsásson ki, hogy igy méltóság legyen 
érzelmedben, suly szólásodban és mérséklet szavaidban. 

Gyöngyök a fentiekből. 
1. Quid autem prae caeteris debemus discere, quam 

tacere, ut possinius loqui ? ! L. 1. c. 2. n. 5. 
2* 
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2. Quid opus est u t properes periculum suscipere 
condemnationis, loquendo ; cum tacendo possis esse tu-
tior ? U. o. 

3. Quamplures vidi loquendo peccatum incidisse, 
vix quemquam tacendo : ideoque tacere nosse quam loqui 
difficilius est. U. o. 

4. Harum est tacere quemquam, cum sibi loqui ni-
hil prosit. U. o. 

5. Vox hominis plerumque peccati annuntiatio est, 
et initium erroris humani sermo est hominis. L. 1. c. 
2. n. 6. 

6. Aliae sunt viae quas debemus sequi, alia quas 
custodire : sequi vias Domini, custodire nostras, ne in cul-
pam dirigant. L. 1. c. 2. n. 7. 

7. Tace ergo prius et audi, ut non delinquas in lingva 
tua. U. o. 

8. Si pro otioso verbo reddimus rationem, vi-
deamus, ne reddamus et pro otioso silentio. L. 1. c. 3. n. 9. 

9. Est enim et negotiosum silentium. U. o. 
10. Alliga sermonem tuum, ne luxuriet, ne lasci-

viat, et multiloquio jieccata sibi colligat Sit restrictior, 
et ripis suis coërceatur. Cito lutum colligit amnis exundans. 
L. 1. c. 3. n. 12. 

11. Sit gravitas in sensu, in sermone pondus, atque 
in verbis modus. L. 1. c. 3. n. 13. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, j anuár 6. A római kérdés. — A kath-

egyháznak jelenleg alig van fpntosabb ügye, mint a ró-
mai pápa kinos helyzete, függetlenségének szakadatlan 
sértegetése, személyének, és magas személyében az egy-
ház legmagasabb hivatalának és legszentebb érdekeinek 
folytonos veszélyben forgása. 

Si pat i tur uiium menibruni, compatiuntur omnia 
membra. A pápa kínos helyzete fá j minden önérzetes 
katholikusnak. A pápa feljajdulása, milyen volt a leg-
újabb karácsonyi allocutio, végig nyilai az egész kath. 
világ érző szivén. Nem lehet nyugtunk soha, mert hi-
tünk őrének, egyházunk fejének, az egyház ellenségei, 
kik összeesküdtek vesztére, nem hagynak nyugtot soha. 

A folytonos zaklatások közt élő katholikus kebel 
aggódva keresi az utat , melynek végén, habár messze 
távolban is, a szabadulás és jobbrafordulás reménysuga-
rait véli derengeni. Az nem lehet, hogy a dolgok jelen 
állása sokáig igy maradjon ; az nem lehet, hogy egy ma-
roknyi összeesküvő uralkodjék a csonttól-velőig katholi-
kus olasz nemzet fölött és daczoljon a világ összes ka-
tholikus népeinek azon határozott akaratával, hogy az 
egyház dicső feje szabad és független legyen szent hiva-
tala gyakorlatában ! 

Ámde nyilik-e csakugyan reménysugár valahonnan 
a kivánt fordulatot jelentve ? 

Az Isten végzései megfoghatatlanok és az ő utai 
kinyomozhatatlanok. Tekintve az európai államok fölött 
uralkodó politika szellemét, sajnos, azt kell mondani, 
hogy biztató reménysugarat , legalább a legközelebbi jö-
vőre nézve, nem látni sehol a láthatáron. 

Az európai államok, bár valamennyien többé-ke-
vésbbé elismerik a pápaságban rejlő párat lan szellemi 
hatalmat, mint társadalmi és nemzetközi tényezőt ; de je-
lenleg, Spanyolországot kivéve, egyik sem mutat ja elég 
komolyan és erélyesen a bitorló olasz királyságnak, 
hogy a római kérdés jelen állását tűrhetetlennek tar t ja . 
Az olasz királyság pedig, azt, a mit nem követel tőle 
senki olyan, a kinek ágyuk és szuronyokkal lehetne 
szavát érvényesiteui, természetes, hogy nem is veszi 
figyelembe. Mit neki a pápa tiltakozása, feljajdulása, 
panaszai ? ! Nincs senki, ki a pápa jogait fegyverrel ér-
vényesítené, s egyhamar nem is mutatkozván remény 
erre : Olaszország kegyetlen következetességgel folytat ja 
a megkezdett müvet : a pápaság elnyomását. 

És nagy szerencséje Olaszországnak, hogy alig van 
kormány, a melyben ne ülnének, alig van államfő, a kit 
ne befolyásolnának szabadkőművesek, a kiknek világszö-
vetsége éppen azért vette el a pápától Rómát és adta át 
az olasz királyságnak, hogy ez ott végrehaj tója legyen az 
Isten és Krisztus el' en összeesküdött világforradalom 
terveinek. 

Az is nagy szerencséje Olaszországnak, hogy az 
európai államok jelenleg valamennyien nagy problémák-
kal birkóznak, melyek teljesen igénybe vesznek minden 
időt, figyelmet és erőt részökről. Azután meg az európai 
concertnek csúfolt hexarchiában Olaszország valamennyi más 
nagy, — és amennyiben ezeknek is szavuk lehetne, — kis 
hatalom által el van ismerve mint jogos tényező ; Európa 
sorsának intézése, a nemzetközi ügyek szálainak bontása 
és bonyolítása pedig az apostatától született Hohenzoller-
nek vaskanczellárjának kezére van átjátszva, a kinek, 
mint a protestantismus megtestesült előharczosának, nem 
lehet feladata — emberileg tekiiitve az emberi dolgokat 
— a katholikus Pipinek és Nagy Károlyok örökségét 
átvenni és a pápa „kengyeltartójá"-vá lenni, mikor ő — 
gondolja magában — tulajdonképen ő ül a világuralom 
nyergében s a pápának kell az ő kengyeltartójának lenni. 

így állnak az emberi dolgok jelenleg. Hogy milyen 
lesz az ő legközelebbi jövőjük, lekövetkeztetheti kiki maga. 

Tehát szomorú a jelen s még szomorúbb a jövő ! Ámde 
csak ha emberileg vesszük a dolgot. Mert hiszen máskép 
is lehet azokat venni! Ne fe ledjük, hogy a világtörténelem 
szálait az emberiség szolgáltatja, de az isteni Gondviselés 
keze fonja. Isten kezében tehát az emberiség — még a 
Bismarckok is — csak anyag. Az intéző — az Isten. Volt 
már eset rá és pedig nem igen régen, hogy a mit meg 
nem tettek a fejedelmek, megtette egy köztársaság, és a 
mire e század elején a katholikus hatalmak elégtelenek 
valának, vagy talán elég komolyan alig gondoltak, azt 
az Isten a protestáns és schismatikus hatalmak által haj-
ta t ta végre. 

A politikában jelenleg az érdek uralkodik minden más 
tekintet fölött kérlelhetetlen vasszigorral. Sértett érdekből, 
bosszúból vagy érdekeik féltéséből tehát, ha ugy fejlődnek 
az európai conflagrácziót előkészítő világuralmi aspirácziók, 
még akár Bismarck va;jy az ő utódjai lehetnek az isteni 
végzet végrehajtói Olaszország fölött, a mely azt a töménte-
len sok jogtiprást , melyeket elkövetett, bizonyára nem 
fogja sokáig büntetlenül élvezni. Iste'i csak egyenkint 
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bünteti vagy jutalmazza az embereket a más világon, j 
Nemzeteken és népeken, kormányokon és dynastiákon 
— itt e földön vesz elégtételt a jog és igazság számára. 
Csak vesszen össze Németország Angliával s találja amaz 
Olaszországot az ellentáborban : el lehetünk rá készülve, 
hogy Németország tudni fogja, hol van Olaszországnak 
ach illési sarka. 

Van tehát mégis reménysugár, mely segítséggel biztat 
sanyaruságaink közepett! Hanem ez a reménysugár, ha 
egy európai conflagráczió alkalmából várunk is jobbrafor-
dulást, néma közönséges látkör ködhomályából, hanem ma-
gasabb régiókból, az isteni Gondviselésbe vetett hit hóná-
ból dereng felénk — avval a régi szent és örökké változha-
tatlan igazsággal biztatva csüggedésre hajlandó gyarló-
ságainkat, hogy . . . Isten előtt semmi sem lehetetlen ! ? ? 

Svajcz. XIII. Leo páratlanul kegyes levele Lachat, 
bázeli püspökhöz, a ki e püspökségről lemondván, a szent j 
atya által érseki czimmel s palliummal diszittetett fel és 
a tessini kanton apostoli administratorává neveztetett ki, 
igy szól : 

LEO PP. XIII. 
Venerabilis Fráter salutem et Apostolicam Benedic-

tioneiu. Litteras legentes a Te datas nobilissinios tui ob-
sequii et devotae voluntatis sensus erga Nos et banc 
Apostolicam Sedem magna cum voluptate perspeximus, 
ex quibus enitebat simul tuus sacerdotalis animus ac sin-
gulare studium quod Te ad rationes religionis et bonurn 
spirituálé tuorum fidelimn curandum incendit. Vehemeiiti 
enim desiderio affectus, Venerabilis Frater, ut quantum 
in Te est religiosae paci instaurandae in ista Dioecesi 
operam naves, animumque erigens ad eas cogitationes quae 
humanarum rerum rationes excedunt, ac huius Apostoli-
cae Sedis consiliis inhaerens, praetulisti more exemploque 
plurium illustrium Ecclesiae antistitum ab istius tuae 
Basileensis Sedis procuratione recedere, quam pati eam 
rerum conditionem istic vigere, quae Tibi moerori erat, 
et bonis omnibus non levem molestiae causam afferebat. 

Hoc luculentum sacerdotalis tuae virtutis specimen 
haudquaquam mirum accidit Nobis, cum pluribus ab annis 
tum egregias animi tui laudes spectatas penitus et cog-
nitas habeamus, tum salutaria quae praestitisti opera, ut 
crediti Tibi gregis utilitati consuleres. Hinc est, Venera-
bilis Frater , quod dum ex una par te dimissionem tuam 
istius Basileensis sedis excipimus ratamque habemus, unice 
spectantes ut pacis fructus isti Dominicae Vineae parti ! 
redditos videamus, ex altera, cum aequo animo ferre non 
possimus ut Catholica Ecclesia in ista Helvetica regione 
tuae operae utilitate privetur, aliud Tibi munus gravis 
apud Nos momenti Tibi deinandandum censuimus, ut nempe 
Apostoliéi Adminis t ra tors titulo ac jure Fidelibus Pag i ! 
Ticinensis regendis tuas curas impendas. In hoc novo qui 
patet tuae sacrae procuration! campo eximia pietate 
filios invenies tuis obsequentes iussis, invenies surgentes 
piarum institutionum segetes, quibus alendis augendisque 
solers ac nava sollicitudo accedat oportet antistitis doctrina 
et rerum usu praestantis, iisque ornamentis praediti, qui-
bus Te divino munere ornatum esse cognoscimus. I ta 
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I datum Tibi erit Ecclesiae et illustri tuae Patr iae sicut 
hactenus fecisti, in posteruni etiani operam tuam, sapien-
ter fructuoseque navare. 

Quo vero peculiare ac meritum Tibi pignus bene-
volentiae Nostrae praebeamus Te in praeclarissimum Or-
dinem Pontificuiu Majorum cooptare et Damiatensis 
Ecclesiae Titulo honestare decrevimus, qui Titulus Nobis 
olini a fel. rec. Gregorio XVI Decessore Nostro delatus, 
cum Belgicae legationis munus Nos obire voluit, carissi-
mus Nobis est, cum memóriám Nobis revocet eorum 
temporum, quibus primum coepimus sacerdotalibus labo-
ribus in Apostolicae Sedis ministerio perfungi . Er i t hoc 
quidem novum argumentum, quo ea vincula quae Fra -
ternitatem tuam ob existimationem et dilectionem erga 
Te Nostram antea Nobis devinciebant, novam deiuceps 
firmitateni et robur accipiant. 

Decessorum praeterea Nostrorum exemplis insisten-
tes qui ad praestantia illustrium Antisti tum mérita lio-
nestanda, eos interdum Pallii Archiepiscopalis honore 
decorandos censuerunt, huius pastoralis honoris insigne 
Tibi, Venerabilis Frater , singulari privilegio ultro tribui-
mus ad proprium et peculiare eximiarum virtutum tua-
rum ornamentum et praemium. 

Fervidis démuni votis Deum adprecamur, ut animum 
tuum consolationum suarum suavitate perfundat , diesque 
tuos omni animi et corporis prosperitate cumulet, ut diu 
fulgeat tuaruni vir tutum lumen inter catholicas gentes, 
quarum spirituálé regimen pro demandato Tibi munere 
es suscepturus. Horum autem caelestium munerum au-
spex et pignus praecipuae dilectionis Nostrae sit aposto-
lica Benedictio, quam Tibi, Venerabilis Fra ter , ex intimo 
corde, nec non universo Clero ed Fidelibus Basileensis 
Ecclesiae, peramenter in Domino impertimus. 

Datum Romae, apud S. Pe t rum Die 18 Decembris 
Ann. 1884. 

Pontiticatus Nostri Anno Septimo. 

Berlin. Bismarck és az egyház. — Le cléricalisme, 
voilà l 'ennemie, mondá a k i t Thiers „dühöngő eszelős"-nek 
nevezett, Gambetta. Körülbelül ugyanezt mondá a német 
birodalmi gyűlés egy minapi ülésében Bismarck hg., a 
midőn a kath. centrum-pártot haza- és császárellenes ér-
zelmekről vádolta és azt állitá, hogy a centrum „a pap-
ság u r a l m a d é r t küzd, midőn azt mondja, hogy az „egy-
ház szabadságaért" harczol. A genie, bármily rendkívüli 
és colossalis legyen, nem ment meg senkit a tudatlan-

! ságtói, ha valakinek p. ebben telik a kedve. 
Ily kedvencz ignorancziával állunk szemben a jelen 

esetben. A kath. anyaszentegyház ellenfelei sehogysem 
akar ják megérteni, hogy a hierarchia nem önkényuralom. 
Egy kormányférfi, p. egy Bismarck, sokkal szabadabban, 

I mondhatni teljes önkénynvel jár el hivatalában: mig egy 
papnak p. még ruhájára, még magatartására nézve is po-
sitiv törvények szabnak korlátokat . Hát még kötelességei a 
hívek lelki üdvével szemben, mennyi isteni és egyházi 
törvény által vannak meghatározva! Hol van itt az önkény-
uralomnak legcsekélyebb támasza i s? Valóban, alig gon-
dolható együgyübb élői'élet, mint az, mely a kath. egy-
házat a „papi uralom" czinién gyűlöli. H a j h ! a dolog 
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igen egyszerűen megérthető volna, csak akarni kellene ! 
Minden ember rendeltetése : Istennek szolgálni ; a papság 
hivatása pedig : minden embernek mint Isten szolgájának 
— szolgálatára tenni : tehát a papi rend, midőn az egy-
házat kormányozza, tulajdonképen szolgál — az Istennek 
és a híveknek. A pápák „Servus Servorum Dei" cziuie 
remekül kifejezi a kath. egyházi rend szellemét. Va jha 
több jóakarat tal s kevesebb elfogultsággal tekintenének 
protestáns atyánkfiai — az anyaszentegyházra ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az országos katholikus tanítói segélyalap. 
Az alapkezelés alapszabályainak 2. §-a értelmében a 

segélyalapot kezelő egri főkáptalan teendői közé tartozik, 
i r ja a „Népiskolai Tanügy" ezévi 1. számában, az alap va-
gyonáról készített számadásokat megvizsgálás végett az 
ország herczeg-primása elé terjeszteni, mely felülvizsgált 
és jóváhagyott számadások kivouatilag a kathol. lapokban 
évenkint közzététetnek. 

Addig is, míg a hivatalos számadások elkészülnek, 
nevezett laptársunk becses adatokat közöl az ügy jelen 
állásának ismertetésére. 

Az egri főkáptalan, mely a kezelés elvállalása által 
nagy hálára kötelezte le Magyarország érdeklett tanitó kö-
zönségét, ngs és ft Begovcsevich lióbeit apát-kanonok úrra 
ruházta át a segély-alap kezelő-gondnokságát. „A leg-
kitűnőbb választás, úgymond derék laptársunk. Oly fér-
fiura bízatott a segélyalap közvetlen kezelése, kit erre a 
feladatra mind a legszebb papi erényekkel ékes, kipró-
bált jelleme, az egész egyházmegye által elismert tekin-
télye, köztisztelet és szeretettől környezett egyénisége, 
példás szorgalma, rendszerető pontossága, a kath. népne-
velésügy és annak munkásai iránt emelkedett felfogá-
sából folyó meleg vonzalma és tettekben nyilvánuló ér-
deklődése, — mind a férfikor delén álló életereje és mun-
kabírása kiváló módon képesitnek." 

A n. m. püspöki kar kimondván, hogy a kezelő 
mélt. főkáptalan az alap tőkéjét ér tékpapírokba fektetheti, 
az egri káptalan elhatározta a segélyalap részére 5"/,,-os 
magyar papirjáradék-kütvények vásárlását. 

„A mai napig, igy szól a becses közlemény vége, 
tényleg igy áll segélyalapunk : 

A nm. püspöki-kar alaptőkéje . . . 20000 f r t — kr. 
Ezen tőke kamatai s a fel ül fizetések 

tehetők 
Nagytapolcsányi esp. ker. lelkészei 
Nagyszombati esp. ker. lelkészei . . 
Szajbély Henrik vál. piisp 
Esztergomi főkáptalan 
Az utóbbi 4 tétel időközi befizetett 

kamatai 
Bubla Károly vál. piisp. kanonok . . 
Egr i főkáptalan 
Somogyi Károly apát-kanonok 
Győri káptalan 
Kuncz Adolf csornai prépost . . . . 
Justus József alesp. pleb 

Kalocsai főkáptalan 500 f r t — kr. 
Népiskolai Tanügy gyűjtése . . . . 339 „ 20 „ 

Összesen . 28709 frt 42 kr. 
Ismételjük, hogy az egyházmegyék küldeményei még 

nem érkeztek meg. De azért már eddig is ismerjük két 
egyházmegye gyűjtéseinek eredményét ; és pedig ezek 
egyike éppen a legnagyobb egyházmegyék közül való, 
másika a legkisebbek közül. I smer jük tehát azt a közép-
calculust, melynek alapján oly számítást tehetünk a beér-
kezendő összegekről, amely nem csalhat ; megjegyezvén, 
hogy a legközelebb már hivatalosan kimutatható tényle-
ges végeredmény biztosan több lesz, mint ezen calculusunk 
mutat ja , mert mi csak a legkisebb átlagos számokat vesz-
sziik. Számítunk pedig 20 egyházmegyét, és egy-egy egy-
házmegye részéről 600 fr tot . Jól tudjuk, hogy a kisebb 
egyházmegyék nem fognak ennyit küldeni ; más egyház-
megyék a kezdet nehézségeiből folyó okokból, talán a 
a tanitó-egyesiiletek szervezetlen volta, a kellő tájékozás 
hiánya miatt szintén nem fognak megfelelni e várakozás-
nak ; de ázt is tudjuk, hogy a nagyobb, a szervezett és 
virágzó t. egyesületi élettel bíró egyházmegyék adomá-
nyai bőven meg fogják haladui ezt az összeget. Az egri 
egyházmegyében p. csak az egri-kör gyüjtőbizottsága 
941 f r t 46 kr t adott be az egyházm. hatóságnak és az 
egész egyházmegye részéről a calculus alapjául fölvett 
600 fr tnak négyszerese fog beszolgáltani. A kisebb és 
nagyobb egyházmegyék gyűjtései tehát ilyformán ki fog-
ják egyenliteni egymást s az átlagos 600 f r t ra kétségte-
lenül lehet számítani. Es igy biztosan mondhat juk, hogy 
az orsz. kathol. tanítói segélyalapnak és árvaháznak ma, 
keletkezése első évében, 40,000 frt ja van." 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A kíirthagoi székesegyház fölépítésére 

kegyes volt tot. dr. tíchoj/per György rozsnyói püspök ur 
ő méltósága a következő nagybecsű sorokkal megörven-
deztetni Guers E. c. karthagói kanonok u ra t : Reveren-
dissime Domine Canonice ! Lubentissime in favorem re-
suscitatae Dioecesis Carthaginensis intentiones mille, intra 
ambitum anni 1885. persolvendas pro Dioecesi rosnaviensi 
accepto. Si Missae liae ad speciales intentiones forent per-
solvendae, oro Te, ut de his me edocere, quo ocyus, non 
graveris. Silentium in hoc negotio observatum indicio 
mihi inserviet : missas ad intentionem dantis esse absol-
vendas. Prosperr imum operis coepti successum praecatus, 
fraternis tuis affectibus devotus, siucera cum caritate per-
sisto. Rosnaviae, die 16 Novembris 1884. Rssae Domina-
tionis Tuae paratissimus in Christo servus Georgius Eppus 

S Rosnaviensis. • - Ezenfelül az alulírottnál u jabban a főt. 
rozsnyó-egyházmegyei hivatal ezer szentmise elvállalását 
jelentette be Kegyes szándékukról az alulírottat értesí-
teni méltóztattak a következő teljes czimü egyházi fér-
fiak, kik e szent czélra szent miséket átvenni szivesked-

i tek : Novákovics János, pápai t. kamarás, Budapest 50, 
Majorossy János pápai praelatus apát-kanonok Kalocsa 

1 100, Fektor G. Sz. Bekedekrendii áldozó pap és lelki-
igazgató Pannonhalma 20, Irsik F. apát-kanonok Szat-

1400 „ - „ 
38 „ - „ 
10 , - „ 

1000 „ — „ 
1500 „ 

9 9 9 9 
uu „ „ 

1000 „ - „ 
1000 „ - „ 
1000 „ — „ 

500 „ - „ 
200 „ - „ 
200 „ — „ 
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már 50, dr. Horvát Gy. theol. tanár Szepeshelyen 30, 
Herits A. plébános Czinfalva 25, Angyal Iinre plébános 
l leves-Felső-Nána 20, Maison Jakab, nyug. pleb. Rigyica 
50, Forster Ernő pápai t. kamarás pleb. Pál fa 12, Kub-
riczky A. pleb. Pozsony-Taksony 10, Lencsés I. prem. 
kanonok és alkormányzó Lelesz 30, Hirsch J . plébános 
Svedlér 50, Kozma J . pleb. Tardos 20, Szalay József 
pleb. Csapod 10, Simonffy E. pleb. Kolta 20, Boleszny 
A. pleb. Orsova 20, Rónay Endre prépost-pleb. Mohács 
12, Sztarill I. pleb. Pece-Szőlős 15, Nigrinyi A. s. lelkész 
Gyertyámos 30, egy váci kanonok 60, Poliákovits N. 
pleb. Szob 10, Pletrich J . pleb. Bercel 3, Yidakovich M. 
pleb. Tovarisova 40, Nóvák E. Sz. Benedek rendű lel-
kész Zamárdi 35, Szuchánek A. pleb. Solyomkeő 5, dr. 
Kozma Károly apát-kanonok Eger 50, Paulovics M. pleb. 
Kerepes 20, Bart l Gy. pleb. Bács-Bresztovácz 50, Klanszky 
F. s. lelkész ugyanot t 30, Gombár G, s. lelkész Buda-
Eörs 20, Csicsáky Imre nevelő Zsombolya 20, Grófesik 
J . pleb. Abauj-Nádasd 40 és egy darab es. kir. arany, 
Pongrácz F. plébános Izsa 20, Nagy J . karkáplán Sopron 
20, Jekkel János egri áldozár Püspöki 15, Mezey Fercncz 
prépost-plébános Szakolcza 20, Mladoniczky J . kisebb 
papnöveldei aligazgató Győr 20, Vinkler -J. apát-kano-
nok N.-Várad 50, Spechtenhauser F. pleb. Mácsa 15, 
Csajághy Károly ny. esperes-plebános Bpest 20, Csedi-
ticzky J . pleb. Ubrezs 15, Belicza I. nyug. esp. plébános 
Alsó-Diós 10, Makra P. pleb. Sáta 15, Atlasz I. pleb. 
Gáva 40, Kreutz I. papn. aligazgató Székesfehérvár 20, 
Szuborics Jenő. theol. tanár ugyanott 20, Válics J . pleb. 
Bács-Madaras 10, a t. cz. központi kalocsai papság : 350, 
Szikora I. pleb. Rácz-Metske 15, Bácz A. pleb. Nahács 
99, Erdélyi F. pleb. Sámson 30, Tamás Dávid pleb. Al-
csernaton 10, Horváth Imre pleb. Doroszló 50, Lengyel 
Imre s.-lelkész Hatvan 10, kegyes névtelen Szepesváralja 
30, Trichtl éneklő kanonok Győr 20, Mester J . kanonok 
ugyanott 30, dr. Ber tha János prépost-kanonok ugyanott 
20, Ebenhöch F. kanonok ugyanott 20, dr. Szely Lajos 
apát kanonok ugyanott 10, Ardeleánu Gy. esperes-plebá-
nos Erdőd 50, Juhász M. prem. kanonok és kir. levéltár 
jegyzője Lelesz 10. — Mille gratias omnibus piissimis be-
nefactoribus. Deus rétr ibuât abundantissime ! — A kik ke-
gyesek volnának e szent czélra sz. miséket elvállalni, sze-
retet tel teljes tisztelettel kérem, méltóztassanak talán csak 
lev. lapon kegyes szándékukat velem tudatni. Dr. Wola fka 
Nándor, közp. papn. tanúim, felügyelő Budapest (közp. pap-
növelő intézet.) 

I R O D A L O M . 

- f Discours du Souverain Pontif Léon XIII. aux 
fidèles de Rome et du monde catholique, depuis son 
élection dans le Vatican, recueillis et publiés pour la 
première fois, par le R. P. don Pasquale de Franciscis 
dei Pii Operarii. Traduction française authentique, an-
nées 1 8 7 8 - 1883. 8-r . XXVII . 427.1864. Paris, Plon-nál. 
Ára 7 frk 50 kr. 

Mint a czim mutatja, i t t XIII . Leo pápa beszédei 

vannak összegyűjtve, hiteles, bizonyára maga a nagyszel-
lemü pápa által átvizsgált franczia fordításban. 

Midőn e nagybecsű irodalmi terméken legeltet jük 
szemeinket, két gondolat foglalja el egészen lelkünket. 
Az egyik kimondhatatlan örömre hangol, a másik némi-
leg lehangol. Az egyik az, hogy mily szerencsések va-
gyunk mi katholikusok, hogy mindig van valaki az egy-
ház élén, a ki hódolatot gerjesztő tekintélylyel őrködik, 
vezérel, oktat s ad irányt törekvéseinknek. A szellemek 
e magasztos öszhangjával szemben, valóságos zűrzavarnak 
látszik az, a mi a protestantismus körében az eszmék és 
aspirácziók öszhangjára nézve észlelhető. A Religio jövő 
évfolyamában lesz alkalmunk avval bőven foglalkozni. 
I t t van a legújabb eset : Szász K. és a ,beszentelés l szó. 
Mily sima vita külsőleg, mily egyenetlenség bensőleg — 
és az eredmény — ugyanaz ! — A másik gondolat, me-
lyet XIII . Leo beszédei hiteles franczia fordításának szem-
lélete lelkünkben kelt, a mi magyar irodalmunk csekély-
sége és kis köre. Mily boldogok azok a nagy nemzetek, 
melyek az irodalmi világuralomban egymással veteked-
nek ! Ok mindent feldolgoznak, mindent nemzeti közkincs-
csé tesznek : mi, csekély nemzetek, delicatesse gyanánt él-
vezzük az ő dúsgazdag asztalaikról lekerült maradékokat. 

D O 
Ámde a mi szép és élvezetes : — igy is, más iroda-

lomból átvéve és utánolvasva is, szép és élvezetes marad. 
S ilyen mii az, mely XIII. Leo pápa 1883. végéig 

ta r to t t beszédeit tartalmazza. 
A mi e mü különös becsét képezi, az a páratlan 

sokoldalúság, mely a pápaság kiváló sajátsága. Van itt 
vezéreszme minden nemzet, minden állás és foglalkozás 
számára — a XIII . Leo pápánál sajátos világos felfogás, 
eszmebőség és kristálytiszta irálylyal előadva. 

Ha volnának kath. olvasó-köreink országszerte szer-
vezve, azt mondanók : fordítsuk le olvasó-köreink számára, 
hadd olvassák, hallják híveink a pápa magasztos tani-
tásait ! 

Értesítés. 
Főt. Angerbauer József plébános úr kvünö egy-

házi beszédei már kikerültek sajtó alól. 10 — 12 nap alatt 
a könyvkötő is elkészül a fűzéssel. Addig is szives türe-
lemért esedezünk. 

A szerény szerzőt a „Jó pásztor"' számos előfizetői-
nek kívánságára kér tük fel, hogy gyönyörű beszédeiből 

' egy teljes évi folyamot állítson össze. Sokszor, igen sok-
í szor kértük, míg kérelmünkbe beleegyezett. — Kértük 
! pedig azért, mert meg vagyunk győződve, hogy e jelen 
1 művel oly munkát adunk paptársaink kezeibe, milyennel 
I nálunk az egyházi szónoklat terén csak igen ritkán talál-
1 kozliatunk. — A szerző a számos vjbeszéd mellett ad olya-
I nokat is, melyek eddig részint folyóiratunkban, részint 
Í az BIsten igéje" régebbi évi folyamaiban megjelentek ; de 
! ezeket is nagyrészben áldolgozta. A teljes évi folyam 37 

iv (négy alkalmi beszéddel) ára 3 frt, mely összeg előle-
ges beküldése esetében a munkát portómentesen küldjük. 

A megrendelések vagy a szerzőhöz (Kis-Unyom, 
Vas megye) vagy a „Jó pásztor" szerkesztőségéhez (Rév-
komáromba) czimzendők. 

Szives figyelembe ajánl juk egyúttal a „Jó pásztor"-t 
is, melynek V. évi folyamából most jelent meg a II. fü -

! ze t ; tartalmazván jeles munkatársaink tollából 12 szent 
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beszédet. Ára egész évre 4 írt., félévre 2 f r t Az eddig 
megjelent évi folyamok teljesen elfogytak. 

Isten velünk ! 
Komárom, 1884. decz. 19. 

Hajossy Gy. Krizánt, 
hitszónok s a „Jó pásztor" szerkesztő-kiadója 

- j - Derék laptársunk az erdélyi ,Közművelődés', me-
lyet az erdélyi sajtótörvény nevében törvényszék elé hur-
czoltak, megszerezte a szükséges óvadékot és most bát-
rabban szólhat közügyeinkhez. Üdvözöljük a szerencsés 
fej lődés alkalmából, t. olvasóinknak pedig melegen ajánl-
juk erdélyi testvéreink e fürge közlönyét, a mely az u j év 
alkalmából oly szépen teljesítette collegiaiis kötelességét, 
megemlékezve hazánk valamennyi katb. közlönyéről, a 
többi közt rólunk is, „melegen óhajtva, hogy a Religio 
előfizetőinek sorába minden kath. lelkész és tanférfiu be-
iratkozzék." 

= Előfizetési felhívás az Uj Magyar Sión Egyház-
irodalmi Folyóirat tizenhatodik (1885.) évi folyamára. 
Szerkeszti Dr. Zádori ev. János : Azon ponton vagyunk, 
midőn a szenvedély, önkény adja az utasitást, törvény 
he lye t t ; az események akarata, az igazság, a legjobban 
lármázok agyréme, a közvélemény. Vannak lapok, melyek 
minden sorban vért izzadnak, hallatszanak beszédek, me-
lyeket a gyilok pengése kisér ; vannak könyvek, melyek 
gyujtogatást , rablást ajánlanak, mert há t a mészárlás 
örömtiize a gyújtogatás. Azt hirdetik : csak a gazdagok 
hullái alkalmasak a föld oly javítására, hogy u j társada-
lom teremjen meg raj ta . A toll ezen gonosztevői ellen 
szükséges a vallás elveit, a hittani pajzsokat kifényesítve 
ragyogtatni, az örök igazság államalkotó, társadalomvédő 
tételeit alkalmazni, hogy földünkön szabad emberek 
lakhassanak. Sem a rendőrség, sem a katonaság az 
anarchisták és tolvajok ellen nem elegendő, ezt na-
ponta bizonyítják a lapok : tehát mi menthet meg 
bennünket? Az igazság, melyet hirdetünk. Evégből a val-
lási eszmék harczosai, az értelmi mozgalom, tudományos 
kutatások megfigyelői, a külföldi eszmeáramnak tolmácsai, 
az idegen irodalmak közvetítői vagyunk ; amire ő emja 
gazdag könyvtára, mely uj munkákban szakadatlanul gya-
rapodik, s mely a bíboros főpap határtalan kegyességé-
ből papjai számára nyitva áll, nagy mértékben kéj)esit-
A lap anyagi kiállítása nem változik. Minden hó végén 
egy öt ivnyi füzet jelenik meg, 89 lapnyi tartalommal. 

Tiz példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. A 
könyvárus általi közvetítést mellőztetni kérjük. Előfizetési 
ára egy évre 6 frt . (Növendékpapoknak 4 forint). Leg-
czélszerübb postai utalványt használni. Minthogy e folyó-
iratra, mely az egyház érdekében adatik ki, némely egy-
házi megyében a templomi pénztárból is lehet előfizetni, 
ezen körülményre van szerencsénk a ft. plébános urakat 
tiszteletteljesen figyelmeztetni. Esztergom, 1884. Szent Ka-
talin napján. A szerkesztőség. 

VEGYESEK. 
*** Kegyelmes föpásztorunk, főm. és ft. Simor JánOS 

bibornok hgprimás a fővárosba érkezett. Megérkeztét 
azonnal nagylelkű adomány követte. Az iparművészeti tár-
sulat czéljaira ő emja 1000 ftot adományozott. Ó emja 
ma, szerdán, reggel székhelyére visszautazott. 

— Manning libornok elnöklete alatt e napokban 
Angol ország katb. notabilitásai tanácskozást tar tot tak egy 
Londonban alakítandó „katholikus klub" ügyében. Elke-
rülhetlenül szükségesnek Ítélték ez ügyet, a végett, hogy 
minden Londonba utazó tagja a kath. értelmiségnek és 
polgári osztálynak találjon egy helyet, a hol kath. társaséle-
tet lelve egészen olthonosan érezhesse magát Londonban. 

— Szerencsések azok a katholikus városok, a hol 
,kath. egyleti ház' van. Ilyen, a sok közt Németország-
ban, Köln, a hol a híres ,Pius-Bau' messze vidék kath. 
társaséletének gyúpontja . Mult hó 21-én nevezetes ven-
dég tar tot t felolvasást a kath. társasélet e palotájában : 
Bastian atya, az afrikai missio szerzetének tagja. A nagy-
számú férfi és nő hallgatóság előtt igen érdekes és meg-
ható képet rajzolt a nyugat afrikai missio területéről. A 
nevezett missio-rendnek gondozására Afrikának éppen de-
rekán öt apostoli vicariatus van bizva, u. m. Dahomev, 
Gold Coast, rabszolga-párt, Niger és Nil-delta. 20 millió-
nál több ember lakja e vidéket, kik a legvastagabb tu-
datlanságban és vadságban élnek s a kannibalismust szél-
tében gyakorolják. Bastian atya leirt néhány esetet, me-
lyek fejedelmek temetésénél és a rabszolgakereskedés 
piaczain történtek. A missionariusok igen sokat tehetnek, 
csakhogy a Propaganda megrablásának következményeit 
súlyosan érzik. Felszólitá a hallgatóságot adakozásra s az 
ifjúságot, hogy szentelje magát a keresztény civilisatio és 
szeretet tejesztésére. Fáradságát szép siker koronáza. 

— Sajtóhiba. Az 1. sz. 4. old. 2. hasáb 1. sorában heveskedő 
h. olv. he esbedö. 

Előfizetési felhívás 
a „Religio" 1885-iki vagy i s n e g y v e n n e g y e d i k é v f o l y a m á r a . 

T. előfizetőinket kér jük a lap terjesztesére. Ez a lap legszebb juta lma : az elismerés emelkedése, mit folyton 
fokozódó hálával veszünk. Tömeges, gyors megrendelés időt kímél számunkra. 

Előfizethetni a lap élén kifejtett módon : egész évre 10 frttal, félévre 5 frttal. 
Paptársainknak megkönnyíteni óhajtván a lap járatását, az ez iránt fennálló egyházi szabályokkal össz-

hangban, intentiók végzéseért is adjuk a lopót. 
Az intentiók számának meghatározását későbbi nyilatkozatra hagyjuk. 

Kelt Budapesten, 1884. sz. Damasus pápa és hitvalló napján. 
A szerkesztő. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
: ként kétszer : 
j szerdán és szombaton. 

Ï Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 írt. 
: Szerkesztő lakása : Buda-
: pest, VIII. , József-körut 
Î 50., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
j demény czimzendö. 

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 
laiiiiiiiimi 

Budapesten, január 10, 3, I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Egy hiányzó egyetemi tanszék. — Templompénz kezelése. — Egyházi Tudósítások: B u -
d a p e s t : Mi az egyház ? — F r a n e z i a o r s z á g : Az állam által dotál t katholikus h i t tudományi karok. — Kath. Egyleti Élet : A 
kathol ikus körök kérdése a saj tóban. — Katholikus Actio. Egy magasztos czélu jó tékony intézet, — Irodalom. : Ujabb gyűj temény. S. J . 

Mária-verseiből. — Vegyesek. 

Egy hiányzó egyetemi tanszék. 
II. 

Lássuk tehát a másik kérdést; hogyan és 
miként képeztetnek hazánkbon a papok a hitelemzői 
pályára ? 

Négy évig tanulják a hittudományokat, — s 
ekként alaposan elsajátítván a hitigazságokat, 
általános képzettséget nyernek arra nézve, hogy 
bárkit — tehát a kisdedeket is oktathassák az 
egyedül üdvözitő hit tanára. — Am az általános 
képzettség még nem elégséges, — ezenkívül spe-
cialis képzettség is igényeltetik. — Annak, a ki 
másokat oktatni kiván, nem elégséges az oktatás 
anyagát alaposan ismernie, hanem ezenkívül is-
mernie kell az oktatás módszerét is. 

A kisdedek hitoktatásának módszerét hazánk 
papnövendékei a lelkipásztorkodástannal kapcso-
latosan tanulják. A mit azonban ekként tanulnak, 
— az igen kevés. Mindössze némi csekély és csupán 
elméleti szabályokra, — fölületes és hiányos mód-
szertani és neveléstani elvekre szorítkozik. — 
Ennyi ismeret mellett senki sem képezheti ki ma-
gát jó és ügy es katechetává. 

Vannak seminariumok, melyeknek növendé-
kei hetenkint 1—2-szer eljárnak az iskolába is, 
hogy ott megfigyeljék a hitelemző előadásait s 
tőle eltanulják a hitelemzés módszerét. Ez min-
denesetre jó és helyes szokás ; de hasznot csak 
ugy eredményezhetne, — ha, — a mi pedig tu-
domásunk szerint nem igen szokott megtörténni, 
— a katecheta előadás közben, vagy azután meg-
magyarázná a papnövendékeknek eljárásának in-
dokait, — s kiemelné : mily módszertani és ne-
veléstani szabályokat érvényesített a hallott elő-

adás alatt. — De még az ily magyarázat is 
csupán csak némi tájékoztatást nyújtana a hit-
elemzésről, — az ily magyarázat mellett még 
nem képezhetnék ki magukat a növendékek ala-
pos és rendszeres ismeretekkel dicsekvő kateche-
tákká. 

Igen, — de vannak jól szerkesztett liitelem-
zési müveink. Ott vannak Fonyó Pálnak rend-
szeresen kidolgozott gyakorlati hitelemzései. Ott 
vannak Iíépássy és Talabér hitelemzéstani müvei. 
Legújabban pedig Fonyó is kiadott ugyanily mun-
kálatot. — Mindeme munkálatok tanulmányozása 
mellett a papnöveldéből kikerült katecheta lassan-
kint keliő képzettségre tehet szert. 

Való igaz, hogy a felsorolt müvek kitűnő 
szolgálatot tehetnek a hitelemzőknek. Megengedjük, 
hogy e müvek hosszasabb tanulmányozása is je-
les katechetákat nevelhet. — De kérdjük: hány 
fiatal áldozárban találhatjuk fel a buzgalmat, 
melyszerint önképzés alapján törekednék hitelem-
zői tisztének kellő magaslatára emelkedni ? És 
azok is, kikben a buzgalom nem hiányzik, — 
mennyi baklövést fognak elkövetni, — miglen 
az óhajtott elméleti ismereteket és a kellő gyakor-
latot sajátjukká teszik? — É s mit szóljunk azok-
ról a katechetákról, kik vagy a buzgalom hiányá-
ban, vagy egyébkinti bokros elfoglaltság közepett 
a hitelemzési munkálatok tanulmányozására nem 
is gondolnak, — s kik teljesen elégségeseknek tart-
ják a csekély ismereteket, melyeket a papnövel-
déből az életbe magukkal kihoztak? De meg 
azután igy is lehet okoskodnunk : hisz fölös szám 
mai léteznek dogmaticai, historicus, jogi, és bib-
licus munkák. — miért szükséges tehát mindeme 
tantárgyakat a seminariumokban tüzetesen elő-
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adatni, — mire való a theologiai tanárokra any-
nyit költeni — mikor a papnövendékek a jelzett 
munkákat a seminariumban és onnét kikerülve 
is önmaguk tanulmányozhatnák, — s önszorga-
lom utján is alapos tudományu tlieologusokká, jó 
papokká képezhetnék magukat? 

Nemde ferde, helytelen volna az ily okosko-
dás, — nemde gyászos eredményeket szülhetne 
ezen okoskodásnak gyakorlati keresztülvitele? — 
Épp ily ferde azoknak felfogása is, kik a hitelem-
zéstannak tüzetes előadását szükségtelennek tar t-
ják, s azon szomorú tén}r, hogy eddigelé nálunk 
a hitelemzéstan rendszeresen elő nem adatott, — 
szintén gyászos eredményeket szült. — Mi leg-
alább annak vagyunk mondói, hogy a mai kor-
ban elterjedt vallástalanságnak és hitetlenségnek 
egyik forrása abban is keresendő, hogy kate-
shetáink az elemi iskolában nem valának képesek 
elég mélyen a kisdedek szivébe oltani a vallásos 
hitet s a tiszta erkölcsi érzületet ! 

A hitelemzéstanban való járatlanság a kate-
chetának papi tekintélyén is csorbát ejt. A felekezeti 
iskolákban ugyanis a hitelemzői előadásokat köte-
lességszerűleg a tanitó is végig hallgatja. Már 
most ha a tanitó, ki a képezdében szerzett tanul-
mányai folytán a, tanitás mesterségét jól tudja, 
-— azt kezdi tapasztalni, hogy a katecheta ugyané 
mesterséghez éppen semmit, vagy csak igen ke-
veset ért — ha azt kell látnia, hogy a kate-
cheta lépten-nyomon majd a nevelés-, majd is-
mét a módszertan szabályai ellen vét, a gyerme-
kekhez leereszkedni nem képes, — e tapasztala-
tok nagyon is megingatják a tanitóban a pap 
iránti tiszteletet és becsülést. — Mi már jobb 
érzületű tanítók szájából is hallottunk ilyes 
megjegyzéseket: „A plébános ur, a káplán ur 
nem tudja a gyerekeket tanitani, — az ő magya-
rázatából mit sem értenek a növendékek® ; avagy 
pedig: „Jobb szeretném ha nem is járna a kate-
cheta ur az iskolába, — úgy sincs annak semmi 
foganatja, — inkább én magam magyaráznám 
meg a gyermekeknek a kátét." — Hogy a ke-
vésbbé jó érzületű tanitóknak megjegyzései még 
élesebbek, — sokkal impertinensebbek lehet-
nek, — mondanunk is felesleges. — Egyik 
szabadoncz tanügyi lap (mely azonban már sze-
rencsésen megbukott) — a mult évben valóság-
gal pelengérre te t te a katechetákat, oly formán 
nyilatkozván róluk, hogy a tanításhoz annyit 
értenek, mint hajdú a harangöntéshez. — A sze-

génységgel küzdő tanitóban a katecheták ügyet-
lensége igen könnyen ilyetén furcsa gondolatokat 
is támasz tha t : „Lám. — én nekem, hogy diplo-
mát kaphassak, — hogy nyomorú sorsra utal t 
tanitóvá lehessek. — három évig keservesen 
kellett tanulnom, — ellenben e pap, — ki min-
den jóban bővelkedik, — minden tanulás, min-
den előleges képesittetés nélkül, tani that ja a gyer-
mekeket!" 

Ha egyéb érveink nem lennének is, a papi 
tekintély fentartása is sürgetőleg megkívánná, 
hogy papnövendékeink számára lehetővé tegyük 
az elégséges, az alapos és rendszeres hitelemzési 
ismeretek elsajátítását. 

Országunk bölcs áldornagya immár gondos-
kodott arról, hogy egyházmegyéjének levitái ezen-
túl alkalmas katechetákká képezhessék magukat. 
— 0 eminentiájának példáját, valószínűleg több 
főpásztor fogja követni. — De mivel aligha lehet 
hinnünk, miszerint hamarjában valamennyi egy-
házmegye seminariumában létesíttetni fognának hit-
elemz'ói cathedrák : oly helyen lenne szükséges ilyetén 
tanszéket felállítani. — a mely helyen a magyar 
haza összes egyházmegyéi számára lehetséges volna 
katechetákat képezni. Mondanunk is felesleges, hogy 
csakis egyetlen ily hely létezik a hazában. — Bu-
dapest. illetőleg a budapesti egyetem azon egyedüli 
hely, a hova Magyarország összes egyházmegyéiéből 
küldetnek papnövendékek. — Tehát itt kellene egy 
hitelemzési cathedrát felállítani. Az ezen cathedrá-
ről elhangzandó előadások az összes haza számára 
nevelhetnének nemcsak alkalmas hitelemzőket, ha-
nem oly papokat is, kik később saját egyházmegyé-
ikben akár mint a lelkipásztorkodástannak, akár 
mint csupán a hitelemzéstannak tanárai ismét 
másokat avathatnának be a tökélyes hitelemzés tit-
kaiba. 

Még sok inditó okokat hozhatnánk fel e 
kathedra hasznosságának bebizonyítására. De hi-
ába való szószaporitásnak tar t juk a további 
érvelést. Az eddig mondottak után józanul ki 
sem tagadhat ja a kérdéses tanszék felállításának 
elodázhatatlan szükségességét. 

Szóljunk most már röviden ama másik nem 
kevésbbé fontos kérdésről : hogy és miként volna 
lehetséges a megbeszélt tanszéket felállítani? 

E kérdés eldöntése magasabb forumok Íté-
letétől és akaratától függ. Ha egyszer e forumok 
a felállitandóul vélelmezett tanszéknek szükséges-
ségéről meggyőződtek : mindenesetre el fogják 
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találni az u takat és módokat, melyek a tanszék 
létesítésére vezérelnek. 

Mi e részben nem akarunk véleményt kocz-
káztatni. Csakis egyszerűen reproducáljuk Fonyó-
nak ide vágó nézetei t : „Nem is hihetem, hogy 
a magas kormány, mely annyit áldoz ujabban az 
egyetemre, s mely ujabb és ujabb tanszékeket 
emel a haladó tudományágak szakszerű müvelése 
szempontjából, ha illetékes körök ezt sürgetnék, 
a hitelemzési szaktudomány alaposabb müvelé-
sére és szakavatottabb hitelemzők képzése tekin- ; 
tétéből annyira szükségessé vált ezen tanszék 
szervezésétől visszariadva', és legalább egy rend-
kívüli tanári állást (szerintünk elég lenne a tanitói-
clocens-i állás is) — ne szervezne, — Talán e 
tekintetben is sokat tehetne az egyházmegyei 
főtanfelügyelők testülete, — ha egy memoran-
dumban kifejtené ennek fontosságát, jelentőségét 
és szükségességét, s azt megküldené egyrészről a 
hittani karnak és a magas kormánynak, más-
részről pedig hathatós pártolás és támogatás czél-
jából a nagyméltóságú püspöki kar minden tag-
jának. — Éppen jelen viszonyaink között, midőn j 
ugy a nagyméltóságú püspöki kar, mint maga a J 
magas kormány annyiszor és annyira hangsú-
lyozza és sürgeti a hitelemzést és annak fontossá-
gát, legtöbbet lehetne remélni az ily kezdemé-
nyezéstől; a legnagyobb baj azonban eddig az, 
hogy ezt sem az egyetem hittani kara, sem az 
egyházmegyei főtanfelügyelők testülete nem hozta 

•napirendre, pedig bizonyára ezek legjobban érzik 
annak égető szükségességét." (Hitelemzésünk eme-
lése, 210. lap.) 

Fonyónak idézett szavai szerint az egyház-
megyei főtanügyelőknek és az egyetem hittani 
karának kellene a tanszék felállítását sürgetniök. 
— Mi hozzá teszszük: üdvös lenne, ha az ország-
gyűlési pap-képviselők is figyelemre méltatnák, — 
s annak idején az országházában hathatós igékkel 
támogatnák, esetleg indítványba is hozhatnák a 
szükségesnek mutatkozó tanszék felállítását. 

Tehát az ügy szentségének nevében ezennel 
felkérjük a nevezett faktorokat, — felkérjük az 
egyházmegyei főtanfelügyelőket, — a budapesti 
egyetem hittani karát — és az országgyűlési 
pap-képviselőket, — szívleljék meg, karolják fel 
Fonyónak általunk ajánlott, üdvös indítványát, — 
s tegyék lehetővé, hogy a budapesti egyetem 
hittani karánál, az annyira szükséges hitelemzői 
tanszék mielőbb, — ha a folyó tanévben nem j 

is — de már a jövő tanév elején felállíttassák ! 
— Czikkünket Bendának ugyanazon szavaival fe-
jezzük be, melyekkel Fonyó bezárta többször 
idézett jeles müvé t : ,,minden mulasztás, minden 
halogatás e téren, mindig nagyobb és nagyobb bajo-
kat von maga után". (Religionsunterricht, Prag. 
1879..1. 24-8). Kazaly Imre. 

Templompénz kezelése. 
Az osztr. magy. monarchia egyik részében két igen 

tekintélyes pénzintézet terhére óriási sikkasztás követtetet t 
el. — Hogy e sikkasztás, mely a 2'05 milliót majdnem 
megüti, oly hihetetlen rövid idő alatt megtörténhetet t és 
megtörtént , ez tanulságul s komoly figyelmeztetésül szolgált 
mindazon lelkészeknek, kik némi előszeretettel szokták a 
templom összes pénzeit vagy ezeknek legnagyobb részét va-
lamely pénzintézetben fructificálni. Mondom : előszeretet-
tel, inert ez intézetnek 1., ő a lelkész •— ha nem is lelke, 
de névleges igazgatója ; 2 , mert ily elhelyezés mellett a 
hiveken eszközlendő kamatbehaj tás sokszoros kellemet-
lenségeitől ment ; 3., mert, és főleg mert ujoncz intézet 
a templom állandó betételei után nagyobb kamatot ad, — 
és a tőkekamat adót is fizeti ! 

Szerény véleményem szerént, ha ezt e tárgyban egy-
általjában koczkáztatnom szabad, legkevésbé sem kívána-
tos, hogy ily merően speculatióra törő pénzintézet élén a 
a lelkész álljon. — Legyen bár ily intézetnek még oly 
szépen hangzó neve, — aes sonans, cymbalum tinniens 
az, melytől a f ra terna Charitas messze távol áll ; — üz-
letszerű geschäft marad az, mely oda törekszik, hogy az 
alapitók mennél nagyobb osztalékot kapjanak, az intézet 
tiszti kara pedig nagy tantièmet, vagy bőven folyó ju ta l -
mat. Ily üzletszerűség, ily de l'ai-gent à tout prix-va-
dászat a papi állással, a papi méltósággal össze nem egyez-
tethető. 

Valamely tertiás pénzintézetnél előkelő szerepet vivő 
lelkészszel alkalmam vala egy izben ama pénzintézet „ge-
bahrung"- járól szót váltani. Ripostojában azon meglepő 
szavakkal élt, — ne bántsam őt, hisz az az intézet amúgy 
is sok bajt , fejtörést okoz neki és társainak. — Lám — 
gondolám — ennyi gondtól mily könnyen szabadulhatna 
a collega ! Sőt több, mennyivel hálásabb volna, ha lel-
kének összerejét saját hivei szellemi és erkölcsi javának 
emelésére forditaná ! 

Hogy pénzintézet prosperálhasson, szükséges, hogy 
legyen vidéke, melyen pénzkészletét gyorsan és sokszo-
rosan forgathassa, — szükséges még, hogy az intézet 
élén szakértelemmel biró egyén álljon, kinek jelleme 
megvesztegethetetlen. Lelkészről ez utóbbit fel akarom, 
és fel is kell tételeznem ; — de a legkevesebb pap bir 
merkantil vagy financialis ismeretekkel. — Ilyen ember 
pedig, hacsak pictus masculus nem akar lenni, vagy nem 
alkalmas pénzintézet vezetésére, vagy pedig jóhiszemű-
sége, de járat lanságánál fogva könnyen belesodorható va-
lami calamitásba, amelyből vagy vagyonának, vagy be-
csületének árán lehet csak szabadulni. Vagyonunkat kocz-

3* 
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káztathatjuk, — de a ruha, a status becsületét nem, 
soha sem ! 

Non omnia possumus omnes ! Olvashatja valaki a 
Mercurt, vagy a bécsi „grüne Blättert," azért — financz 
kapaczitás még sem lesz belőle. Előismeretek nélkül e 
lap érthetetlen, megemészthetlen. Ismerek én egy igen 
jó SZÍVŰ kartárst — segélyegylet elnöke ő. — Mercurt 
szokott reggelizni, és habár ezt olvasván étvágyát nem 
veszti, — de annyit sem tud : kell-e ? és miért szükséges 
a tartaléktőke ? Sőt az általa chablonszerüleg összeállí-
tott alapszabályok intézkedéseit sem ismeri. — De azért 
mégis pénzintézeti elnök ő, — és szolgál nagyobb mu-
lattatására azoknak, kik járatlanságának kikandikáló ló-
lábát lépten nyomon meglátják. 

Minden pénzintézet, hacsak némileg is képes maga 
lábán megállni, szokott elnökének tiszteletdijat, — vagy 
kisebb-nagyobb fizetést adni. — E jutalom azonban nincs 
arányban a sok gonddal, felelősségei, de mégis felébreszti 
egyikben-másikban az irigységet, mely megrontója vagy 
akadéka lehet a lelkész legnemesebb törekvéseinek, mert 
ellenzékeskedésre vezet. E r re is van elég példa, szomorú 
példa, mely végelemzésben a biróság előtt nyerte gyá-
szos legombolyitását. 

Lehet, és legyen, ha lenni akar, a pap pénzitézet-
nek alapító tagja, — ha feléje irányul a közbizalom — 
és ennek azután feleljen is meg — legyen választmányi 
vagy felügyelőbizottsági tag ; — de ne fogadja el, vagy 
csak igen rövidke időre fogadja el az intézeti igazgató-
ságot. 

Minden templomnak van bizonyos meghatározott 
czélra szolgáló tőkéje. — E tőke nagysága külöuböző ; — 
néhol azonban igen tekintélyes. — E pénzt is, nehogy 
holt tőke maradjon, forgatni kell : vagy ugy hogy kellő 
biztosítás mellett egyeseknél, még pedig erre szoruló hí-
veinknél helyezzük el azt az egyháztanács meghallgatásá-
val és folytonos őrködése mellett, — vagy pedig vala-
mely konsolidált pénzintézetnél ; — némelyek szerint ujoncz-
intézetnél is, mert a templom állandó betétei után amannál 
nagyobb évi kamatot fizet. 

Ez utóbbi eljárás leghelytelenebb ; már csak azért 
is, mert kezdő intézetek oly kamatláb mellett dolgoznak, 
mely sem a törvény, sem a ker. szeretet követelményei- | 
nek meg nem felel. — Könnyen kiszámíthatni, mily per-
czenttel dolgozik oly intézet, mely a pénz jelenlegi ára 
mellett betétek után 6, 5—7%-i t ad, és még a keze-
lési és egyéb kiadásokat is fedezni kénytelen ! — Ha van 
elhelyezhető pénze a templomnak, tisztességes kamat 
mellett helyezzük el azt saját híveinknél, mint a kiknek 
adakozásából a tőke keletkezett ; és ne használtassuk fel 
azt saját hiveink kárával másoknak — kivülünk állóknak 
gyarapítására. — És vájjon nem fog-e papjához von- i 
zódni, egyházához hívebben ragaszkodni olyan hivő, ki 
látja : mily gyengéd, mily előzékeny szeretettel siet 
papja, temploma őt szorongatott helyzetében támogatni ! 

Legyen azonban pénzintézet még oly solid, avagy 
csak ujoncz ; álljon bár ezek élén cátói jellem : a temp-
lom pénzeinek állandó elhelyezése a pénzintézeteknél — 
soha sem helyeselhető, — csakis ideiglenesen megen-
gedett. 

Ott a példa, mely felszólalásomhoz okot, anyagot 
szolgáltatott. Pénzintézetek üzleti összeköttetésben álla-
nak egymással ; és megtörténhetik, hogy a legsolidabb 
kezekbe fektetett , és szilárd alapon nyugvó intézet, mely-
ben a templompénzek jóhiszemüleg elhelyezvék, a bukás 
örvényébe sodortatik egy második, egy harmadik intézet 
által, mielőtt még a krachot észrevettük volna, — és el-
vesz a templom összes pénze, vagy csakis romjai menthe-
tők meg. És ki leend a felelős? Felelős e pénzekért, me-
lyekről a magy. kath. egyház egyik dísze főmegyéje papsá-
gához ily szavakat intéz : „res a fidelibus ad Dei cultum 
oblatae iuxta sensum Ecclesiae res Dominicae, res Deo 
sacratae, substautiae Christi, Patrimonium Crucifixi, vota 
fidelium, pretia jieccatorum sunt, de quarum fideli ad-
ministratione non hic tantùm, sed et coram aeterno Ju -
dice strictissimas quondam rationes reddituri sunt." 

És azért szeretetteljesen inti ugyané főpap papjait, 
hogy a templom feleslege „fructificationis causa erga le-
galem censum elocetur, — aut interim — tehát csak rö-
vid időre — proximae cassae parsimoniali — quae ta-
rnen secura s i t . . . . inferatur." 

Azon munka, fáradság, melylyel a kamat behajtása 
jár, bőven megleend jutalmazva a jobbak ragaszkodása 
által, és ama tiszteletnél fogva, mely a templom vagyonáért 
még erélylyel is fellépő lelkészt hiveinek legnagyobb ré-
széről környezni fogja. Egy plehdnos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 9. Mi az egyház? — Ezt a kér-

dést annyi oldalról lehet és — kell megvilágitani, a hány 
oldalról az élet kívánja. 

És napjainkban sok oldalról kívánja. 
Egyik igen korszerű alakja e kérdésnek, a mely min-

dennap előfordul, mely minden államban majd e majd0 

ama tekintetben idéz elő conflictusokat, azaz az állami 
hatalom vagy kormányférfiak részéről túlkapásokat az 
egyház területére, — igy ily vitális kérdés, mondom, az, 
hogy micsoda viszony van az egyház, különösen az egy-
házi férfiak és — az állam közt. 

A nagyhangú }irotestantismus fennen szereti hir-
detni, mi mindent nem tett ő a vallásszabadság érde-
kében. Szerinte ő a keresztény hit és vallásszabadság meg-
alapítója. Előtte a lelkiismereti szabadság ismeretlen, el-
nyomott vala. 

Az öntömjénezés mámorában feledi a protestantis-
mus, hogy az általa feltalált „Cuius regio illius religio" 
fonalán — éppen ő volt az, a ki a vallást, a hitet, a 
lelkiismeret szabadságát az állami hatalom lábainak zsá-
molyává tette, teremtve minden protestáns souverainben 
egyházfőt, a ki a római caesárok pontifex-maximusi önké-
nyével turkált a lelkiismeret szabadságának szentélyében, 
parancsolva, tiltva, rendezkedve, intézkedve, abban a körben, 
a mely Jézus rendelése szerint soha sem tartozott a feje-
delmi hatalom s a kormányok direkt hatása alá. 

A protestantismus ,államvallási' rendszerét átvette 
a liberalizmus, mint igen alkalmas eszközt az egyház 
rabigába hajtására, — és ha lehetne megfojtására. 
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Mert kétféle államvallási rendszert kell megkülön-
böztetni : katholikust és protestánst. 

Katholikus elvek szerint államvallássá a katholikus 
vallás az egyház isteni eredetű autonómiájának megcsor-
bítása nélkül válik. Az állam elismeri azt, a mi igaz, 
igaznak, t. i. hogy a katholikus egyház Krisztus igaz egy-
háza — és ennek megfelelőleg institutióiban kimondja, 
hogy mindenben, a mi vagy maga a vallás, vagy a mire a 
vallásnak közvetlen kihatása van, az egy igaz vallást lanitó, 
fentartó és éltető egyházat tekinti illetékes tekintély-
nek. Szóval : katholikus elvek szerint az államvallás nem 
egyéb, mint a kath. egyház önállóságának elismerése az 
állam részéről, nem egyéb, mint Krisztus Urunk szavai 
ér telmében: „Adjátok meg tehát a császárnak a mi a 
császáré, és Istennek a mi az Istené", — az állam meg-
hódolása a vallás terén az ott egyedül illetékes hatalom, 
az egyház előtt. 

Nem ilyen a protestáns államvallási felfogás és rend-
szer. Ez valóságos byzantinismns. Az eeyház ebben a rend-
szerben az államfőt ismerve el e vallás fejének, a fejedelmek 
és kormányok „atyai gondviselése" alá kerül, oly értelem-
ben, hogy megnyeri ugyan az államvallás széphangzásu czi-
mét, de elveszti önállóságát és szabadságát s lesz az 
állam alázatos — rabszolgája, önkényének bábjátéka. 

Világos, hogy ily szerepre a kath. egyház soha sem 
vállalkozott s nem is fog vállalkozni soha. S igen jel-
lemző, sokszorosan megujul t ténye a keresztény világtör-
ténelemnek az, hogy a bol a katholicismus friss egész-
ségnek örvendett, ott a byzantinismns soha lábra nem 
kaphatot t : mig ellenben a keleti schisma a protestan-
tismussal a byzantinismns s az ,udvari theologia" magvai 
számára igen kedvező talajnak bizonyultak ; sőt szabato-
sabban szólva : éppen ők voltak a vallásügyi és egyházi 
servilismusnak melegágyai, a melyekből, sajnos, néhány 
csira a gallicanismus, febronianismus — és nálunk a jo-
sephinismus kísérleteiben katholikus talajba is átcsú-
szott, s a hol az egyházi souverainitás érzete tompul tabb 
vala, buja haj tásokat is tett. 

Schisma, protestantismus, liberalismus és modern 
jogtudomány, ugy látszik, napjainkat szemelték ki a leg-
alkalmasabb időnek az egyház szabadsága és önállóságá-
nak elnyomására. Valamennyien egyetértenek kettőben. Az 
egyik az,hogy elfogadják ugyan az egyház létét, mert hi-
szen másképp nem is tehetnek ; hanem aztán ezt a nem 
az ő kegyelmöktől függő létet ugyancsak függővé tenni 
erőködnek az ő hatalmuktól. Bismarck előtt a szolga-
egyház nagyszerű, csókolni való egyház lenne ; de igy, 
mint, szabad, önálló egyház — halálos gyűlölet és üldö-
zés tárgya. Portugáll iában a kormány annyira megy, 
hogy az alkotmány §§-ai közé akar ja felvétetni a place-
tum ócska, még a kovás puskák korát is megelőző fegy-
verét. Es Francziaországban, egy köztársaságban, mely-
nek zászlójára a ,szabadság' neve van irva, a papság ál-
lami fizetése fejében az egyház szolgalelküségét várja az 
uralkodó istentelenség — önkénytesen adott viszontszol-
gálatul. Éppen most érkezett meg a beszéd, a melyben 
Freppel angersi püspök, — a ki mint egyedüli papképvi-
selő a nemzeti gyűlésben igen jól tudhatja , honnan fú ott a 
szél, — papságának újévi üdvözletére válaszolva szüksé-

gesnek látta kiemelni, hogy „bármi történjék, mi, uraim, 
úgymond, avval a nyugalommal tekint jük a jövőt, a mely 
hozzánk, nem mint állami szolgálatban levőkhöz, — mert 
hiszen, bármit tetszik is e tekintetben valakinek mon-
dani, ti ilyenek semmi fokban, semmi tekintetben, semmi 
oldalról nem vagytok, — hanem avval a nyugalommal és 
csendességgel, mely minket mint az egyház szolgáit il-
let meg." 

Ne ringassa magát senki álmokban. A protestantis-
mus és liberalismus mindenütt egyforma. Ha amaz Né-
metországban él-bal a kath. egyháznak rabigába haj tá-
saért : nálunk is bizonyára nem a szabadság Eldorádóját 
kivánja — s késziti szamunkra. Es ha a liberalismus Pá-
risban még el nem törli az egyház anyagi dotatióját : 
ezt nem azért teszi, mintha szeretné az egyház szabadságát 
és óhajtaná felvirulását ; hanem azézt, mert arra spe-
culál, hogy az anyagiak kötelékével szolgájává fog si-
kerülnie tenni az egyházat, szolgalelküekké tevén azo-
kat, kiket per eminentiam egyházi férfiaknak nevezünk, 
a papokat. 

Mikor tehát az állam kezét látom bárhol és bármiben 
az egyház felé kinyújtva, első kérdésem, mit akar az ál-
lam ; akar ja-e őszintén tiszteletben tar tani az egyház val-
lási souverainitását, teljes önállóságát és függetlenségét a 
maga köréhen ? Ha igen, à la bonheur : ide avval a ba-
ráti jobbal. Ha nem : apage, absit ! A világ minden 
kincse nem ér annyit, mint az egyház szabadsága s a 
papi jellem tisztasága. 

Minden kisértet idején jusson eszünkbe : mi az 
egyház ? 

Krisztus jegyese, nem az állam szolganöje. = 

Francziaország. Az állam által dotált katholikus 
hittudományi korok fenntartási költségeit, habár a ha j -
dani k a t h . egyetemek elrablott vagyona kötelezi F ran -
cziaországot azok fenntartására, az alsókamrában törölték. 
Freppel püspök védelmére kelt e karok dotatiójának. Be-
széde, melyet a decz. 15-iki ülésben mondott, annyira ta-
nulságos, hogy annak nagy részét közölni el nem mulaszt-
hat juk. 

„A theologiai karok, úgymond szónok, megérdemlik, 
hogy fentartassanak abban az állásban, melyet, a mióta 
csak tudomány-egyetemek léteznek, elfoglalnak ; hiszen ők 
valának ez intézetek összekötő kapcsa. Ha ezt a kérdést 
Német- vagy Angolországban, Oxfordban vagy Cambridge-
ben, Bonnban avagy Lipcsében, Bécsben vagy Berlinben 
vetnék fe l : nagy meglepetést okozna mindenfelé. Fel nem 
tudnák fogni, hogyan lehet koronájától megfosztani a 
t anügye t s annak mintegy fejét venni akarni. 

íme mit felelnének önöknek amaz országokban, a 
hol pedig a tudomány ugyancsak nagy tiszteletben áll. 
Azt felelnék, hogy a theologia mindig az első tudomány 
marad, minthogy oly eszmékkel foglalkozik, a melyek 
leghathatósabban befolyásolták az emberi szellem hala-
dását, de azért is, mert oly tényekből van a theologia 
szőve, a melyek a világtörténelemben a legelőkelőbb he-
lyet foglalják el. 

íme miért lehetetlen a theologiának helyet nem adni 
a felsőbb oktatás körében, a hol az emberi tudás min-
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den nemének képviselve kell lenni. Lehetetlen semmibe 
venni ama nagy dogmatikai és ethikai kérdéseket, melyek 
az emberi szellem lelkesedését keltették fél s az eszmék 
ama páratlanul álló mozgalmát a világtörténelemben, a 
mely Origenestöl Ágostonig, sz. Tamásig, sz. Bernardig, 
Bossuetig, egész napjainkig terjed. 

Menjenek önök a Palais-Bourbon könyvtárába és látni 
fog ják , hogy a hit tudományi müvek annak s/4 részét fog-
lalják el. Es az eszmék e nagy világát, mely bámulatba 
ejti a legnemesebb gondolkodókat, a legnagyobb lángszel-
lemeket. önök kihagynák abból az oktatásból, a mely csak-
is azért neveztetik egyetemnek, mert az emberi isme-
retek minden körét felöleli. Ez lehetetlen ! 

Tudnak önök képzelni tudomány-egyetemi tanítást, 
a melyben nem fejtegetnék remekmüveit annak a hason-
lí thatat lan irodalomnak, a mely az egyház atyáival kez-
dődik, és nálunk p. nagy szónokainknál, Bossuet, Bour-
daloue, Fénelon, Massillonnál végződik? 

Egyetemeinken, uraim, vannak tanárok még Bion 
és Moschus magyarázatára is — a mit én nem szemre-
hányásképp hozok fel,— és önök nem tűrnék meg azt a 
tanár t , a ki a Tertulliánokat, Jeromosokat , szent Ambru-
sokat,aranysz. sz. Jánosokat és Bernardokat magyarázza?! 
( Igen jó, igen helyen. Jobb felől.) 

Ez annyira visszatetsző, annyira felfordult világ 
lenne, hogy én nem tudom felfogni, miképp lehetett ily 
javaslatot tenni egy gyűlés előtt, a mely nem vesztett el 
minden Ízlést és művészeti érzéket. 

Képzelhetnek önök egy felsőbb oktatást, a mely 
nem méltatná az egyháztörténelmet, az egyházirodalmat ? 
Lehetetlen tagadniok, hogy az egyház megmérhetetlen 
fontosságú szerepet játszott a világban az ő hierarchiája, 
az ő zsinatai s pápái és a társadalomra kiható actiója 
által. 

Kitörölni az egyetemi oktatásból az egyháztörténel-
met annyi volna, mint letörölni a csillagászat terén a na-
pot az égről. Tudnak önök képzelni maguknak egy philolo-
giai oktatást, mely teljesen kizárná magából, h a n e m is a 
legrégibb, minden bizonynyal leghíresebb nyelvet, a zsidót, 
és ennek következtében, a mely kizárná tanulmányozását 
ama könyvnek, a könyvek könyvének, a melyből az euró-
pai civilizáczió származott? (Igen jó, igen helyes. Jobb 
felöl) 

Midőn a szentírás magyarázata oly előkelő helyet 
foglal el a német és angol egyetemeken : nem engedni 
neki helyet a franczia közoktatásban — valóságos bukás 
lenne. 

Végül, tudnak-e önök képzelni egy teljes egyetemi 
oktatást , a melyben a kánonjog nem foglalna helyet ? Hát 
a kánonjog nem áll-e századok óta az ál lamjogi-tudomány 
oldala mellett ? Há t az állami jog nem állandóan jár t -e 
kölcsönért a kánonjoghoz, a mint Troplong jeles müve 
bebizonyította ? 

A kánonjog tanszéke annál szükségesebb hi t tudomá-
nyi karainkban, minthogy jogtudományi karainkban nincs 
ily tanszék, sőt egész Francziaországban alig akadna 
világi férfiú, aki képes volna benne oktatást adni. 

Csak egyet emlitek. Ha jobban ismernék a kanon-
jogot , mint a hogy ismerik, nem hallottunk volna, mi-

ként e szószékről kellett hallanunk, szónokokat a házassági 
elválás ügyében, kik a bontó és tiltó akadályokat össze-
tévesztették. 

A kánonjogi tanszék eltörlése igen-igen sajnálatos 
hiány lenne mindazok számára, kik teljes jogtudományi 
műveltségre törekszenek minden tekintetben. 

Azt hiszem, eleget hoztam fel arra, hogy a theolo-
gia, jellegénél, tárgyánál, elvi és történelmi jelentőségé-
nél fogva megérdemli azt a helyet, a melyet a jogi s 
orvosi tudományok, a szépirodalom, bölcsészet és termé-
szettudományok mellett elfoglal, s következőleg, hogy 
lehetetlen e hi t tudományt a felsőbb oktatásból kizárni, a 
nélkül, hogy Francziaország tudomány egyetemei csorbu-
lást ne szenvedjenek. (Igen jó, igen helyes. Jobbról.) 

A hittudományi tanítás egyébiránt a franczia egye-
temi tanításra oly fényt árasztott, melyet bizony figye-
lembe kellene venni. Újkori theologiai karaink jogot 
szereztek a közönség tiszteletére, mert belőlük oly művek 
láttak napvilágot, a melyek a tudományok terén számot 
tesznek. A Guillou-k, Glair-ek, Maret-k, Bautain-ek és 
Gratrv-k1) a párisi ka rbó l ; a Pady-k, Plantier-k a lyoni-
ból ; a Ginouillac-ok az aix-i. a de Salinis-k a bordeauxi kar-
ból, mind dicsőség-övezte nevek a tudós világ előtt és az 
ő müveik becsületére válnak a franczia egyetemnek épp 
ugy mint az egyháznak. (Igen jó, igen helyes. Jobbról.) 

Azt mondják nekünk, hogy a hit tudományi karok 
csak kevés fokozatot osztanak. Nem vonom egészen két-
ségbe, habár a bordeauxi kar egymaga négy év alatt 132 
egyetemi fokozatot osztott ki, a melyek közt 19 j á r t tu-
dori diplomával. Hanem hát vannak ám a vidéken szép-
irodalmi karok is, a melyek a jelzett idő alatt 19 diplo-
mát bizonyosan nem osztottak ki. 

Egyébi rán t a nyert fokozatok száma nem bizonyít 
semmit a hittudományi karok ellen. Vájjon a tudomány 
a borostyánkoszoruk osztogatásában áll-e ? A Collége de 
France nem ad egy fokozatot sem, és mégis épp oly ma-
gas mint hatalmas forrása a felvilágosodásnak. 

A tudomány tanítása mindenek előtt eszmék ter 
jesztésében, tanok és elvek közforgalomba hozatalában 
áll. Vájjon a hit tudományi karok ezt a hivatást nem épp 
ugy betöltik-e, mint a többi karok ? 

Azt is felhozták, hogy a hit tudományi karok által 
adott fokozat nem bir semmi kánonjogi érvénynyel.' ') Nos, 
annál nincs könnyebb valami, mint a kánoni érvény meg-
szerzése ! Csak komolyan akar ja a kormány és forduljon 
a szentszékhez ; tüstént meglesz. En már husz év óta sür-
getem e dolgot. Egyébiránt , én ezt az ellenvetést érteném 
egy zsinatban ; de itt, egy politikai testületben az érthe-
tetlen. Szavamra mondom, hogy igen meg vagyok hatva 
az által a gondosság által, melyet Bert Pál ur tanúsított 
egy ismeretes dolgozatában a tanok tisztasága és igaz-
hitüségének fentartása iránt a hit tudományi karokban. 
Azonban kötelességemnek tartom őt e tekintetben bizto-
sítani arról, hogy a hit tudományi karok nem keltenek bi-
zalmatlanságot a katholikusokban, mert hiszen nem ke-

') és Freppel-ek ; ő is disze volt a Sorbonne-nak. Szerk. 
2) Megjegyzendő, hogy nem a katholikus egyetemek hittu-

dományi karairól, hanem az állam által fenntar tot t hittudományi 
karokról van szó. Szerk, 
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riilik ki az egyház felügyeletét. Maga a metropolita erő-
siti meg a tanrendet és ellenőrzi a tanítást elvi tekintet-
ben. ( igen jó, igen helyes. Jobbról.) 

Hanem azt mondják nekünk, hogy a hit tudományi 
karok hallgatói főleg világiak.1) 

Ez igaz, és én hozzá tehetem, hogy annyi világi 
elem csoportosul a hittudományi, mint az irodalmi (des 
lettres") kar körül. 

Hanem hát ez engem egy cseppet sem szomorít 
meg ; sőt igen jól érzem magam miatta, egészen ked-
vemre van. Ugyan mit is akarnak hát önök ? Önök 
mindent, de mindent laicisálni akarnak : és íme most 
egyszerre nem tetszik, hogy a bit tudományi karok hall-
gatósága laicus ! Nagyon is rendjén van biz az, hogy 
azok az ifjú hallgatók a jogi, orvosi karból, és azok a 
leendő tanárok az irodalomból és természettudományokból 
legalább megízleljék a dolgok és eszmék ama fensőbb 
rendjét, a mely körül az emberiség hullámzott, hullámzik 
és fog hullámzaui mindenha. (Igen jó, igen helyes. Jobbról.) 

T. képviselőtársunk, Roche ur,8) egyházi eruditió-
jának nagy részét nem annak a szorgalomnak köszön-
heti-e, melylyel nagybátyjának előadásait hallgatta, a ki 
hittudományi karaink egyik legkitűnőbb t a n á r a ? (Moz-
gás. Derültség.) 

A franczia szellem vesztett-e tisztaságából és emel-
kedettségéből azért, mert Cujas, Pothier, Dumoulin, 
d'Aguesseau tanulmányozták a hittudományi kérdéseket 
is és nem tar tot ták méltóságukon alulinak eme szak fo-
kozatait sem ? 

Szerintem, a világiak teljes járat lansága a theologia 
terén — korunknak egyik nagy sebe. ( Igen jó. Igen helyei) 

Egy más ellenvetésre jövök, melyet Boysset ur 
mondott ki, mert én a bizottsági jelentés ellen nem ér-
velhetek, minthogy annak több mint lacedemoni laconis-
musa nem mond semmit az indokokról, a melyekre a 
javasolt határozatot fektette. Boysset ur figyelmeztet, 
hogy nem létezik államvallás, tehát, igy következtet, 
nem szabad lenni állami hit tudományi karoknak sem. 

Nincs többé államvallás, elismerem. Hanem hát 
azt kérdezem : van-e Francziaországban állami szépiroda-
lom, állami történetírás, állami bölcselet ? Es ha nincs, 
miért nem akadályozza ez önöket, hogy az állam szép-
irodalmi, történelmi és bölcseleti tanszékeket tartson fenn? 
Ami indokolttá teszi eme tanszékeket, az az, hogy azok 
az emberi szellem egy-egy oldalának felelnek meg. Váj -
jon ki merné kétségbe vonni, hogy a morál, a szentirás, 
az egyházi ékesszólás nem elég magasztos tárgyak arra, 
hogy minden államvallástól eltekintve is tantárgyak le-
hessenek ? 

I t t van egy másik ellenvetés, a nielyet Roche ur 
egyik beszédében találok. így szól : a szabad (kath. egye-
temi) karok létezése fölöslegessé teszi az állam által do-
tált hit tudományi karokat . 

') (Jsak nekünk is volna legalább egy ily hittudományi ka-
runk, mely a világiak vallási műveltségét mozdítaná elő ! Egyete-
münk s kath. jogakadémiáink nem tehetnének valamit e tekin-
tetben ? Hzerk. 

2) Bizottsági előadó, a ki a hittud. karok eltörlését java-
solta. Szerk. 

Először is, ebben tul van becsülve a szabad hit tud. 
karok száma. Csakis az angersi és a lillei kar áll még 
fenn. A poitiersi, Pie bibornok halálával megszűnt, és ha 
a püspökök egyebütt tanszékeket állítottak fel, p. Tou-
louseban és Lyonban, — ezek még nem karok. De ha 
egész karok volnának is, nem következnék belőle semmi 
— ellenem. 

Vájjon önök eltörölték-e a jogi karokat, mivel ve-
lök szemben a kath. egyetemek szabad karai állanak 
fenn ? Sőt ellenkezőleg, önök még u jaka t is állítanak fel. 
Es vájjon a lillei szabad (kath.) orvosi kar akadályul 
szolgált-e önöknek, hogy Lilieben és másutt is orvosi ka-
rokat ne állítsanak fel ? 

Volnának még más tekintetek is, a melyeket fel-
hozhatnék e tárgyban ; hanem én értem, miért sietnek 
bezárni a budget-vitát , és e meggyőződésükben osztozom 
önökkel. 

Végezek tehát, annak kijelentésével, hogy egyetlen 
egy komoly ok sem támogat ja az indítványozott eltörlést, 
mig ellenkezőleg a legerősebb s leghathatósabb okok 
szólnak a hit tudományi karok fenntartása mellett. Mond-
tam már e szószékről, hogy nagyon könnyű dolog rom-
bolni, de visszaállítani valamit annál nehezebb. Vigyáz-
zanak önök a destructio e polit ikájának következmé-
nyeitől ! 

Őrizkedjenek pusztitó kézzel nyúlni az ország tudo-
mányos intézeteihez. Minden rombadőlt intézmény értelmi 
és erkölcsi veszteség az országra nézve. Fenntartani a 
tudományos intézeteket, javítani, fejleszteni, tökélyesiteni : 
ezt a politikát kell követni azoknak, a kik az államférfin 
nevére igazán méltók akarnak lenni. 

Kérem tehát önöket, tartsák fenn a hit tudományi 
karokat , melyek 70 év óta állanak fenn, melyek kétségbe 
nem vonható szolgálatokat tet tek, s melyek jövőben még 
több szolgálatot fognak tenni. Kérem ezt önöktől az or-
szág érdekében és egyetemi oktatásunk becsülete ne-
vében. 

Azon a napon, a melyen önök kizárják a Sorbonne-
ból a hit tudományi kart, megszűnik a Sorbonne az lenni, 
a mi volt. Megtar tha t ják önök a nevet ; megérdemelni 
többé, a mi marad, e nevet nem fogja. 

A Sorbonne nem lesz többé más, mint történeti 
emlék ; és ha önök czimét fenntar t ják , maga ez a czitn 
folytonos vád lesz önök ellen." (Tapsvihav jobbról). 

E nagyszerű beszéd nem használt semmit 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A katholikus körök kérdése a sajtóban. 

T. laptársunk, a „ Magyar Katholikus"*) idézvén XIII. 
Leo pápa karácsonyi allocutiójából a pápaság tűrhetetlen 
helyzetéről szóló emlékezetes szavakat és bővebben ismer-
tetvén az eszközt, ,az imát és keresztény élet'-et, melye-
ket a pápa az egyház helyzetének javítására ajánl, áttér 
a katholikusok világszövetségének eszméjére, melyet eddig 
kivált a franczia és német katholiknsok karoltak fel, 

*) Ajánljuk ezt a fürge kath heti lapot t. olvasóink párto-
lásába, a világiak közt való terjesztés végett. Megrendelhető Ri-
bényi Antal pleb. szerkesztő urnái, Kispesten. Előf. ára egész évre 
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 f r t 50. Káplánok, néptanítók és 
növendékpapok 6 f r t helyett 4 f r tér t kapják egész évre. 
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es azután a kath. egyleti életre terelve eszmemenetét, 
igy fejezi be talpraesett vezérczikkét : 

„Katholikusok világszövetkezete ! nagy eszme, mely ha 
megvalósul, bámulandókat fog létesíteni. 

Ellenségünket az teszi erőssé, hogy a legkülönfélébb 
alak- és variácziókban társulatokat, majd nyilvánosokat, 
majd t i tkosakat alkot, s egyáltalában a társadalom maga 
is, midőn üdvös eszméket akar érvényre juttatni , társul 
és szövetkezik, s az egyesült erőknek nagyon sok sikerül, 
a mi a szétforgácsoltaknak nem sikerülhetett . Ezt kell 
tehát nekünk is tennünk, ha még föl tudjuk fogni és kellő-
leg méltányolni az egyház veszteségeinek súlyát, mint oly 
veszteségekét, melyek az egész társadalmat érik. 

Szövetkeznünk kell és pedig mielőbb : csak akkor fo-
gunk a liberalizmus szervezett táborával sikeresen kűzdhet-
ni, csak akkor fogunk boldogulni s velünk a társadalom. 

A szövetkezésnek első lépése a kath. körök életbe 
léptetése. Ott fejlődnek ki az eszmék, ott fogjuk egymás-
nak elmondhatni, hogy tulajdonképen hol is a baj, hol 
kell orvosolni ; ott fogjuk kölcsönösen megbeszélhetni, mily 
támadás ellen mily fegyverrel védekezzünk. 

De ott fogjuk egyszersmind föllobogtathatni a ke-
resztény szeretet világát, beláthatni a keresztény élet, a 
keresztény erkölcsök szükséges voltát, s hogy sem amaz, 
sem ezek nélkül a társadalom nem egyéb, mint 
utazó, de i ránytűjét elvesztett hajósnép. 

Vájjon mikor fogják e hasábok először közölhetni 
az örvendetes hirt. hogy X. vagy Y. városban megala-
kult egy kath. kör ? ! 

Ez lesz a mi legszebb ünnepünk - és ha a körök 
ugy fejlődnek ki. mint a hogy azt gondoljuk, akkor az 
egyszersmind a kath. egyház ünnepe is fog lenni, mely 
egy szebb jövendő biztosító zálogát fogja képezni!"**) 

tengeren 

Egy magasztos czélu 
KATHOLIKUS ACTIO. 

jótékony intézet. 
Arisztokracziánk köréből nagy örömmel je lenthet-

jük, hogy gr. Pálffy Geraldine szül. gr. Károlyi ő mga 
elaggottak és gyógyithatlanok számára nagylelkű gyűj -
tésből házat és telket vett s már van pár betegje is, 
köztük papok, kik a házban levő kis kápolnában miséz-
nek. 0 méltóságának a nemeskeblii alapitó-grófnőnek tö-
rekvése jelenleg oda irányul, hogy szabad ágyalapitvá-
nyokat szerezzen, a mit] a vidéki városok tehetnek meg, 
a melyek gyógyíthatat lan sinlőiket ekként legczélszerüb-
ben biztosithatnák. Egy ily ágy-alapítvány 2000 frt . Fel-
hívjuk a ft . papság figyelmét erre az igazán keresztény 
és katholikus alapítványra, a mely hazánkban valóban 
páratlanul áll. Ausztriában is csak nemrég alapítottak ily 
menhelyet. Háza Bécs Hernals külvárosában van. Még 
egyszer a legmelegebben ajánljuk e páratlan jótékony 
intézetet. Mindenféle betegekről van már többé-kevésbbé 
gondoskodva ; csak a gyógyíthatatlanok, a legnyomorul-
tabbak maradtak figyelmen kivül valamennyi közt. A kik 
a magasztos intézet ügye iránt érdeklődnek, egyenesen 
az alapító-grófnőhöz fordulhatnak, kiben édes atyjának, 
Istenijen boldogult gróf Károlyi Istvánnak szelleme foly-
tat ja köztünk jótékonyságát . Lakása: Budapest, József-
város, saját palotája. Bizonyára szívesen megad minden 
felvilágosítást. 

+ Ujabb 
Gyönyörű képpel 

I R O D A L O M , 
gyűjtemény S. J. Mária-verseiből. 

173 1. kis 8-r. Kalocsán. Ara 50 kr. 

**) Kgy duiulntuli városból 
kára hozhatunk ily örvendes hirt. 

Isten segítségével talán nemso-
Szerk. 

Az egész jövedelem Péterfillérekre van szánva. Alkalmas 
növeldei, s iskolai szavalatokat tartalmaz. 

Hódoló tisztelettel tekintünk Rosty tengernyi gaz-
dag vénájának e legujab termékére. Ily igénytelen kis 
alakú könyvben, ennyi gyöngyöt, ily gyors egymásután-
ban adni — ismét kétségtelenné teszi az oltár lantosának 
magasabb ihletét. Rostyt méltán a malaszt költőjének 
lehetne nevezni. Lant ja tele van csupa szent hangokkal. 
A szeplőtelen gyermek- és itju-kebelre bizonyára elbájoló 
varázshatással vannak e Mária-versek. De öregek is ima és 
elmélkedés gyanánt olvasgathatják s élvezhetik. 

I t t közöljük az egész t a r t a lmat : Alkalmi óda. — 1. A 
háromszor esodálatos Anya kegyelemképe. — Bevezetés. 
Eredete és jelentése. — A mater ter admir. nevének ke-
letkezése. — Az előtte nyert csodás kegyelmek. — A kép 
iránt való jeles tisztelet. — Ünnepélyes átvitele. — Áhi-
tatgyakorlatok a ter admirabilis előtt. — II. Ujabb gyűj-
temény . . . S. J. Mária-verseiből. — Mater ter admirabi-
lis. — Neve csodálatos. — A szeplőtelenhez. - A legszebb 
ideál. — Mária madárkája. — Mária tövisei. — Téli vi-
rág. — Május virágai. — Szomolnok-huttai sz. Mária. — 
Gyöngyvirágok I. II. III . IV. V. — Sz. Mária erdős nyug-
helye. — Szűz Mária levélkéje. — A malaszt-forrás. — 
Patronánk zsámolyára I. II. III. IV. - Esti fohász. 
Csillag-család. — Krasznahorkai Mária-lombok. I. A szép 
orom. II. Mária káromlóihoz. III. Mária tüzére. — Igaz-
ságnak tüköré. Bűnösök inendéke. Oh el ne hagyj ! 
— Mária mosolygása. — Andocsi búcsú. — Berthold az 
égi vőlegény. — A Pat rona könnyei. — Szent László és 
Mária-Verebély. - A bimbók. — Mária beteg lantosa. — 
A szent hajó. — Májusi derűlés — „Ricorso" . . . Mene-
külés. — Május-oltár. — Panasz. — Glossza Sz. Máriá-
hoz. — Hü halálig. — Anyasziv, Fiúsziv. — Rekedt lan-
tos. — Vágyak Szűz Anyámhoz. — Teremtőnknek anyja. 
— A legszebb májusi dal. — A seregély. — A titkos 
kincs. — Szűz sejtelmek. Nagy Lajos. — A bold. 
Szűz bemutatása. — Mária gyöngyei. — A tejút . 
Ráma. — Üdvözítőnk anyja. — Gyertyaszentelő Boldog-
asszony. — A mária-lourdesi olvasó I. II. III. IV. V. VI. 
— A két Máriavirág. — A szegedi Boldogasszony. — 
Harmincz éve. -— Szűz Mária fohásza a barlangban. — 
Újhold Bethlehemben. — „Mária anyára!" — A tenger 
csillaga. — Mária mennybemenetele. — Legszebb tavasz-
virág. — A szép futás. — Manresa I. II. — A Szűz 
Anya éjjele. — Fohász a Bold. Szűzhöz jó halálért. — 
Epodos : „Regnum Marianum" Mária országa. — Jubi-
laeumi korversek. 

VEGYESEK. 
— A római spanyol követség felhívást küldött szét 

a katholikus lapoknak, kérve a közönség adakozását a 
legborzasztóbb földrengések egyike által súj to t t spanyo-
lok segélyezésére. A kegyes adományokat a madridi hi-
vatalos lap fogja nyugtázni. 

— A szentatya 40000 frankot küldött a földrengés 
által szenvedett spanyolok segítségére. 

— Vízkereszt napján fogadta XIII . Leo pápa az 
olasz ifjúsági egylet hódoló küldöttségét. Az olasz i f júság 
a ,Humánum genus' kezdetű encyclika alapjára állva foga-
dalmat tett , hogy tagjai a szabadkőművességtől és tanai-
tól őrizkedni s másokat is megóvni fognak igyekezni. 

— Massaia hitkilldér-bibornok a közép-afrikai missió 
történetéről szóló müvének első kötete februárban fog 
megjelenni. 

— Manning bibornok jelenleg páli sz. Vincze élet-
rajzán dolgozik. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 8. sz/ 
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: Megjelenik e lap heten- [ 
ként kétszer : : 

Ë szerdán és szombaton. [ 

ï Előfizetési dij : \ 
: félévre helyben s posta- j 

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása .-Buda- j 
: pest, VIII . , József-körut ! 
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NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden 

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

ben, intézendők. 1 
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Budapesten, január 14. 4. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Kruesz Krizosztom. — Diskréczió és hivatalos t i tok. — Papok egyesülete. — Egyházi 
Tudósítások-. B u d a p e s t : Nmélt . dr. Sehlauch L. szatmári püspök ur beszéde és a Budapesti Szemle. — F r a n c z i a o r s z á g : Újévi 
tisztelgés Freppel angersi püspöknél és az ő beszéde. — E g y e s ü l t-Á 11 a m o k : Köztársaság és vallásosság. — Kath. Egyleti Elet : 
Adakozás. — Az egri egyházmegyei irodalmi egylet. — Katholikus Actio. Az országos ka th tani tói segélyalap közp. bizot tságának elnök-

sége. — Jelentés. — Irodalom : A párbér . — Weninger xav. Ferencz — Vegyesek. 

f 
K R U E S Z KRIZOSZTOM. 

1819. jan. 21. — 1885. jan. 11. 

Jeleseink legjelesbikeinek egyikét ragadta el benne tőlünk a kegyetlen halál. 
Átszellemült pap és szerzetes, magasabb rendű tudós és ivó, a keresztény világnézet avatott 

tanférfia és nevelője, egy érdemekben, tudományban és erényekben mindenkor gazdag ősi 
szerzetes-rend tündöklő vezércsillaga, a nagy katholikus világegyház főpapja, az apostoli trón 
fensőbb ihletű tanácsosa, törvényhozásunk felső házának tudományban egyik legkiválóbb vezér-
férfia, a katholikus ügyeknek egyik legmesszelátóbb őre s legkimagaslóbb oszlopa— dőlt ki benne. 

Mi itt még különösen a katholikus sajtó munkását és pártfogóját is siratjuk a sz. 
Benedek-rend nagy halottjában. 

Legyen e néhány sor a hálás tisztelet szerény emlékfüzére, ravatalára letéve annak, 
a ki a kath. sajtót, s ennek közegei közt a ,Religió'-t is, fenkölt szellemének termékeivel s 
magasztos hivatalának gondoskodásával megtisztelni el nem mulasztotta. 

Az ö. v. f. n ! 

Diskréczió és hivatalos titok. 
Ezek is, ugy látszik, nemsokára egészen egy 

régi jobb világ muzeumba-való emlékei lesznek. 
Magyarország herczegprimása a mult hét ele-

jén Budapesten járt. Kihallgatáson volt teljes egy 
óráig a királynál, mely után teljes egy óráig fogadta 
Sennyey Pált, a ki Tisza Kálmánnak adta át a 
kilincset. A véletlen azután éppen ugy akarta, 
hogy, egy főpásztor sem levén Budapesten mikor 
a legutolsó udvari bál volt, egy sem lehetett je-
len az udvar tánczestélyén. 

Ennyi érdekfeszitö esemény egyszerre — 
valóságos lázba hozta nem egy ideges vitézét a 

tollnak, ós a legkülönfélébb kombinácziókra szol-
gált alkalmul. 

Egyik fővárosi lap például ujjára szedve tudta 
egyenkint elmondani mindazt, a mi a király és 
az ország biboros áldornagya közt megbeszélés 
tárgyát képezte, azok szinrehozatalának legtitko-
sabb rugóival együtt. 

A fő cselekvő pedig ebben a hirlapi drámában 
ki volna más mint Tisza Kálmán?! 0 „hivta" fel a 
primást Budapestre, miután a királyt már rábe-
szélte, hogy legyen, már t. i. a király, „közben-
járó" közte és a katholikus főpapok közt, hogy ne 
ellenezzék a főrendiházi reformot, mert akkor ők 
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is kapnak majd valamit : kikapják a kath. ala-
pokat és alapítványokat. Hanem ugy, hogy ne-
sze, f o g d m e g : semmi! Mert a kormány „a szegé-
nyebb sorsú alpapság jövedelmeinek javitása i ránt" 
már felterjesztést t e t t ugyan ő felségéhez ; de ezzel 
a felterjesztéssel a „kormánynak" három czélja 
van : „lekötni a vallásalapot bizonyos czélra, ki-
békíteni (!) az alpapság oppoziczióját, melylyel 
nehezebben bir mint a főpapokkal (!!), és némi-
leg emancipálni (! ! !) az alpapságot a püspökök- | 
tői (!!) és függésbe hozni az államtól." 

Ezt a javaslatot már lát ta az apostoli ki-
rály és most átadta az ország prímásának a püs-
pöki kar véleményezése végett. 

A harmadik ügy „a diakovári püspök állam-
ellenes üzelmei." 0 felségét ebben is ,felkérte' 
Tisza, hogy ,beszélje meg' ezt az ügyet a prímás-
sal, oly czélból, hogy ő emja irjon a pápának, aki 
„jelenleg a szlávokat akar ja a katholieismusnak 
megnyerni," ós „világositsa fel a római Kúriát." 

Nem folytatjuk tovább. 
Ennyiből is világos, hogy mennyire igazuk-

nak kell lenni azoknak, kik Tisza Kálmánt a 
legboldogabb halandónak tar t ják, a kinek csak 
egy szavába kerül és — a király „közbenjár" az ő 
felsőházi reformja keresztűl-viteleért fent ós lent 
és mindenütt. 

Azt az egyet igazán meg kell vallani, hogy 
zseniálisan van kigondolva ennek a hirlapi drá-
mának a — meséje. 

Ha a püspöki kar elfogadja a felsőházi re-
formot : a protestantismus egy hatalmas lépést 
tesz előre : mig a kath. egyház az ő vallásalap-
já t csak oly modalitások közt fogná visszakapni, 
a melyeknek czélja lenne „emancipálni az alpap-
ságot a püspököktől s függésbe hozni az ál-
lamtól." 

Zseniális egyensulyja biz ez az igazságosztó 
mértéknek a protestantismus és katholicismus 
közt! 

De hát mi az igaz ennek a hirlapi drámának 
a meséjében? 

Se több, se kevesebb, mint a mennyi igaz 
— lehet. 

Az például a merő lehetetlenségek közé tar-
tozik, hogy az apostoli király „emancipálni" akarja 
az alpapságot a püspököktől. Az is semmit mondó 
szóbeszéd, hogy a kormány a vallásalapot le fogná 
„kötni" „bizonyos czélra". A vallásalapnak meg-
van a maga czélja, a melyhez eléggé le van kötve. 

Szabályozni kissé ez ügyet lehet; de felforgatni 
nem. Debreczeni fogásnak pedig ugyan megjárja 
a katholikus vallásalapot az alpapságnak az ál-
lamtól „függő" viszonyba hozatalára felhasználni 
akarni akkor, midőn a protestantismus teljes 
függetlenségnek örvend; de apostoli politikának, 
Tsten bizony nem já r ja meg soha ! 

Még egy észrevételünk van. A diskrécziót és 
a hivatalos t i tkot illeti. 

Mit mondjunk az idézett lap eljárásáról?. 
Jogával élt. Ha nem őrzik meg a hivatalos 

t i tkot azok, a kikhez ez tartozik : miért kellene 
azt megőrizni annak, a kinek nem kötelessége a 
hivatalos actióknak diskrécziója ? 

Az emiitett lap jól tette, hogy idézte a forrást. 
„A királyi palotából s a ministeri szobákból 
suttogva szárnyra kelnek liirek s berepülnek a 
szerkesztőségek ablakain." Ez a forrás. 

Mert az egyháznak papjai, kik mindennapi 
imáikban kérik az Ur oltáránál az „ostium cir-
cumstantiae"-t — ajkaikra, -— nem szűntek meg 
s nem fognak megszűnni soha liivei s tisztelet-
ben tar tói lenni a — diskrécziónak. 

Papok egyesülete. 
1. Eredete s alapszabályai. 

A Religióban közlött s a papi társulatról 
szóló czikkhez, a dolog érdemét nem érintve, egy 
kis történet i adattal akarok járulni, azon remény-
ben, hogy ez az egyesület i ránt érdeklődőknek 
buzditásul szolgálhat, látva, hogy elődeik a leg-
régibb időben szükségesnek ta r to t ták bizonyos 
czélok elérésére egyesületet alkotni. A legré-
gibb papi társulatról fenmaradt feljegyzést aka-
rom i t t közölni rövid bevezetéssel s kommentár-
ral ellátva. 

A középkorban bizonyos egyesületek a ka-
lendáktól, mert a kalendákon, a hónap első nap-
ján tar to t ták összejöveteleiket, kalendásoknak, 
kalandosoknak neveztettek. A plébánosok egye -
sülete, melyről i t t szó van, szintén a kalandos 
társaságokhoz tartozik, habár czélja és eszközei ál-
tal azoktól el is üt. 

Ily nemű társulat „fraternitas plebanorum" 
czim alat t 1248-ban alakult Szepes vártnegyé-
ben. Ugyanis a Wagner által kivonatban közlött 
szepesi krónikában idevágólag ezen három h l y 
fordul elő : Anno 1248. Ist die Bruderchmft der 24 
Pfarherrn eingerichtet worden. 

Anno 1214. Hat König Ladislaus Löbl. Fra-
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ternitet der 24 in Zipsz mit besonderen Privilegiis 
begäbet. 

A következő lapon pedig : Anno 1298. Ist die 
Bruderschaft der 24 Pfarherrn in Zipsz zum andern-
mahl aufgerichtet worden. ') 

TJgy látszik eme néhány sorból, hogy a tár-
sulat akár külső behatások,- akár pedig belső 
okokból egy darabig szünetelt, de életrevalósá-
gára mutat , hogy csakhamar újra felállították. 
Az emiitett krónika a társulat czéljáról, belső 
berendezéséről "semmi egyebet nem mond. Wag-
ner valamint Bárdossy azonban egy másik helyen 
közlik a megújí tott társulat szabályainak töredé-
két, mely a társulatra meglehetős fényt vet, re-
ánk nézve pedig kiváló érdekkel birhat, azért azt 
egész terjedelmében ide ik ta t juk : 

Az Urnák 1298-ik esztendejében Yáralljáról 
(Suburbium), Velbáchról (Eulenbach), Odorinból, 
(Villanova), Harikóczról (villa Palmarum), Illyés-
falváról, (villa Ursi), 8zt. Quirinusról (Kuriman 
villa), Szt. Lászlóról, Káposztafalváról (villa Çom-
positi), Svabóczról (villa Svevi), Poprádról (villa 
Theotonieald), Felkáról, Szt. Györgyről, Millenbach-
ról, Lomniczról, Pulomból, Béláról Libiczáról, 
Uuránfaluból, Rusquinfaluból, Lőcséről, Szepesről 
öszszegy ültek a plébánosok a Szt. Lászlóról ne-
vezett egyházban, hogy a szt. Lélek segítségül 
liivása után és az ő kegyelmével arról tanács-
kozzanak és intézkedjenek, a mit üdvösségük és 
szent hivataluk megkíván, a köztük már előbb 
fönállott társulatot és szeretetet régi állapotjába 
vissza akarván helyezni szent Péter Apostol azon 
mondása szerint: Szeressétek egymást, mint test-
vérek : és ismét : a kölcsönös szeretet szüntelen 
meglegyen bennetek ; mert a szeretet elfödi a 
bűnök sokaságát. Mert maga a szeretet, mint szt, 
Bernárd mondja, a parancsolatnak czélja, menyeg-
zős ruha, sőt mint sz. János apostol mondja, az 
Isten maga a szeretet, és a ki a szeretetben ma-
rad, az Istenben marad, s az Isten ő benne. 

Ezeket egymás között meghányván - vet-
vén, magalapitották, vagyis inkább megújították 
az elődeiktől már előbb létrehozott jelen társu • 
latot ; választottak két védőszentet t. i. a Szent-Lei-
ket és a könyörületesség anyját , a boldogságos 
Szűz Máriát, a kiknek tiszteletére a társulat két-
szer egybegyűlt évenkint, hogy köztük az elődök 
dicséretes szokása szerint az igazi társaság és 
szeretet ereje és heve föléledjen és lángolón ég-

' ) Analecta Scepusii, Viennae, 1774. pars II. 9. 10. 1. 

jen, az Ur mondásakint: Arról ismernek meg 
benneteket, hogy taní tványaim vagytok, ha sze-
retitek egymást; és hogy ily példa által az em-
berek előtt vitessék az égő gyertya szt. Máté 
mondása szerint : Ugy világoskodjék a t i világos-
ságtok az emberek előtt, hogy lássák jó cseleke-
deteiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki mennyekben 
vagyon. 

Hogy tehát az általuk alapított vagyis meg-
újí tot t társulatot az emberek állandóan és sér-
tetlenül tiszteljék, szavukat és kezüket adván, azt 
megerősíteni iparkodtak, hogy annál jobban meg-
tartsák azt, amit állásuk és jámborságuk tőlök 
megkövetel, és hogy erkölcseiket és cselekedetei-
ket megjobbítsák. De mivel idő multán az em-
berek akarata és szándéka is gyakran változik, 
hogy valaki saját tétlenségével, vagy rosszakarat-
ból ezután a tisztességes és jámbor társulatot 
meg ne akaszsza és meg ne semmisítse, vagy ezt 
megkísérlem ne merészelje ; ami talán megtörtén-
hetnék, ha fej nélkül kénye-kedve szerint élne: 
azért örök emlékezetre a fönteinlitett társulatot 
irásba foglalván, a tagok közül négyet kiválasz-
tottak, hogy a társulatnak és ahhoz tartozóknak, 
(épségben maradván mindenben az érseknek joga), 
igazgatói, őrei, gondnokai legyenek, kiknek a többi 
tagok minden ellenmondás nélkül adott szavuk-
nál fogva engedelmeskedni tartoznak mindazon 
tisztességes és megengedett dologban, a melyek 
a tagok tiszteletére és szabadságára, valamint 
azoknak üdvösségére vonatkoznak. Az a négy 
tartozik a legnagyobb gonddal megparancsolni, 
elrendelni és összeírni mindazt, amiből tudják, hogy 
az a tagoknak hasznára és az ő szabadságukra 
előnyös és tisztességes. 

Azt pedig, a mit írtak és határoztak, a ta-
gok előtt olvassák fel, és ami a nagyobb és be-
látóbb résznek tetszését megnyeri, a többi sza-
bálylyal együtt tétessék jegyzékbe és az előbbi 
eskü alat t szigorúan megtartassék, hogy így a 
társulat idő multán minden jámborságban növe-
kedést nyerjen. Ama négy tagnál legyen a, kö-
zös pénztár négy kulcsa, valamint a társulat pe-
csélje is azokra, vagy azok egyikére bizassék. 
Ama négy tag gondoskodjék a társulat gyűlései-
nek megtartására szolgáló alkalmas helyről is, ők 
hívják meg a társulat pecsétjével ellátott levéllel 
a társulati tagokat, kiket büntetés terhe alatt is 
összehívhatnak és össze is kell hivniok, valahány-

; szor az összejövetelt a tagok szüksége úgy ki-
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várija, vagy amikor alkalmasnak talál ják; ők 
szüntessék meg, ami megszüntetendő, továbbá 
lelkiismeretük és adott szavuk szerint gondos-
kodjanak a tagok anyagi szükségleteiről, a mint 
jónak találják, ugy azonban, hogy liivataloskodásuk 
éve leteltével társaiknak számot adjanak mind-
arról, a mit rájok biztak és amit a társulatnak 
gyűj töt tek; a társulat pénztárának kulcsait és a 
társulat pecsétjét is adják vissza. Azután közmeg-
egyezésből ismét megválaszthatok, vagy pedig 
más négy választatik azon hivatalra, melyet eddig 
amazok viseltek, a kiknek ismét szoros köteles-
ségük éber gonddal őrködni és munkálkodni a 
társulat ügyein és szabadságán. 

2. A társulat tagjairól. 

Általában meg kell jegyezni, hogy a plébá-
nosok akaratából és határozatából más a társu-
latba fel nem vehető, mint jó hirnevü és társalgásu 
pap; a világiak teljesen kizáratnak, ha csak a 
tagok közmegegyezésből meg nem engedik, hogy 
az imádságokban némely világiak is résztvehes-
senek ; a kiknek azonban a tagok tanácskozásain 
és asztalánál nem szabad megjelenniük, kivéve, 
ha a tagok őket erre különösen meg nem liivják. 

Tudni kell : hogy a provisorok tartoznak a ta-
gokat a társulati gyűlésnek megnyitása előtt 14 
nappal levélben meghívni. 

Ha ezt elhanyagolják és a miatt a tagok nem 
jelennek meg, minden meg nem jelenőért egy 
ezüst uncziát fizetnek; hogyha a tagok valame-
lyikénél a levél nála maradt, vagy soká késett, 
ugyanannyit fizet. A gyűlésre a büntetés terhe 
alat t megjelenni tartozó minden egyes tag meg le-
gyen elégedve egy inassal ; superpelliceumot 
hozzon magával, sarkantyúval és superpelliceum 
nélkül terembe lépni ne mer jen; egymás iránt 
tisztelettel viseltessenek, ugy hogy az öre-
gebbek foglalják el az első helyet, a középko-
rúak a középső-, és az ifjabbak az utolsó helyet. 
Továbbá reggel jöjjennek, hogy az első misében 
mindnyájan résztvehessenek.1) 

Mint e töredék lépten-nyomon mutat ja , a 
társulatnak vagy szövetségnek vallási czélja és 
föladata volt, és pedig vallásos gyakorlatok által a 
tagúknak meg szentelése, — s kölcsönös szeretetteljes 
támogatása.2) 

*) Wagner , Analecta stb. II . 166. Bárdossy, Supp-
lementum Analectorum 425. s kk. lapok. 

2) Majlátb Béla, Századok 1879. 345. stb. lapokon a 
társulatnak egyéb czélokat is tulajdonit, t. i. hogy a gö-

Ezen töredék második részéből „De recipi-
endis ad f ra terni ta tem" kitűnik, hogy e szabályok 
szerint senkit sem kell befogadni, ha csak nem 
jó hirnevü és társalgásu pap. A világiak meg 
éppen kizárvák, kivéve ha netalán a testvérek ál-
ta !ános megegyezéséből az imádkozásban részvé-
telre felvétetnek, de az igy felvetteknek sem 
szabad asztaluknál és tanácsukban résztvenni, 
ha csak a testvérek által különösen meg nem hi-
vatnak. 

Tehát csak jó hirü és életű plébánosok le-
hettek a tagok, hogy a társulat kitűzött czélját 
elérhesse. Világi tagokat nem vettek fel, néze-
tem szerint két okból. Először, *hogy a társulat 
ügyes-bajos dolgait senki által nem zavarva annál 
kendőzetlenebb alakban és módon megbeszélhessék, 
egymást meginthessék, buzdithassák, terveiket 
nyiltan előadhassák : — már pedig mindebben az 
idegen elemek által csak zavarva lettek volna. 
Második ok a világiak kizárására, s talán ez volt 
a fontosabbik is, mert a világiaknak hasonló társa-
sága — kalandosok —, (melyről részletesebben 
másutt lesz alkalmam szólni), igen rossz hirbe 
kerül t ; ugyanis ezeknek is vallási alapon álló 
társulatuk az idők folyamán át elfajult s össze-
jöveteleikben nem az ájtatos gyakorlat, hanem a 
vendégeskedés a lakmározás volt a főczél. Ide 
czéloz az idézett rendelet, hogy az imádságban, 
ha tetszik résztvehetnek, de az asztalhoz semmi 
ajánlat folytán sem ereszthetek. Nehogy tehát 
ezen dőzsölő szellem megrontsa a plébánosok 
társulatát, annak eleve elejét veendők, a világi-
akat kizárták. 

Végül történeti szempontból megemlítem, 
hogy ezen társulat csakugyan kalandos társu-
lat volt; ezt bizonyítja a szavak egyöntetűsége 
egy más, a liptói papok társulatának kifeje-
zéseivel, melyet az oklevél pedig határozot-
tan kalandosnak nevez: „és azt , ami üd-
vös, tárgyalhassák, és egymás között valami 
testvériséget, közönségesen kalandos nevezetűt" 
stb ; ezen társulatot az érsek kiváltságokkal 

rög szakadás tovább terjedésének megakadályozására ala-
kult, de erről itt bővebben szólni felesleges. 

*) Universitas plebanorum, ecclesiarum rectores de 
Lypthou, . . . in unum convenirent, et ea, quae salutis 
sunt pertractassent et inter eos quamdam confraternita-
tem vulgariter kalandus nominatam . . . ordinassent . . . 
Chanadinus estergomi érsek levele, melyben a liptó-ine-
gyei lelkészek által alakított kalandos egyesületet meg-
erősíti. A magyar nemzeti Muzeum kézirati gyűj teményé-
ből közli Fraknói Vilmos, Századok, 1876. 343. stb. lapok. 
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ruházta fel, tehát működését kívánatosnak és üd-
vösnek tart ja. Ugyanis az egyesület tagjainak, 
kik az évenkint kétszer ta r ta tn i szokott összejö-
vetel alkalmával meggyónnak, az isteni tisztelet-
ben résztvesznek és alamizsnát osztanak, negy-
ven napi bucsut engedélyez ; továbbá felhatalmazza 
őket, hogy az egyházi javak bitorlóit egyházi bün-
tetésekkel sújthassák. 

Eme társulatok később mindegyre szaporod-
tak, ami örvendetes világot vet azon kor hitéle-
tére, mert papjai, ami üdvös volt, arról gondol-
kodtak, azt tárgyalták. Később egyéb papi egye-
sületek is alakultak, melyek története igen ta-
nulságos s hasznavehető lehetne az ujabbnak ter-
vezésénél. 

Gondolom, az e lapokban közölt és terve-
zett társulatnak sem lehet egyéb czélja: s éppen 
azért szolgáljon a rég elmúlt kor példája buzdí-
tásul tervezőjének nehéz munkájában, a tagok-
nak pedig sorakozásul. Az i t t közlött adatok a 
társulat szervezésénél reá muta thatnak egy-két 
pontra, melyeket kerülni, és többre, melyeket fel-
venni tanácsos lesz. 

Dr. Balics Lajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, j anuár 13. Nviélt. dr. Schlauch L. szat-

mári püspök úr beszéde és a Budapesti Szemle. (I.) — A 
ni. tud. Akadémia megbízásából Gyulai Páltól szerkesz-
tet t „Budapesti Szemle", mely „tájékozni igyekszik a ma-
gyar közönséget azon eszmékről, melyek világszerte fog-
lalkoztatják a szellemeket", ugy látszik kötelességének is-
merte dr. Schlauch L. püspök ur ő excjának szent-
László-társulati elnöki beszédét is hozzászólásának tárgyává 
tenni. A „Budapesti Szemlét" ilyen nagyszabású alkotás 
kell hogy foglalkoztassa. Sed dormitat nonnunquam Home-
rus ! Miért ne történhetnék ilyesmi emberi dolog a „B. 
Sz." vitézével is., ki igen egyszerű és kényelmes vizirrel 
— „m"-mel — lépett a sorompóba, persze — a püspök ur 
beszéde ellen. 

Sajátságos benyomást tesz ez az — ni — féle czikk 
a figyelmes olvasóra. Mintha éppen az anonymusnak kellett 
volna hozzá szólania, a ki maga előtt találván egy szel-
lemi óriást, kicsinyes kifogásokkal áll elő, gáncsolván, 
amit meg nem értett, elferdítvén, amit megértett , nagyo-
kat mondván, a mikor és a hol szükség nem volt reá és végre 
felfújván magát annyira, hogy a püspök ur mellette igazi 
törpévé, valósággal szánandó alakká legyen. Mert minden 
erőltetett bókolás mellett csak arra lyukad ki — m — 
egész érvelése, hogy a püspök ő excja a logikával nem 
igen áll barátságos lábon, az egyházjog terén nem igen 
jár tas (mert — m — szerint még azt sem tudja, mi a 
kegyúri jog) a közjogot pedig plane nem ismeri stb. Persze 
opposita juxta se posita ! . . . Mily fényes világosságban 

ragyog a névtelen czikkező éles logikája , mily bámulatos 
az ő egyházjogi tudománya, mily lángoló az ő alkotmá-
nyossága ! Monstruozitas és absurdum ez a két végső ál-
lomás, melyekre — m — a püspök urnák állításait in ul-
tima analysi deducálni erőködik ! 

De nézzük meg közelebbről a névtelen támadó hős 
tettét . 

Az első, a mi neki nem tetszik, az, hogy a püspök 
úr ő excja egyáltalán beszélt ; mert csak igy ér thet jük 
ezt a tételt : „ A püspök ur . . . vagy a helyet vagy a tár-
gyat nem jól választotta meg." Azaz a névtelen hős szi-
vesebben vette volna, ha a püspök ur általában vagy 
nem beszél, vagy ha már beszél, hát nem beszélt volna 
a katholikusokat oly közelről érdeklő tárgyakról . Mert 
nekünk egyáltalán a beszélést nem szívesen nézik el. Sze-
retnék, ha mindig hallgatnánk, vagy ha már beszélünk, 
hát ne panaszkodjunk, mondjunk mindenre áment, vagy 
a mit talán még szivesebben vennének, toljuk hiven más-
nak a szekerét. Teszem azt : ha a szatmári püspök ur 
fejtegette volna, mennyire kívánja a türelem és méltá-
nyosság, hogy a ,keresztyén' felekezeteknek rendes állam-
segély szavaztassák meg középiskoláik jobb karba hoza-
talára minél nagyobb mennyiségben, akkor legalább 
— m — előtt, ki a kereszténységet többször hangsúlyozza, 
kegyelemre talált volna, talán meg is dicsérték volna, s he-
lyes lett volna a tárgy, jó a hely stb . . . De ne bocsát-
kozzunk kombinácziókba ! 

Nézetünk szerint a dolog egyszerűen igy áll : A 
Szent-László-Társulat katholikus társulat, és jóllehet kiil-
tevékenységében az alapszabályok 1. §-ában kifej tet t hár -
mas czélra törekszik, lehetetlen, hogy éppen ezen külte-
vékenység fejlesztése érdekében a katholikus hitéletet ne 
ápolja. Mert amaz áldozatkészség, mely nélkül e társulat 
czéljait vagy nem, vagy csak nagyon is csekély mérték-
ben éri el, a belélet ápolásától függ, különösen pedig a hit-
beli meggyőződéstől és az igazi vallásosságtól. Ha tehát 
a püspök ur a belélet fejlesztésére a skepsis veszélyes és 
vészteljes voltára utal, csak a társulat és ennek sajátsá-
gos czéljai érdekében cselekedett. Valiásbeli skepsis mel-
lett nincs kath. áldozatkészség. Azért mi ugy tar t juk , 
hogy az elnöki beszéd első része nagyon is szoros, és 
nem mint a névtelen gondolja „csak igen távoli" kap-
csolatban áll a társulat feladataival. 

Ami a beszéd második részét illeti, nem nehéz 
belátni, hogy egy katholikus társulat nagyon is alkalmas 
hely annak elmondására, ami a katholikusok összességére 
vonatkozik. A névtelen támadó persze nem látszik érzék-
kel birni az iránt, hogy katholikus szempontból vajmi 
nagyon kívánatos sőt szükséges, hogy az egyház éppen 
magasztos missiójának üdvös teljesítése végett szabadon 
mozoghasson jogainak és igazainak sértetlen és hábo-
ri thatat lan birtokában. Ha e jogok és igazak érdeké-
ben felszólal egy katholikus püspök egy katholikus 
társulatban, akkor amint ezt az egyház czélja érdeké-
ben, ugy a társulat végczélja érdekében is teszi. 

Ily felfogásban — és azt hiszszük, ez a helyes fel-
fogás — a beszédnek mind a két része, az egyénnek ki-
békítése a vallással és az államnak kibékítése az egyház-
zal, katholikus társulatban, ha mindenkor, ugy kivált 
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napjainkban különösen helyén volt; napjainkban, mikor ' 
az egyént a skepsis és az ebből származó hitetlenség 
ellentétbe helyezte a vallással, és az állammindenhatóság 
theoriája ellenséget lát az egyházban, mely nem akar ja 
feladni isteni jogait , mert azokat fel nem adhatja . 

Különben talán mindenki meg fogja engedni, hogy 
egy kath. püspöknek, ki elnöki beszédre készül, nincs 
szüksége arra, hogy engedélyt kérjen a „Budapesti Szemle" 
szerkesztőségében és a magas irodalmi areopag előleges 
placet-jét kikérje, mielőtt ajkait kinyitná. Ennyire nem 
jutot tunk és nem is fogunk jutni soha ! Püspökeinket — 
ha magasztos missiójukban eljárnak - - még senki sem gátol ta 
eddig, s nem fogja meggátolhatni s a jövőben sem. Fog-
nak beszélni, amint beszéltek : ott a hol, azt, amit, akkor, 
a mikor ezt szükségesnek és czélirányosnak tar t ják . 

Ezzel — m — czikkének bevezetésével végeztünk 
volna. A többiről legközelebb. ? 

Francziaorszáa. Újévi tisztelgés Freppel angersi 
püspöknél és az ö beszéde — esemény jellegével bir, va-
lamint a magas szónok helyzetét tekintve, melyet egye-
dül álló nemzetgyűlési papképviselői állásánál fogva a 
franczia társadalomban elfoglal, ugy tárgyánál fogva is, 
a melynek kiválóan napi és általános érdeke első olva-
sásra szembetűnik. 

„Köszönöm önnek, igy szólt a nagy főpap a tisztel-
gők veszérszónokához, köszönöm önnek, általános helynök 
ur, a Iegszivélyesebben, ama jó kivánatokat, melyeket ön 
a káptalan és a város világi és szerzetes papsága nevé-
ben tolmácsolni s;ives volt. Az 1884-iki év az egyház 
jogai és szabadságai ellen irányuló igen komoly intéz-
kedésekkel végződött. Az u j év, melybe lépünk, vájjon látni 
fogja-e az ellenségeskedésnek a kath. intézetek és okta-
tás ellen csillapulását ? Ha a jelekből következtetni lehet ; 

én erre nem számitok. Mi folytonosan oly párt ta l szem-
ben és uralma alatt állunk, melynek czélja Francziaország 
elkereszténytelenitése. Es e tekintetben, én, uraim, én nem 
tartóztathatom meg magamat, hogy a lehető legkülön-
czebb valaminek ne tartsam azt a legújabban kifüggesz-
tet t követelést, mely a papságra föltétlen semlegességet 
akár ráróni a pár tok között, melyek a közvéleményt meg-
oszlatják. Oh, ha e pár tok valamennyien egyenlően jó-
akarattal viseltetnének az egyház iránt, és lia a vallásnak 
egyébkint semmit sem kellene félnie a politikai küzdel-
mek bárminő eredményétől : talán érthető volna részünk-
ről az ily érzéketlenség ! Azt mondom, talán ; mert hisz 
ebben az esetben a másrendü tekintetek sehogysem en-
gednék meg ezt az oly észszerűtlen egykedvűséget azok-
nak, kik egy szabad országnak polgárai levén, vagy ilye-
neknek hivén magukat, minden esetre joggal birnak vé-
leményük nyilvánítására hazájuk nagyságának és jólétének 
föltételei iránt. Hanem azt kivánni a . papságtól, hogy 
föltél len semlegességet tanúsítson azok közt, kik az egy-
házat üldözik és azok közt, kik védik ; azok közt, kik 
atheismust és materialismust hirdetnek és azok közt, kik 
nyiltan vallják a keresztény hitet ; továbbá azok közt, 
kik kiűzni akar ják a vallást minden iskolából, a kaszár-
nyából, a kórházakból, a törvényszékekből, szóval min-
denünnen, és azok közt, kik befolyását a közéletre és 

I társadalomra minden téren fenntartani akarják ; azt kí-
vánni, mondom, a papságtól, hogy azok és ezek iránt 
ugyanazon rokonszenvvel viseltessenek, ez annyit jelent, 
mint tőle igazságtalanságot, árulást, kötelesség-feladást 
kivánni. 

Oh, nagyon jól tudom : hogy hallgatást és tét-
lenséget nyerjenek részünkről, avval fenyegetnek, miszerint 
eltörlik a vallási budget-t . Hanemhát mióta szokás, hogy az 
adós azt mondja a hitelezőnek: ha te nem fogsz kedvünkben 
járni, megszűnünk tartozásunkat fizetni ? ! Mert nem lehet 
eléggé ismételni, és szükséges, hogy városban ós falun 
mindenki meg legyen győződve arról, hogy a vallási bud-
get a franczia államra nézve, akár köztársaság, akár csá-
szárság, akár királyság legyen, nem merő jótékonyság, 
hanem szigorú kötelesség, szent tartozás, jog és becsület-
ben gyökerező adósság, szemben Francziaország papsá-
gával és összes katholikusaival, mint legkevésbé sem fa-
kultativ, hanem szorosan kötelező kártalanítás a nemzet 
javára elidegenített egyházi javakért ; egy határidőkre 
szóló tartozás, a melyre az 1789-iki nemzetgyűlés ünnepé-
lyesen kötelezte magát Isten és az emberek előtt, hogy 
jövőben illő módon legyen gondoskodva az istenitiszte-
let költségeiről és a papság ellátásáról ; végül tartozás, 
melyet minden kormány s minden törvényhozó testület 
elismert és megerősített, a melyek több mint 80 év óta 
egymásután következtek. Vádolják bármennyire az 1801. 
Concordatumot és szakítsanak meg minden barátságot az 
egyház és állam között : azért ez a tartozás, a melyet 
akár tőkében, akár jövedékben teljesiteni kell, mégis fenn-
marad, mert az a természetjogban és positiv törvényekben 
gyökerezik ; — és azon a napon, a melyen megszűnnének 
e tartozást fizetni, az egész világ constatálná azt, a mi 
rosszabb az anyagi tönknél, — Francziaország erkölcsi 
bukását. 

Ez a nap, a mai emberekbe vetett gyenge hitem 
daczára, hiszem, hogy nem fog bekövetkezni ; mert hisz 
evvel a nappal vége lenue nálunk minden igazságnak, 
az adott szó minden becsének, a tulajdon minden- tiszte-
letének, a franczia állani minden hitelének, és méltán 
hozzávetem, a lelkiismeretek nyugalmának, melyeket az 
egyházi javaké ladásának emléke nyugtalanit , a mely emlék, 
ha az ígért kártalanítás elmaradna, nem találna többé czimet, 
a mi azt a kényszer-eladást amnistiálná és fedné. Melyik lesz 
tehát az a balitéletű kormány, melyik lesz az a nemzet 
békéjével nem gondoló nemzetgyűlés, a mely minden 
ügyet kérdésessé tenni, bennünket száz évvel há t rább rán-
tani és mintegy élvezetet találni akarna az e század ele-
jén szerencsésen elhárított nehézségek felidézésében ? íme 
ez az oka, miért nehéz elhitetni az embernek magával, 
daczára az ellenkező jelenségeknek, hogy ily végletekre 
akarnának némelyek jutni ; és, a mi engemet illet, én nem 
akarom ezt elhinni, hazám becsülete nevében, és maguk-
nak azoknak érdekében, kik e tekintetben abba a kísér-
tetbe esnének, hogy a politikai bölcseség elveit feladják. 

Bármi tör ténjék egyébiránt, mi, uraim, mi avval a 
nyugalommal tekintünk a jövő elé, a mely hozzánk nem 
mint állami tisztviselőkhöz illik, — mert bármit tessék va-
lakinek mondani, önök semmi fokban, semmi tekintet-
ben, semmi oldalról sem állami functionariusok, — hanem 
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avval a nyugalommal és tiszta öntudattal, a mely az egy-
ház szolgáihoz illik, annak az egyháznak szolgáihoz, a mely 
18 század óta már más időket is élt, más megpróbálta-
tásokon is szerencsésen átesett és más méretű ellenfeleket 
is túlélt. Mi folytatni fogjuk szent hivatásunk köteles-
ségeinek teljesítését és egyúttal folytatni fogjuk érdeklő-
désünket az ország ügyei iránt, a melyekhez bizonyára 
nekünk is van közünk, és nem fogjuk magunkat megfé-
lemlíteni senki által, szem előtt tartván azt, hogy mi 
mindenkinek igazsággal és igazságossággal tartozunk. E 
tekintetben, minden esetre, lelkipásztori mérsékletre és ta-
pinta t ra van szükség ; hanem vigyázni kell, nehogy va-
laha az elvek meghajol janak a béke óhaja és a nyuga-
lom szeretete előtt. Kímélni a személyeket, üldözve a 
tévelyt, — ez a mi jelszavunk ; és még akkor is, ha meg 
nem találnak bennünket érteni, mi tudni fogjuk a rosz-
szat jóval viszonozni, s tudni fogunk a gyűlöletre sze-
retettel és önfeláldozással válaszolni. Ezekkel az érzel-
mekkel kivánok önöknek érdemekben, és ha Istennek is 
ugy tetszik, örömekben gazdag u j évet." 

Egyesült-Államok. Köztársaság és vallásosság. — 
A köztársasági kormány-rendszer koránsem zárja ki a 
vallásosságot, mint ezt a franczia köztársaság kiaknázói 
elhitetni igyekeznek. 

Az Egyesült-Államok neve alatt ismert államszövet-
ség — keresztény állam. Minden egyes államban a törvény-
hozó testületnek Anglia mintájára megvan az ő lel-
késze, káplánja, kinek kötelessége az üléseket imával 
megnyitni. A köz- és magánélet minden körülménye 
közt sietnek itt igénybe venni a vallás segélyét és nem 
pirulnak elismerni az Isten legfőbb hata lmát és fön-
séget. 

Decz.~ 2-án valamennyi szövetséges állam fővárosá-
ban összejöttek a főválasztók, hogy szavazatukkal el-
döntsék, ki legyen az elnök. Minden kimért szabályosság-
gal s a kijelölt időben pontosan történt, a többi közt 
Albanyban, New-York állam fővárosában. A senatus ter-
mében 36 választó jelent meg. Mielőtt az állami aktus-
hoz fogtak, áhitattal végig hallgatták rev. Milford József 
protestáns hitszónok következő imá já t : 

„Urunk és mennyei Atyánk ! Esdve kér jük áldáso-
dat e gyülekezetre, a mely meg van bízva ezen állam 
nevében kijelölni az Egyesült-Államok elnökét és alelnö-
két. Intézd ez ülés előzményeit ugy, hogy a választó 
testület illően legyen szervezve, békében és méltányos-
ságban. Engedd, hogy megvalósíthassuk az alkotmányos 
eljárás szentségét és méltóan megbecsüljük azt a kivált-
ságot, hogy oly földön élünk, hol az ily alkotmányos 
alakban szabadon kimondott nép akarata vallásos tiszte-
lettel van megtartva. 

Áldd meg azt a férfiút, kit meg fognak választani, 
hogy nemzetének első magistratusa legyen. De hogy az 
ő kormányzása oly bölcsesség által legyen vezérelve, 
hogy jólét viruljon part jainkon mindenfelé és hogy ha-
zánk békében éljen a föld minden népével : ihlesd, oh 
Uram ! ez if jú nemzet szivét, hogy téged hiven kövessen az 
igazság és jog szeretetében, és hogy az áldás, ínelyet 

őseinktől öröklöttünk, megmaradjon ra j tunk és országun-
kon, most ós minden nemzedéken át. Amen."*) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Adakozás. 

Gróf Zichy Nep. János ismételten 500 f r to t adomá-
nyozott a budapesti katholikus központi legény-egylet, háza 
javára. 

Az egri egyházmegyei irodalmi egylet 
választmánya, mult hó 18-án ülést tar tot t , melyben 1. 
Elnök bejelenté Pollmann Károly nyug. hitelemző és 
szentszéki ülnök,, az egyesület volt pénztárnokának, 1884. 
nov. 22 én bekövetkezett elhunytát, mit a választmány 
jegyzőkönyvileg örökitett meg 2. Az alapszabályok, a leg-
újabb módosításokkal, érsek ő excellencziája által jóváha-
gyat tak, s a belügyminisztérium által 66,105 sz. a. meg-
erősíttettek. 3. Felolvastatott érsek ő exja 1884. nov. 20-án 
kelt, 4369. sz. a. egyleti elnökhöz intézett következő k, 
le i ra ta : „Főtisztelendő Prépost s Kanonok U r ! A nép 
vallásos érzelmeit, erkölcsiségét és józan munkaszerete-
tét, lelkipásztoraik önfeláldozó gondossága, oktatása és 
életök vonzó példája mellett semmi sem képes több si-
kerrel fejleszteni, mint az annak felfogásához alkalmaz-
kodó jó irányú irodalom müvelése és buzgó terjesztése. 
Méltányoló elismeréssel fogadtam tehát az egri egyház-
megyei irodalmi egyesületnek főtiszt. Uraságod által f. 
hó 17-ről hozzám intézett előterjesztését, mely szerint az 
egyesület dicséretes irodalmi munkásságát kiválóképen ez 
irányban igyekszik érvényesiteni s népies tartalmú kiad-
ványainak 500 példányát az egyházmegyei nép- és iskolai 
könyvtárak részére ajánlta fel. Az elismerésre méltó aján-
latot szivesen fogadván, megbizom főtiszt, uraságodat 
mint egyházmegyei tanfelügyelőt, hogy a felajánlt füze-
teket átvévén, azokat legjobb belátása szerint rendelteté-
süknek megfelelően kioszsza. Többire atyai áldásom 
mellett állandó haj lammal vagyok főtiszt, uraságod, Eger , 

1884. évi november hó 20-dikán, jóakaró atyja az Ur -
ban : József, érsek." Tiszteletteljesen és köszönettel véte-
tett . 4. Elnök bemutatot t különböző pályakérdés-tervezete-
ket, melyekből élénk eszmecsere után kiválasztattak az 
1885. évre szóló pályakérdések, és pedig három, u. m. 
I. Kívántatik az egylet kiadásában megjelenő „Egri Nép-
k ö n y v t á r á b a alkalmatos szabadon választott tárgyú dol-
gozat. Az író legyen figyelemmel emiitett vállalat eddig 
megjelent hét füzetére. A dij nyomtatot t ivenként 20 f r t . 
II. Kívántatik valamely az egri egyházmegye területén 
jelenleg létező főesperesség története. A mii az egylet egy-
házmegyetörténeti kiadványában fog megjelenni, s dija 
nyomtatot t ivenkint 20 f r t . III. Fejtessék ki az ó-szö-
vetségi szentírás tankönyveinek különösen a Példabeszé-
dek és Jézus Sirák fia könyvének neveléstani jelentősége 

j a modern nevelési rendszerrel szemben. A pályadíj 100 

*) Miért nem tud a magyar nemzet ily magasztosan komoly 
í és józan lenni, mint ez az angol-szász fáj Angliában és Ameriká-

ban !? ! Azért oly nagy az istenáldás e népfa jon; azért övé a vi-
j láguralom a földgömb, mindkét felén : inert magasztosan istenfélő 
I s vallásos az ő állami institntióiban — és nem liódol semmiféle csél-
; csap divatnak ! Szerk. 
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frt . Terjedelem legalább 5 nyomtatot t iv. — Pályázhat 
minden egyházmegyei áldozár. A dij csak absolut becsű 
munkának adatik ki. A bírálókat az egylet választmánya 
jelöli ki. A dijat elnyert munka az egylet tulajdona, 
mely annak kiadása felől intézkedni fog. Az idegen kéz-
zel irt, jeligével ellátandó pályamunkák a jeligét viselő 
lepecsételt levél kíséretében, 1885. junius hó 30-ig alul-
írott t i tkárhoz küldendők be. A beérkezett munkák meg-
biráltatása után, a pályázat eredménye az egylet 1885-iki 
közgyűlésén fog kihirdettetni. Kelt az egri egyházmegyei 
irodalmi egylet választmányának 1884. deczember 18-án 
ta r to t t üléséből. Szmida Viktor, 

t i tkár. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Az országos kath. tanítói segélyalap kiizp. 

bizottságának elnöksége. 
Mint értesülünk, az országos kath. tanitói segélyalap 

központi bizottságának elnökévé, ő eminencziája Sillior 
JánOS bibornok, herczeg-primás, Markus Gyula pápai 
praelatus, esztergomi kanonok s közp. papnöveldei kor-
mányzó ő méltóságát, alelnökévé pedig Gulyás Béla urat , 
a budapesti katholikus tanitó-képző intézet igazgató-taná. 
rá t nevezte ki. 

Jelentés. 
A vallásterjesztés müve számára Lyonban begyült 

1884-ben: 216 f r t 54 kr, és ped ig : a pannonhalmi fő-
apátságból 50 fr t , a székesfehérvári piisp. megyéből 17 
f r t 12 kr, az esztergomi főmegyéből 149 f r t 42 kr, ösz-
szesen 216 f r t 54 kr. Ezen összegből kezelési költségekre 
(posta, nyomtatványok, Írószer) felment 21 f r t 60 kr. Az 
1885. évi kezelésre visszatartatott 29 f r t 94 kr., tehát összesen 
51 f r t 54 kr. Maradt : 165 fr t . Évi kamat fejében bejött 2 
f r t 15 kr. Tehát Lyonba küldetett 167 f r t 15 kr, mely a 
beérkezési nap árfolyama szerint tesz 342 f rk és 20 cm.-et, 
miről nyugta érkezett. Ezenkivül több budapesti áldozár ur 
szívességéből egy violaszinü pluviale 75 f r t értékben sze-
reztetett be intentiók ut ján s elküldetett mélt. és f t . 
Paoli Ignácz bukaresti érsek urnák, a megyéjében élő 
csángó magyarok részére. — Midőn erről a szives részt-
vevőket tisztelettel tudósitom, fogadják a lyoni igazgató-
ság nevében köszönetem, és hallgassák meg abbeli kéré-
sem, hogy mind maguk megmaradjanak a mű pártolói, 
mind másokat is ez üdvös, az egész kath. világra szóló 
műnek megnyerni szíveskedjenek. A kath. lapok e jelentés 
felvételére kéretnek. — Budapest, Bombatér 1885. jan. 
7. Il-ik — Kántor Lajos, budapest, f. vízivárosi káplány. 

I R O D A L O M . 

= A párbér jogtörténeti fejlődése s megváltása kér 
déséhez, nagyobbszabásu tanulmányt ir dr. Fenyvessy Fe-
rencz országgyűlési képviselő a „Veszprémi Közlöny" 
számára. A nagyérdekü dolgozat Kisovics József veszprémi 
kanonok és országgyűlési képviselő urnák van ajánlva. 

Méltó figyelemmel fogjuk kisérni e nemes vállal-
kozást. 

Weninger xav. Ferencz J . t. hitküldér-szónok 
egyházi beszédeiből Kirchheim mainzi kiadónál németül 
eddig következő kötetek jelentek m e g : 

I. kötet. Vasárnapi szentbeszédek. — II. kötet. Ün-
nepi szentbeszédek. — III. kötet. Élet-ál lapotokról szóló 
beszédek. — IV. kötet. Máriáról szóló szentbeszédek. — 
V. kötet. Szentbeszédek a legföls. Oltáriszentségről. — 
VI. kötet. Nagyböjt i szentbeszédek. 

Éppen most jelent meg a VII. kötet e czim a la t t : 
Originelle, kurzgefasste praktische Fest-Predigten zu Ehren 
der hl. Apostol, Ordensstifter, Landespatprone und Schutz-
heiligen. 

Az egész monumentális szentbeszéd-cyclus bezáró 
VIII. kötete Missiói szentbeszédeket fog tartalmazni s 
1885. folyamán fog megjelenni. 

VEGYESEK. 
— Az innsbrucki egyetem hi t tudományi karában a 

folyó isk. évben van 250 tanuló. Ezek közül a theol. 
convictusban vannak 160-an. Közöljük ez adatot egy ta-
vali rövid közlemény kijavítására. 

— Jellemző! Katholikus körökben talán i t t -ot t ki 
is kerülte a figyelmet a „Religio" amaz indítványa, hogy 
kath. iskoláinkba, a legalsótól a legfelsőig, Magyarország 
egyházi történelme mint összefüggő egész tantárgy köte-
lezőleg liozassék be. Talán észre sem vették némelyek ; 
a kath. sajtó meg siet mélyen hallgatni fölötte. Bezzeg 
észrevették a protestáns körök ! De nemcsak észrevették 
hanem meg is értették, hogy hova czéloz. Ezt mutat ja a 
debreczeni „Prot. Lap", a mely indítványunkat hírrova-
tának élén mint „idők jelét" szórói-szóra közli. 

— A cambridgei egyetem mult évi decz. 24-én tar-
tot ta alapításának hatszázados évfordulóját. Alapította 
1284-ben Balsham Hugó cly-i püspök. — Tehát katholi-
kus alapítvány — protestánsok kezében. Nebány év óta 
katholikus missió-állomást szerveztek itt. Nagy*a remény, 
hogy a katholicismus hódítani fog a város lakossága és 
a tanuló if júság körében. Egy úrnő Ígéretet tett , hogy 
oly katholikus templomot fog építtetni, a mely fényre 
nézve versenyezni fog az egyetemi templommal. 

— Ez aztán patrónusa az egyháznak! Volt Déva-
ványán, az egri főmegyében, éppen a templom és plébá-
nia közé épitve, egy korcsma, mely csakis a zsidó korcs-
márosok meggazdagodására és a keresztény nép romlására, 
megbotránykoztatására szolgált. Megtudván ezt gróf Hu-
nyady Imre, az emiitett korcsma helyiségeit, nagy áldo-
zattal, rögtön lebontatta s intézkedett, hogy az igy üressé 
vált tér a kath. templom udvarának kikerekitésére szol-
gáljon. Éljen a vallásos főúr, de éljen a lelkes plébános 
is, a ki igy szivén hordozza népe testi-lelki javát ! 

t Gyászhír. Dr. Szvacsina Tóbiás beszterczebánya • 
megyei áldozó pap és papnöveldei hi t tanár hosszas bete-
geskedés után elhunyt. Az egyház és anyamegyéje jó 
lelkű és nemes törekvésű papot vesztett benne. Kitűnt 
azon egyházi férfiak sorában, akik, bár a magyar nyelv 
nem volt anyanyelvűk, vasszorgalom által azt egészen sa-
já t jukká teszik. A boldogult a magyar irodalom terén 
számot tevő tényezővé fejlődött volna, ha a halál ily ko-
rán el nem ragadja . Most is i t t fekszik nálunk egy tudo-
mányos értekezése, mely a Theol. Folyóiratban fog meg-
jelenni. A boldogult nagy súlyt fektetet t e dolgozatára 
mert általa óhajtot t , számos apróbb kísérletek után, a 
magyar egyházi írók sorába lépni. Nyugodjék békében ! 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten- : 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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í Budapesten a szerkesz- i 
: tőnél, és Rudnyánszky í 
: A. könyvnyomdájában, : 
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: 8. sz. alatt, hova a ne- ï 
Ï taláni reclamatiók is, \ 
\ bérmentes nyitott levél- i 
î ben, intézendők. | 

Budapesten, január 17. 5, I. Félév. 1885. 
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Nmél t . dr. Schlauch L. szatmári püspök ur beszéde és a Budapest i Szemle. — V e s z p r é m : Az i t teni kathol ikus lap újévi vezérczikke 
kathol ikus teendőink egymásutánjáról igy szól. — R ó m a : A szent a tya válasza az olasz ka th . i f júság tisztelgő küldöt tségének hódoló 
üdvözletére. — P á r i s : Guibert bibornok válasza papságának újévi hódolata alkalmából. — Kath. Egyleti Élet : A kath . néptaní tók 

székesfehérvári egyesülete. — Irodalovi : Egyházi i rodalmunk képe 1884-ben. — Katholikus lapirodalmunk. — Vegyesek. 

Francziaország hivatása. 

Francziaország nemzeti és állami életét szo-
ros kapcsok fűzik az egyházhoz. Már földrajzi fek-
vésénél fogva is világra szóló hivatással bir. 
Északról a britt-franczia csatorna föltárja előtte 
a tengeri utat egész északi Európába, nyugatról 
az atlanti oczeán az újvilággal hozza könnyű 
összeköttetésbe, a középtenger utat nyit neki 
egész déli Európába, Afrika északi vidékeire, az 
ázsiai tartományokba, a suezi csatornán pe-
dig a dél- és kelet-ázsiai partokkal érintkezik. 
Szomszédai köröskörül mindenütt a cultura ma-
gas fokán álló nemzetek és államok, metyekkel 
a nagy kiterjedésű ország élénk forgalmat ta r t 
fenn. Gyarmatai vannak az ó- és uj-világban, 
Kagy-Brittánián és az Egyesült-Államokon ki-
vül kereskedése a legnagyobb kiterjedéssel bir 
a föld minden állama között. A nyers anyagok 
bő termelése, az iparczikkek változatos és tet-
szető kiállítása, kedvező pénz- és hitelrendszerével 
valamint a jó közlekedési eszközökkel párosulva, 
uralmat biztosit számára mindenütt, hova a 
civilisatio elhatott és hol termékeny talajra ta-
lált.1) 

Francziaország nagy jelentőségét a nemzet 
megalakulása is mutatja. A görög, római, kelta, 
frank származású lakosok összevegyülve az ó vi-
lág legnemesebb töredékeiből gyűjtötték az anya-
got a nemzet nagy épületének fölemeléséhez. A 
régi Gallia déli vidékein a görög műveltség vert 
gyökeret, a rómaiak saját culturájokat vitték a 
gall néptörzsek közé. E kettős culturából faka-

*) Allgemein. Hand-Atlas, dr. Rich. Andree. Er läu-
ternd. Text 53. s követk. 1. 

dozó és fejledezö eszmék megtisztulva a keresz-
ténység isteni fuvalma által virágzani kezdének 
a troubadoursok és trouvèresek dalaiban, me-
lyek vallási és nemzeti eszméket énekelve s fel-
ölelve a társadalmi viszonyokat és elhintegették 
az annyi elegantiával rendelkező franczia szelle-
met.1) Nagy nevek ragyognak ki e szellemi fej-
lődés pantheonából, ugyanazon férfiak, kik az 
egyház egén is szent életök és tudományuk ere-
jével mint fényes csillagok tündökölnek. 

A természetfölötti jellegnek képviselve kell 
lennie nem csak az egyesek, hanem a nemzetek 
életében is. A malaszt sugarai világítják be a 
nemzetek életét, intézményeit, hogy a természe-
tes boldogságra való törekvés mellett a termé-
szetfölötti élet igényei is érvényesüljenek. Az is-
teni gondviselés terveiben minden nemzetnek, 
minden népnek ki van jelölve a tér, melynek 
betöltése reá nézve hivatásszerű kötelesség. Mert 
mi egy nemzet, egy nép? Egy nagy család. A 
család azonban Isten kezéből származott s hivatása 
és kötelességei isteni eredettel bírnak. A nem-
zet boldogságát nem képezheti csupán az anyagi 
jólét, hirnév, harczi dicsőség; legszebb diszére vá-
lik, ha lelkesülni tud azért, a mi szent, örökké 
tartó, isteni. Az ész világa mellett szerzett isme-
reteink, véghez vitt cselekedeteink nem egyedüli 
boldogságunk; a hit éltető sugarai után epede-
zünk, s csak akkor nyugszik meg lelkünk, ha 
a hit sugarait ragyogják vissza tetteink. 

Francziaország a kereszténység és az egy-
ház védelmére van hivatva. Az izlam a VIII. szá-
zadban végveszedelemmel fenyegette a keresztény 

*) J . D'Arsac, Histoire de la Li t térature Française. 
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Európát ; a franczia nemzet megtörte hatalmát. 
Mennyi nemes, vallásos hősi te t t dicsőiti a lo-
vagkor fényes eseményeit, a keresztes hadakban 
kifej tet t lelkes buzgóságot és önfeláldozást ! A 
katholikus érzület, az önfeláldozó bátorság képezi 
Francziaország lelkét. Tizennégy századon keresz-
tül lelkesült a hitért, az erény- és bátorságért ; 
hírneve tiszteletet és bizalmat keltett mindenütt, 
az egyház természetes védőjének tekinté magát. 
Méltán dicsőíti e nemzetet ő szentsége, az egy-
ház feje, Francziaország püspökeihez i r t remek 
levelében : „Nobilissima Gallorum gens, multis in 
rebus pace bellove praeclare gestis, singularem 
quamdam sibi comparavit in Ecclesiam catholi-
cam laudem meritorum, quorum nec interi tura 
est gratia, nec gloria consenescet.' ») Tévedései-
ben is lelkesülni tud e nemzet, a dicsőség utáni 
vágy ösztönzi, sarkalja. Több ízben feláldozta 
magát a szabadság ügyeért; harczosokat küldött 
mindenüvé, a hol csak az ujjásszületés egy sugara 
megvillant; pénzzel és vérrel ismét biztossá tet te 
a földközi tengert Európa részére, s visszaemlé-
kezve Cypriánra, sz. Lajosra, Sebestyén királyra, 
egy uj Francriaországot alapit Afrika ama par t -
vidékén, melyet az Atlasz hegység választ el a 
sivatagtól. Irodalma egr'sz Európáé, nyelve az 
eszmék általános hordozója; ; IZ 61" i\ ölési, politikai, 
jogi rendszereket, és kísérleteket szivesebben ta-
nulmányozzák e nemzeten, mert világosabban 
fogalmazza, a észnek megfelelőbben vezeti le és 
közvetlenül az életbe viszi át azokat; szószékei 
mintha csak mindazon népekéi volnának, me-
lyek ilyenekkel nem birnak; s mindinkább igaz 
lesz Jefferson azon mondása, hogy minden em-
bernek két hazája van : a saját ja és Francziaor-
szág. De a fékezhetetlen mozgásvágy ingataggá 
teszi e nemzetet, folytonos kísérletekre sarkalja 
azt, s alig menekül egy hajótörésből, már ismét 
a zivatart hivja meg kormányosnak.2) S miért 
van ez így 1 Mert mostani vezérei megrontották 
az igazi franczia szellemet, megtagadván a ka-
tholikus elveket, melyek pedig mély gyökereket 
vertek a nép életében. Az állami iskolák, a sajtó 
ezerféle formában, a gomba módra megjelenő 
számtalan irodalmi termék hirdetik a vészthozó 
elveket. A művészetben, a társadalmi szórako-
zásban csak azt keresik, a mi az erkölcsi életet 
feldúlja; egy kis gyönyört, élvezetet, sem akar-

!) Leo P P . XIII . Epist. Encycl. ad Eppos Galliae. 
2) Cantù Caesar : Az utolsó harmincz év története, 

42, s. k. 1. 

nak maguktól megtagadni, hogy felsegítsék a jo-
got a jogtalanság, az igazságot a hamisság, a 
gonoszság felett. Szabadságot hirdetnek ugyan, de 
kiforgatják e szónak valódi értelmét, s minden-
nemű hazugsággal, tudományos paradoxonokkal, 
erkölcsi agyrémekkel, katonai henczegéssel. so-
cialis utópiákkal táplálják e nemzetet.1) — Ámde 
az még szomjazik az igazság után, mert „summo 
Dei beneficio nec diu nec tota desipuit." ') Csak az 
igazság a társadalmi és állami életben, mentheti meg 
Francziaországot, s ezen igazság győzni fog. Azért 
int és buzdít ő szentsége, hogy a katholikus elve-
ket igyekezzenek minden erővel érvényre jut-
t a tn i : „Contra vero haec, quae certain civitatis 
ruinam secum ferunt, facile depelluntur, si in 
constituenda gubernandaque tum domestica tum 
ci vili societate catholicae religio nis praecepta 
serventur. Ea enim sunt — ad conservatio-
nem ordinis et ad reipublicae salutem aptissima."3) 

íme egy futó pillantás a franczia nemzetre, 
s teljesen átért jük, mivé válik valamely nemzet, 
ha nem igyekszik hivatásának megfelelni. Legyen 
bár a legkedvezőbb anyagi helyzetben, ékeskedjék 
bár a legszebb tulajdonokkal : ha megvetette az 
igazságot, megszegte a hit parancsait a család-
ban és az állami életben, nincs menekvés; tá-
tongó mélység felé rohan. Az egyház iránti ellen-
séges viszonyban, vagy pedig az ő érdekeinek 
védelmében nyilvánul legfőbb törvénye azon egye-
temes rendnek, melyet az isteni gondviselés a 
világ népei között megállapított. 

Minden nemzet szabadon, a gondviselésszerű 
ösztön vezérlete mellett választja meg azon tör-
ténelmi jellegét, mely küldetésének megfelel. Mi-
ként egy és ugyanazon népben az egyedek és 
családok sajátos, éles kinyomatu jelleggel és sa-
játlagos tehetséggel birnak, melyek az egész kör-
nyezet általános összhangzatába olvadnak, egy-
mást kölcsönösen kiegyenlítik és egymással elve-
gyülnek: épp ily módon vannak a népek között 
is kiosztva a tehetségek, ugy hogy az emberi-
nem nagy társaságában az egység tökélye az 
egyes törzsek változatossága által teljes legyen.4) 
Boldog a nemzet, ha a századok folyását figye-
lemmel kiséri, s magasabb rendeltetését szem 
elől nem téveszti! Francziaország nagyságának 

x) Aug. Cochin, Les Espérances chrétiennes. Pa -
ris, 1883. 

s) Leo P P . XIII . i. h. 
3) Leo P P . XIII . i. h. 
4) Perin K., A ker. társadalom törvényei, 551. s. k. 1. 
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és rendeltetésének tudatában joggal utalhat arra, 
hogy ő Krisztus nemzete, hogy hivatva van az 
egyház védelmére fegyvert hordani és számos 
hitkülclérei által az evangeliomot a világ legvégső 
széléig eljuttatni. A hányszor Francziaország erről 
megfeledkezett, nagyságát és erejét tűnni látta. 
De ekkor ő már nem a valódi Francziaország. 
Védje tehát a franczia nemzet az egyházat és a 
katholicismust, s régi dicsősége visszatér, a vi-
lág tisztelettel fog előtte meghajolni, mert szel-
leme nem a külső elegáns formákban nyilatko-
zik csupán, hanem a hit- és erkölcsből fejlő ma-
gasztos tényekben ! Csalfa zománcz az, mely a 
hit és erkölcs sugarainál nem tud ragyogni. Min- I 
den nemzet csak addig él, mig magasabb hiva-
tását betölteni igyekszik; mihelyt erről megfe-
ledkezik. s hozzá még az igazságot is üldözi, 
feloszlásnak indul, romjain egy más nemzet 
emelkedik fel s szép tulajdonait örökségképen 
átveszi ! 

Dr. Kádár Ambrus. 

Egy köztársasági elnök. 
(Jellemrajz töredék a modern politikai morál köréből). 
Olyan fényes sine-cnrája bizonyára nincs senki-

nek ezen a világon, mint Grévy urnák, a franczia köz-
társaság elnökének. Mikor nemrég az alsókamrában a 
szegény franczia papok nyomorult fizetését gazdálkodás 
czimén megnyirbálták és p. Lavigerie bibornok-érseknek, 
a ki Francziaország javáért és dicsőségeért hatszor any-
nyit tesz, mint tiz Grévy családostól együtt, leszállították 
a fizetését annyira, a mennyit egy iroda-főnök is szokott 
kapni, Léon herczeg nem tűrhe t te meg, hogy ki ne mu-
tassa, mennyit lehetne meggazdálkodni Grévy elnök czi-
ménél. A franczia köztársaság elnöke kap : fizetésül 
600,000 frkt , háztartásra 300,000 frkt , utazásokra és 
repraesentatióra 300,000 f rankot . „Hanem, mondá a her-
czeg, Grévy ur nem repraesentál és nem utazik. Egyszer 
egy évben csupán rándul le Mont-sous-Vaudreybe, és ez 
az utazás Páristól Montbarreyig 1. o. 63 f rk 75 c.-ba, 
innen pedig Mont-sous-Varrevig csekélységbe kerül. Látni 
való tehát ebből, mennyit gazdálkodik meg háztartás és 
utazások czimén. Felvenni a pénzt, hogy ünnepélyeket 
adjon és utazásokat tegyen, és nem tartani fogadtatáso-
kat és nem utazni, igen egyszerű gazdálkodási mód, a 
melyet mindenki megtehet, a ki ezt természetesnek ta-
lálja. Az is valóban nevezetes, mennyi álteher fekszik 
Francziaországon Grévy ur éliséei lakása czimén, és ho-
gyan tudja ugyanő az államot megnyírni még a fáczánok 
tojásaiban is. A szépművészetiek budgetjében 140,000 frk 
van felvéve az éliséei palota fentartása czimén. A köz-
munkák ministeriumának budgetjében 110,000 f rk van 
felvéve az éliséei palota szolgálati czimén. A park maga 
14,000 f rkba kerül. Francziaország tehát 264,000 f rankot 

fizet Grévy ur lakásaért. De ez még mind nem minden. 
Lássuk, hogyan tud a mont-sous-vandrey-i hires vadász 
a nemzeti vadászatok révén magának gazdálkodni. Grévy 
ur személyes használatára kibérelte a rambouilleti parkot 
és erdőket. Ebben a császárt utánozza. De ez az utánzás 
nem terjed odáig, hogy ő is 30,000 frankot fizessen az 
államnak vadászati haszonbérül. Még világosabban kitű-
nik, hogy mi különbség van egy fejedelem és egy köz-
társasági elnök közt. A fejedelem által vadászatra kibé-
relt uradalmakat nem lehet albérletbe adni. De Grévy ur, 
a ki jól ismeri a törvényt, és akinek nincs szüksége a 
gazerani erdőre és szárnyasokra, Isten mentsen m e g ! 
nem is adta albérletbe, hanem átengedte egy bizonyos 
Glandard urnák, körülbelül 500 himfáczányért, melyeket 
aug. 15-én élve kell átadni. A mi a nyulakat illeti, a me-
lyek Rambouillet erdeiben tenyésznek, s a melyeket álla-
mi költségen nevelnek, a köztársasági elnök ur — eladja 
a maga hasznára, jó magas áron, darabját 4 f r a n k o n . . 
I t t Périn képviselő közbekiáltot t : „Ezek a nyulak minden 
bizonynyal tudós nyulak lehetnek;" „Azok biz azok, 
uram, válaszolá Léon herczeg. Azt kiáltják, mikor lelö-
vik : „Éljen a k ö z t á r s a s á g ! . . . " Valóban: difficile est sa-
tyram non scribere ! ( Annales Catholiques, 1884. decz. 
27. 714 s k. I.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , január 16. Nmélt. dr. Schlauch L. szat-

mári püspök úr beszéde és a Budapesti Szemle. (II.) — A 
bevezetés után következik az első rész. Névtelen czikke-
zőnk a beszéd első részével nem akar tüzetesen foglalkozni, 
ugyanis azt mondja : „azt hiszszük, a püspök ur is nem 
annak, hanem a második résznek a hatására fektet te s 
kivánja fektetni a fősúlyt." Mi meg azt hiszszük — és 
pedig az előbbi levelünkben kifejtett okoknál fogva, — 
hogy ő excja mind a két részre fektetett és kiván fek-
tetni súlyt. Oly természetszerűnek tar t juk az összefüg-
gést, hogy nagyon is ért jük, miszerint az, ki az egyén-
ről, a családról beszélt, ezek összegére, az államra szük-
ségképen áttér, ha egyetemes, általános képet akar 
nyújtani. Mi nem birunk a gondolat-olvasás ama mester-
ségével, melylyel — m — dicsekedni látszik : azért csak 
az objectiv értelemre és összefüggésre szorítkozunk. Kü-
lönben legyen a névtelen czikkezőnek hite szerint. 

Két dolgot talál — m — ő excja beszédének első 
részében : a skepsis és a pessimismus feletti panaszokat. 
Igaz, hogy e kettő előfordul, de a szónok szándéka vi-
lágosan ki van fejtve az első rész befejező szavaiban, 
melyekben azt mond ja : „A vallást, melyet az ember el-
taszított, ismét barát jául fogadni, az oly feladat, mely 
amilyen nehéz, éppen oly fenséges, de a melynek betöl-
tése a fáradozókat bőven megjutalmazza." Tehát az egyén-
nek, a családnak kibékítése a vallással tárgya az első 
résznek. A skepsis és pessimismus csak per accidens említ-
tetik fel. A skepsis mint ok, a pessimismus mint okozat. 
Skepsisből hitetlenség, hitetlenségből pessimismus. A hi-
tetlenség által vezet a skepsis a pessimisinushoz. Ezek az 
akadályok, melyek manapság az egyént, a családot el-
távolít ják a vallástól ; ezen akadályok eltávolítása pedig 
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iiiból egyesiti az egyént a vallással, vagyis kibékíti az 
egyént, a családot a vallással. 

Igénytelen nézetünk szerint ez a helyes hermeneu-
tika. A névtelen czikkezőnek más hermeneutikája van, az, 
mely kiragad egy beszédből valami kapós dolgot, hogy 
ezen nyargalva elérje az alanyilag szándékolt czélt és 
nem hogy kifejtse a tárgyilagosan előadott és a szerző 
által intendált szándékot. 

Érdekes, mit — m — a skepsisről és a pessimis-
musról mond. Szerinte skepsis [és pessimismus mindig 
volt. Ezzel ugy látszik azt akar ja mondani — bár ezt vi-
lágosan ki nem mondotta, — hogy e kettőről nem is 
kellett volna talán beszélni. Mert ugy is hiába való dolog 
olyanról beszélni, ami már egyszer igy van és, legalább 
— m — szerint, másképp nem is lehet. 

Mert — m — czikkezőnek e tekintetben sajátságos 
nézetei vannak. Egy néhány idézet szolgáljon például. A 
névtelen czikkező azt mondja a többi közöt t : „Skepsis 
mindig volt, mióta emberek vannak s jelesen mióta val-
lás van. (!) Mert kételkedés éppen olyan eredeti sajátsága 
az emberi szellemnek, mint maga a vallásosság. Az em-
beri léleknek természetében van a vallásos hit s termé-
szetében van a kétely is a vallásos igazságok i r á n t . . . 
Vallás soha sem volt mint hivők ugy kételkedők nélkül 
sem." Ki nem lát ja mindjár t első tekintetre, hogy — m — 
ritka ügyességgel összetéveszt igazat nem igazzal? Mily 
különös já tékot üz — m — e szóval : skepsis ? A ké-
telkedés, vagyis az igazságnak, minden igazságnak két-
ségbe vonása természetellenes állapota az emberi észnek. 
Az ész az igazság után tör, természetszerűen, szükség-
képpen. Akár a helyesen, akár a tévesen felfogott igaz-
ság birtokában egyedül bir ja nyugalmát. Tévedhet, de 
tévedésében is legalább alanyilag igazságot l á t ; kétel-
kedhetik, de kételkedésében, legalább alanyilag, igaz-
ságot lát, s ha minden igazságos el is vet, legalább 
egyet igaznak tart , azt, hogy mindenben kételkedni 
kell. Legalább egy legfőbb igazság nélkül szellemünk 
nem is működhetik. A teljes skepsis éppen mert min-
denről — egynek kivételével — lemond, ősállapot nem 
lehet, természetes állapota soha sem lehet az észnek, 
nem in theoria, még kevésbé in praxi. Még inkább áll 
ez a vallás tekintetében. Vallás és skepsis (ér t jük teljes 
skepsis) állítás és tagadás egy alanyban, ugyanazon szem-
pont alatt, azaz semmi. Igaznak tartani mindazt, mit a 
vallás elénkbe ád és kételkedni mindenben : ezt tar tsa le-
hetségesnek, sőt természetesnek — m — czikkező ; 
mi bámuljuk logikáját — de gyarló eszünkkel utói nem 
érjük. 

Ha azonban — m — czikkező a skepsis helyett 
használta volna a később ismételten előforduló „vizs-
gálódást," akkor kikerülte volna amaz inkonveniencziákat, 
melyekbe önmagát sodorta ; hanem persze, akkor hiány-
zott volna ama hatás, melyet a püspök ur beszédének 
első része ellen el akar t érni. Ha a névtelen czikkező 
ezen általa felállított kétely alapján marad, mely igy hang-
zik : „A vizsgálódás, még a vallásos eszmék körül is, oly 
elévülhetlen, mert vele született joga és szüksége az em-
beri szellemnek, mint a vallásos hit s a vallás maga," 
akkor a skepsis dicsőítésére alig vállalkozik. Szt. Pál, ki 

a skepsisnek leghatározottab ellensége volt, azt irja : ratio-
nabile obsequium vestrum. (Rom. 12, 1.) 

Alexandriai Kelemen ugyanezt mondja, midőn igy 
i r : „Jani vero neque est cognitio sine fide, neque tides 
sine cognitione." (Strom. V. 1.) és a keresztény Cicero: 
„Scientiae summám breviter circumscribo : ut neque re-
ligio ulla sine sapientia suscipienda sit, nec ulla sine re-
ligione probanda sapientia." (Lact. Inst. 1. I. c. 1.) 

Ezzel tehát — m — semmi u ja t nem mondott. A 
vizsgálódást soha sem kárhoztat ta a katholicismus. A skep-
sist azonban soha sem dicsőitette és nem is fogja dicsői-
tení soha. Mert a vizsgálódás valóban elévülhetetlen és 
vele született joga és szüksége az emberi szellemnek, 
mig a skepsis csak természetellenes, tévedések által az 
emberi szellem önkínzására fejlődött beteges állapot. 
Szellemesen mondta ezt a nmélt . szónok: „A katholicis-
mus nem átkozza a modern civilisatióit, a midőn eldobja 
magától annak egészségtelen, tisztátalan kinövéseit ; . . a 
civilisatio törvényes gyermeke az evangé l iumnak . . . " 

Hasonlót kellene mondanunk arra, mit — m — a 
pessimismusra vonatkozólag mond ; de hagyjuk ezt és 
lássuk a második részt legközelebbi levelünkben. ? 

Veszprém. Az itteni katholikus lap újévi vezérczikke 
katholikus teendőink egymásutánjáról igy szól: 

Örök munkásság jellemzi a világegyetemet. Sem a 
természetben, am az anyagi, sem a szellemi, sem az er-
kölcsi világban nem találunk nyugalomra, és ha valahol 
nyugalom-félére akadunk, ott már a működés veszélyes 
irányt vett, ott sülyedésnek kell bekövetkezni, de nyu-
galomnak, tétlenségnek soha. 

Ezen általános törvény alól senki kivételt nem ké-
pezhet. A katholikusok is, ha egyetemben vizsgáljuk őket, 
örökké kell, hogy működjenek, ha mindjár t e működésük 
a sülyedés, a hanyatlás működése is. 

Mult számunkban jeleztük, hogy mi katholikusok a 
veszélynek tudatára ébredtünk, a mely fölénk tornyosult. 
Lát juk most, hogy kivívott jogainkat csak férfias küzde-
lemmel, ki tartó és ernyedetlen munkássággal, folytonos 
és éber őrködéssel t a r tha t juk meg. 

De a munkásság és munkásság, cselekvés és cselek-
vés, eljárás és eljárás közt óriás a különbség. Ha a czélt, 
melyet akarunk, határozottan körvonalozni nem tudjuk ; 
ha az eszközök és módok közt a kellő és természetes 
egymásutánt el nem találjuk és nem alkalmazzuk : mun-
kásságunk sikert nem arathat , czélunkat el nem érhet jük, 
mi előre nem, hanem csak hátra mehetünk. 

E szerény czikk szűk keretében megkísért jük prog-
ramjá t adni azon működésnek, mely minket katbolikuso-
kat czélhoz, és pedig a legrövidebb uton, czélunkhoz ve-
zethet. 

Első és főfeladatunk minden nevezetesebb városban, 
sőt népesebb községekben is az általunk kifej tet t és ajánlott 
katholikus kört megalakítani. Ez az alphája minden mű-
ködésnek ; ez a gyökér, mely a katboliczismus földjéből 
a szükséges tápot felszívja, hogy a katholicismus terebélyes 
fájának életet, erőt kölcsönözhessen. A katholikus körök 
lefelé katholikus tagjaikkal, felfelé más vidéki kathol ikus 
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körökkel érintkezhetnek és ez által szálai, tényezői lesz-
nek és lehetnek a katholikus közszellenmek. 

A katholikus körök megalakítása után, de csakis ez 
után, következzék a katholikus párt szervezése. Sajnálat-
tal tapasztaljuk, hogy a törvényhozásban a katholikus 
érdekek, a katholikus ügyek alig találnak szószólóra. 
Minden más felekezet ügyei köré nyomban csoportosulnak 
az illető felekezet világi és papi képviselői ; csak a ka-
tholikus ügyek vannak ott elárvulva. 

Nem jól van ez igy. Ezen segíteni kell, segítve lesz 
pedig, ha országszerte szervezkedik a katholikus párt, 
mely azon lesz, hogy oly katholikus képviselők jussanak 
be a törvényhozásba, a kik a katholikusok jogos ügyeit 
férfiasan is t u d j á k , akar ják képviselni. 

Nehogy valaki azt gondolja, hogy mi talán a létező 
országos pártok számát akar juk ismét egygyel szaporí-
tani. Távol legyen tőlünk. A katholikus párt i képviselő 
lehet különben akár kormánypárt i , akár mérsékelt, akár 
függetlenségi, csak a katholikus kérdéseknél köti őt e 
párthoz választóinak bizalma. 

E párt szervezésével azért kell a katholikusoknak 
sietniök, hogy a legközelehbi képviselőválasztás alkalmá-
val már jogos befolyásukat latba vethessék és mennél na-
gyobb számú ily katholikus képviselőt küklhessenek ügyeik 
védelmére fel Budapestre. 

A katholikus körök kiváló gondjá t kell, hogy ké-
pezze továbbá a katholikus tanítóképző intézetek számá-
nak a szaporítása. Mi szívből óhajtanok, ha majdnem 
minden egyházmegye egy-egy katholikus tanítóképző in-
tézettel birna. Az állam fog állítani bizonynyal több ta-
nitó-képző intézetet ; de vájjon vallásos tanítók kerülhetnek-e 
ki vallás nélküli intézetekből? Az elemi iskolákra veszé-
lyesebb valamit nem képzelhetünk, mint vallástalan tani-
tókat. Ha itt megromlot t vallásában az elemi iskolás 
gyermek, sem a közép-, sem a felső-iskola, de még az 
élet sem képes azt többé vallásos emberré csinálni. 

íme a veszély, mely abban rejlik, ha a tanítók val-
lásnélküli intézetekben képeztetnek. 

A tanítók képzésénél önként kínálkozik egy lépés-
sel tovább, hogy a katholikus középtanodáknál az ingye-
nes vagy mérsékelt diju kath. táp- és nevelő-intézeteket 
törekedjünk felállítani. 

A katholikus nép is egyre szegényedik és igy nap-
ról-napra kevésbbé lesz képes a sok költséggel já ró ta-
nítást födözni. Segítségére kell mennünk. Ezt pedig más-
kép nem tehetjük, mint ha módot nyuj tunk neki, hogy 
tehetséges fiait kitaníttathassa, hogy azokból mennél töb-
ben jutván fel, elfoglalhassák azon állásokat is tudomány-
ban, irodalomban, tanítás- és nevelésben, szóval a társa-
dalom felsőbb régióiban, amely állásokat eddig a katholi-
kusok elől a fürgébb és szemesebb másvallásuak elhalász-
tak, elhalásznak, és ha résen nem leszünk, még jobban 
el fognak halászni, mert a megélhetés őket is sarkalja. 
A katholikusok előtt meg kell könnyíteni az utat, hogy 
mennél többen küzdhessék fel magukat a felsőbb taninté-
zetekre és ezek által a kiválóbb társadalmi pályákra. Ezt 
pedig csak akkor érjük el, ha olcsóbbá tehet jük a fel-
jutást . 

A katholikus köröknek nemcsak a jövő nemzedékre 
kell figyelmöket kiterjeszteni, hanem a katholikus munkás-
osztályra is, továbbá a keresztény kath. iparosok- és ke-
reskedők támogatására is. A fogyasztó közönség a vilá-
gon a legnagyobb hatalom. Ha ez megvonja pártolását 
olyan iparosok- és kereskedőktől, akiket szédelgőknek 
ismer, százszorta érzékenyebben büntette őket, mint ha 
uton-utfélén szidalmakkal vagy tettlegességekkel illette 
volna. 

Viszont, lia a katholikus fogyasztó közönség segiteni 
akar valakin, ott teszi megrendeléseit, bevásárlásait, ahol 
a segélynek szükségét látja. Ebben rejlik a katholikusok-
nak óriási befolyása a katholikus iparosok- és kereske-
dőkre. Pedig azoknak az iparosoknak és kereskedőknek 
vajmi nagy szükségük van épp e támogatásra, mert ma-
gukra hagyatva, megfoj t ja őket a gyáripar, a lelketlen 
konkurrenczia és az uzsora, a katholikus iparosok és ke-
reskedők elpusztulásával meggyérülnek azok is, akik, mint 
iparosok gyermekei, felküzdötték magukat és a társada-
lom kiváló állásaiban a legtevékenyebb szerepet játszszák, 
vagy játszották. A katholikus iparosokat és kereskedőket 
tehát nem szabad egészen magukra hagynunk. 

A katholikus körök lassacskán egyengethetik az u ta t 
egy tisz'án katholikus egyetem alapítása előtt is. Stb. 

Róma, jan. G. A szent atya válasza az olasz kath. 
if júság tisztelgő küldöttségének hódoló üdvözletére : 

Nemes és nagyszivből fakadt érzelmek lelkesítenek 
titeket, szivünknek oly igen drága fiaink ; hozzátok mél-
tók a szavak is, melyet mihozzánk ez ünnepélyes alkalom-
mal intéztetek. Azért fogadjátok dicséretünket, hogy nyil-
tan a jó uton indultatok meg, amelyen el vagytok tökélve 
minden módon szembe szállani a valódi ellenséggel, ki 
ma mind ádázabban támad az emberi társadalom, Isten 
s egyháza ellen. 

Nagy vigasztalásunkra már különböző oldalról, még 
külföldről is vettünk csatlakozást jelentő föliratokat, me-
lyekben kitűnő iljak teljes ragaszkodásukat tanusiták 
„Humánum Genus" encyclicánk tanításaihoz és törhetet-
len ígéretet tőnek nekünk, hogy soha sem akarnak tag ja 
lenni a gonosz sectáknak, ellenkezőleg, küzdeni fognak 
mindig azok szelleme s roszakaratu befolyásuk ellen. Mi 
részünkről soha sem mulasztottuk el az alkalmat őket 
bátorítani és erősíteni ez elhatározásban, és ajánlani, hogy 
mások is kövessék nemes példájukat . 

De ezen a napon, midőn e tanúsítások s ígéretek ne-
künk megerősíttetnek épp oly nyilvános, mint ünnepé-
lyes alakban általatok, szeretett fiaink, akik képviselitek 
Olaszország katholikus il juságának egész társulatát és a 
számos köröket, melyek azt képezik : örömünk határ tala-
nul növekszik és szívből hálát rebegünk az Urnák, hogy 
t i teket oly alkaloniszerüleg sugalmazott. 

Fölfogván gondolatunkat egész kiterjedésében, ti i f jú 
hévvel szentelétek magatokat , hogy foganatosítsátok mind-
azon eszközöket, melyeket encyclicáinkban tanácsoltunk, 
úgymint, a fönséges vallásunk iránti buzgalmat s szeretetet, 
sz. Ferencz harmadik rendjének terjesztését, paulai sz. 
Vincze egyleteinek támogatását , a munkás-osztályok gyá-
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uiolitását s üdvét. Soha sem fogjuk eléggé ajánlhatni ez 
eszközöket, kedves fiaim. 

Valóban, az ellenségnek igen ügyes mesterkedése, 
mely ellen ti küzdőtök, hogy az embereket tudat lanság-
ban hagyják a vallásról, hogy annál könnyebben távol 
s elváltán tar! hassák őket Jézus Krisztus egyházától . 
Következésképpen állhatatos s ki tar tó gondotok legyen, 
tőletek telhetőleg terjeszteni a vallás igazságait, mégis- ' 
mertetni s megszerettetni mindenkivel az egyházat mint | 
gyöngéd anyát, kinek itt alant nincs más küldetése, mint 
jó té teményekkel elárasztani az emberiséget és elvezetni őt 
az üdv út jára . 

Az is a secták szándéka, hogy a felebarát i szerete- j 
te t magát megfoszszák keresztény sugárkoronájá tó l s je l -
legétől, melyet a vallástól nyert , hogy abból ü rügye t 
csináljanak időtöltésre, lá tványosságokra , mulatságokra, 
melyek teljesen kivetkőztetik a szeretet természetéből vagy 
mérhetet lenül leszállítják annak ér tékét . 

Ami t i teket illet, kedves fiaim, ti ellenkezőleg, igye-
kezzetek mindig jobban előmozdítani azon szent egyesü-
leteket, melyeket az igaz felebaráti szeretet apostola, pau-
lai sz. Vincze, Jézus Krisztus szellemével tudot t ellátni, 
amely az önfeláldozás szelleme, mely jó t müvei zaj nélkül, 
mely segélyezi a szegényt és nem fél hozzá közeledni, és 
amely gyámoli tván a világi szükségleteket, magasabbra 
tud tekinteni és magoknak a lelkeknek is tud szerezni 
vigaszt és üdvöt. 

A munkás osztályok korunkban inkább, mint valaha 
izgalomban vannak, telí tve lévén a forradalom bűnös el-
veivel, és fel izgatva lévén vakmerő és nagyravágyó em-
berek által, akik az emberi társadalomnak irtózatos ca-
tas t rophákat készítenek elő és maguknak is legteljesebb 
romlást . 

Ti t ehá t magas társadalmi horderejű munká t fogtok 
végezni, ha támogatni fogjá tok azon bölcs intézményeket, 
a melyek e munkás sorsát javitani czélozván, már más 
korszakban virágoztak az egyház anyai gondoskodása kö-
vetkeztében, mely nélkül hi jába igyekeznek a sociális 
kérdés oly bonyolul t csomóját szerencsésen megoldani. 

Végül, kedves tíaim, minthogy társulatotok természete 
valamint életkorotok és törekvéseitek hasonlósága nektek 
kiválólag lehetővé teszi az i f júságot megközelíteni, azért 
főkép nektek kell, hogy sziveteken feküdjék az if júság, 
amely ma, sajnos ! annyi, vallás-, erkölcs-, egyház-ellenes 
cselvetésnek van kitéve ; melynek számárá az iskola, tá r -
sadalmi viszonyok, színház, sajtó arra látszanak hivatva 
lenni, hogy bőségesebben öntsék a mérget ; amely i f júsá-
gon annyi remény és félelem alapul a család, az embe-
riség s az egyház jövőjére. 

Vajha példátok, szent erőfeszitéstek magatokhoz 
vonzza az i f júság nagy részét ! Va jha egyesületeitek föl-
virágozzanak és kifejlődjenek azok számának gyarapo-
dása által, kik azokhoz csatlakoztak ! Va jha mindinkább 
lelkesítse azokat az ima, cselekvés és önfeláldozás azon 
szelleme, mely társula to toknak nemes jelszava ! 

Tar t sá tok ezt mindig szem előtt, kedves fiaim, külö-
nösen mikor a világ azon erőlködik, hogy bánta lommal 
s megvetéssel illessen t i teket , amiér t kathol ikusoknak \ 

vall játok maga toka t és ez apostoli Székhez ragaszkodtok. 
\ alóban nemes szivekhez mél ta t lan gyávaság lenne, pi-
rulni amiatt , a mi a fölvilágosult s kiváló szellemek di-
csőségét képezte mindenkoron. Tar tsá tok mindig szem 
előtt e jelszót, akkor is, ha azzal vádolnak, hogy nem 
szeretitek országotokat. Inkább azt feleljétek, hogy éppen 
az nem szereti hazáját , a ki megtámadván a vallást s egyházat, 
megfoszt ja őt való felvirágozásának legtisztább és leg-
termékenyebb forrásától ; hogy épj)en az nem szereti hazáját , 
aki, kívánván a pápaság elnyomását és megaláztatását , 
oly intézményt támad meg, a melyben Olaszország min-
dig erejének, dicsőségének s fényének forrását talál ta 
és amely hi jába képezi más nemzetek kívánságának 
tá rgyá t . 

Kedves i f jak ! Az idők növekvő elvetemültsége, ne-
künk ma nagy keserveket és számtalan nehézségeket okoz, 
amelyek közepet te mindig nagy vigasz lesz ránk nézve 
tudni azt, hogy Olaszország sok városában phalanxai 
vannak a derék i t jaknak, kiknek magaviselete becsüle-
tére válik a hi tnek, melyet nyiltan vallanak, és a kik 
teljesen engedelmességben főnökeik és pásztoraik iránt, ké-
szek feláldozni maguka t ügyünkér t , amely Isten s az egyház 
ügye. Előre tehát mindig, oly bátorsággal , a mely a jelen 
idők szükségleteinek és az ellenünk támadó ellenség vak-
merőségének megfelelő színvonalon áll. 

Imáink mindig kisérni fognak t i teket , hogy kikér-
jék az égtől az isteni segedelmet, melynek általunk óhaj-
to t t zálogául vegyétek az apostoli áldást, melyet szivünk 
mélyéből adunk reátok, itt jelenlevőkre, és az olasz ka-
thol ikus i f júság egész társulatára ." 

Pál 'ÍS. Guibert bibornok válasza papságának újévi 
hódolata alkalmából — épp ugy mint F reppe l angersi 
püspöké, melyet minap idéztünk, apostoli ihlettől á tha-
to t t megvilági tása a helyzetnek és az egyházi férfiak kö-
telességeinek a jelen nyomasztó viszonyok közt. 

0 eminentiája, a párisi ,Semaine religieuse' szerint 
ekképp nyilatkozott : 

„Az egyház jelenleg oly üldözés tárgya, a melyre 
nézve csak egy példát ta lálunk az egyház 1 ÍJ százados 
hosszú életében : értem azt a súlyos megpróbál ta tás t , 
melyben az egyház a negyedik század közepén volt. Nem 
akarom ezt az üldözést tüzetesebben jellemezni, sem az 
akkori ü ldözőt ; mert egyátalában nem szeretek szemé-
lyeskedni, még a mult időkre vonatkozólag sem. 

Fokozzuk inkább igyekezeteinket ama veszélyekhez 
mérten, melyek bennünket fenyegetnek s magunktar tása 
legyen komoly és méh óságteljes, szomorú és szerény, 
t isztelettel tel jes hízelgés nélkül. Mert ha nem is szabad 
soha hízelegnünk azoknak, kiknél van a hatalom, tisztelni 
őket mindig tudjuk." 

0 eminencziája ismételve figyelmeztet a szabadkő-
művesség törekvéseire, melyekkel ez a vallásos hi tet és 
életet elfoj tani akar ja . Ezekke l szemben a bibornok ki-
emeli, hogy az egyházban jelenleg több jó történik, mint 
bármikor, az egyház legszebb korszakaiban. „Keresztény 
iskoláink száma, azt hiszem, 190-re r u g fél, melyeke t 
mind a lelkészek alapi tot tak és ta r tanak fenn. Hiveink 
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buzgósága nagyobb, mint más időkben ; a templomba 
járó férfiak száma is nagyobb és a húsvéti kötelességet 
végző hivek száma szintén tetemesebb. A végdiadal az 
egyházé leszen: tíi Deus pro nobis, quis contra nos? 
Különben azt kellene mondani, hogy vége a társadalom-
nak. Mert hiszen a vallás az, a mi a társadalom alapjait 
alkotó igazságokat őrzi és fenntar t ja . Vallásos érzület 
nélkül nincs többé társas életre alkalmas ember. 

Elni kell az imával, a mint éppen most mondá 
kedves jó papom, a ki szólott. Nem győzhetünk, csak ima 
és erény által. Mi nem csinálhatunk lázadást, nem vonul-
hatunk ki az utczára ; mi nem használhatunk más eszkö-
zöket, mint melyeket Jézus Krisztus tanitott . Egyébiránt , 
a társadalomnak az a része is, a mely nem keresztény, meg-
becsülni tudja az oly papot, aki a szegényeknek, betegek-
nek, kisdedeknek szenteli magát, szóval: az önérdeknélküli, 
jámbor, mindenki iránt jó papot. 

Egy félemletes krizis kezdetén állunk. Munkás-, gaz-
dasági, iparügyi, kereskedelmi, földművelési válságnak ne-
vezik. Ez a sok név a ba j nagy terjedelmére mutat. A 
társadalom kenyérben kezd hiányt szenvedni. Tegyünk tehát 
annyi jót, a mennyit csak tehetünk. Adjuk oda a mink van ; 
adjuk oda önmagunkat . Legyünk olyanok, mint édes Üd-
vözitőnk, részvéttel teljesek a tömeg iránt, a mely éhen 
kezd elhalni. 

Köszönöm a támogatást , melyben önök engem ré-
szesítenek. Mikor Párisba jöt tem, a bizalmatlanság bizo-
nyos nemével jövék : féltem e nagy megye terhétől s a 
nagy felelősségtől, a mely vállaimra téteték. Aggodal-
maim eloszlottak. Soha sem voltak más megyékben, me-
lyeket kormányoztam, nagy nehézségeim ; hanem talán 
éppen Páris az, hol a legtöbb könnyebbséggel találkoztam. 

Daczára a szónok jóslatának, a ki nekem még 
számos évet igért, kérem önöket, esedezzenek Isten előtt, 
hogy életem az ő kegyelmében végezzem és hogy irgal-
mas legyen irántam. Jobban érzem, mint valaha, a szent 
lelkek imájának szükségességét. 

Nem óhajtom a harcz terét előbb elhagyni, mint 
az Istennek magához szólitani tetszik ; hanem azt is ér-
zem, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen harczos. Meg-
tettem mindent, a mi tehetségemben állt, hogy biztosít-
sam a jövőt ; önöké, uraim, hogy tovább segítsenek, tá-
mogatva coadjutoromat. 0 ciZ} a ki az én hosszú életemet 
tovább élni van hivatva." 

KATH. EGYLETI ELET. 
A kath. néptanítók székesfenérvári egyesülete 

1885. évi jan. 29-én d. e. 9 órakor saját olvasó-he-
lyiségében (aggpapok háza sz. István-téren 1-ső szám) 
tar tandja XVII . évi nagygyűlését, melyre az egyesület t. 
cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozata : 1. El-
nöki jelentés az egyesület inult évi működéséről, tör té-
netéről és jelen állapotáról. 2. A mult őszi közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesitése. 3. Pénztári 
jelentés a pénztár számadásainak föliilvizsgálására kikül-
dött bizottság jelentésével. 4. A helybeli „Eötvös-alap" 
fiók-gyűjtő bizottságának jelentése. 5. A kiküldött albi-

zottság jelentésének, valamint az Írásban beadott indítvá-
nyoknak tárgyalása. 6. Főtisztelendő Pallér Kelemen 
főgymnasiumi r. tanár ur, egyesületi tiszt, tag értekezése 
„a delejességről." 7. Tisztújítás. (Elnök, másodelnök, al-
elnök, főjegyző, jegyző, pénztárnok, ellenőr, könyvtárnok, 
háznagy és 7 választmányi t ag választása.) Egyút ta l a t. 
cz. egyesületi tagok szives tudomására hozatik, hogy el-
hunyt egyes, tagjaink lelki üdveért ugyancsak a nagy-
gyűlés napján d. e. 1/29 órakor a székesegyházban szent 
mise fog tartatni. Kelt Székesfehérvárott, az 1884. évi de-
czember 7-én ta r to t t választmányi ülés határozatából. 

Prifach József, 
apát-kanonok, mint egyl. elnök. 

Bárdon József, 
városi főtanitó, mint egyl. főjegyző. 

I R O D A L O M . 
Egyházi irodalmunk képe 1884-ben. 

A mult 1884-ik évben, irja az egri ,Irodalmi Szemle', 
mintegy 73 munka jelent meg. A mult év terméketlenebb 
volt az előzőnél, még pedig jóval, mert 20 munkával ke-
vesebb került ki sajtó alól, mint 1883-ban. Ez pedig 
figyelemre méltó kevesebb ott, a hol százig sem számo-
lunk. Tehát 20 egyházi férfiúval kevesebb foglalkozott 
irodalmi mű megírásával vagy fordításával, mint 1883-ban. 
Világi katholikusoktól csupán 3 egyházi szellemben vagy 
az egyház érdekében irt munka jelent meg. Ez is keve-
sebb egygyel az előbbi évinél. 

Sokat fordítunk. Nem baj, hanem jobban szeretnők 
az eredeti munkákat .*) 1883-ban 12 fordítás jelent meg, 
mig tavaly 21, tehát kilenczczel több, mig az eredetinél 
egy lépést sem haladtunk, 50—52, mint volt az előző év-
ben. Három-négy munka kivételével a német termékek 
ültet tet tek át. Volt francziából, egy spanyolból és egy cseh 
nyelvről forditva. 

Az egyházi, szent-beszédek irodalma lépést tar to t t 
az 1883-ik évivel, 15—1G, beleértve a szt.-István-napi és 
egyes alkalmi szentbeszédeket is. 

Az egyháziak által, de nem egyházi tárgyú munkák 
száma 15, kevesebb mint az előző évben. 

A szépirodalom 5 munkát nyert, csak egygyel többet 
mint 1883-ben., 

Ez a mult évi irodalmi munkásság eredménye. 
Sajnos, hogy a hit tudományi kar által kitűzött pá-

lyatételekre sem akadt pályázó, vagy ha akadt is, de müve 
absolut becsünek nem találtatott . Igy já r t pályatételeivel az 
egri egyházmegyei egylet is. 

= Katholikus lapirodalmunk egyik legkiválóbb kö-
zegére hívjuk fel t. olvasóink figyelmét a megkezdett u j 
év alkalmából. Ez a Szeut-István-Társulat által kiadott 

*) Éppen azért indítottuk meg a ,Theol. Folyóirat'-ot, hogy ere-
deti nagyobb munkák Írására a folyóiratban megjelenő kisebb dolgoza-
tok kedvet és bátorságot adjanak. A kinek egy-két értekezése 
jól sikerült, az bátrabban megy tovább : mig a folytonos fordítás 
vagy átdolgozás nemcsak nem adja meg a szellemnek azt a kedvet, 
a melynek bátor és szabad felszárnyalása teremti meg az önálló 
műveket, sőt azt mintegy mankóhoz szoktatva megdermeszti. Ezért 
méltó a nevezett folyóirat úttörő munkája a pártolásra mindenki 
részéről, a ki egy kis emelkedést àkar. A szerk. 
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és már évek óta Ágoston Antal ur által finom tapintat tal 
szerkesztett „Katholikus Hetilap". Ez az egyedüli tisz-
tán szépirodalmi katholikus lapunk. Legjobb nevii költőink 
és prózairóink dolgoznak számára. A kit a politikai és tár -
sadalmi Ízetlen viták és versengések elkedvetlenítettek, ol-
vasva ezt a szenvedélytelen csendes lapot, ugy érzi magát, 
mint a ki az izgató nap heve alól egy csendes oáz hűs 
árnyai alá menekült . Más lapjaink összekevernek mindent : 
politikát és költészetet, vallásit és profánt : ,Katholi-
kus Heti lap ' -unk hü maradt tiszta, nemes, emelkedett szép-
irodalmi programmjához. A hetenkint megjelenő laptárs 
előf. ára egész évre 4 frt . Katholikus családok körében 
való terjesztés végett a legmelegebben ajánljuk. 

VEGYESEK. 

t 
K R U E S Z K R I Z 0 S Z T 0 M . 

A boldogult elhunytáról következő gyászjelentés ér-
kezett be a gyászló rend, illetőleg főmonostor részéről : 

A pannonhalmi sz. Benedek-rend legmélyebb fá j -
dalommal jelenti szeretve tisztelt Főnökének, a legjobb 
Atyának, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Kruesz Kri-
zosztom Jánosnak, a Szent-Márton hitvalló püspökről ne-
vezett pannonhalmi sz.-Benedek-rendi főapátság főpásztorá-
nak, ennek s a magyar sz.-korona alá tartozó ugyanezen-
rendü összes apátságok Főapát jának s örökös Elnökének, 
O cs. és kir. apostoli Felsége valóságos belső titkos Ta-
nácsosának, Szent-István apostoli király jeles rendje Lo-
vagjának, a Magyar-Tudományos-Akadémia tiszteletbeli, a 
magyarországi műemlékek föntartására kiküldött bizottság 
kül tagjának, bölcselet- és tiszteletbeli Hittudornak, a 
budapesti kir. egyetemi hittani kar bekeblezett tagjának 
életkora 66-ik, szerzetesi életének 50-ik, áldozó-papsága 
42-ik, áldásos rendfőnöki működésének 20-ik évében, a 
végső szentségek r j t a t o s felvétele után f. é. január 11-én 
reggeli 6y 2 órakor tüdővész-okozta csendes kimultát . A 
jobblétre szenderültnek földi maradványai f'. hó 15-én, 
reggel 9 órakor fognak ünnepélyes gyászszertartással a 
főapátsági székesegyházban nyugalomra helyeztetni és 
végül a „Sacrum Gloriosum" az Urnák bemutattatni . 
Pannonhalmán, 1885 . . j anuár 11-én. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

— Idegen ember néha elfogulatlanabbul itél hazánk-
ról, mint sokan közölünk, kik még mindig a régi köz-
mondást ta r t ják , mely szerint extra Hungár iám — si est 
vita, non est ita. Halljuk mit irt a ,Germánia' egy bécsi 
tudósitója hazánk társadalmi állajiotáról ! „Kalapács és 
kőműves kötény ily (t. i. milliós) hireken (melyekről tu-
dósító ir t) nem akadnak fenn, Ausztriában épp oly ke-
véssé, mint Magyarországban. Sőt Magyarországban a 
szabadkőmivesség kiválóan „virágzik". Az egész országra 
ki terjed a páholyok és páholykörök hálója. Főleg a kálvi-
nistaság köreiben gyökerezve, a magyar szabadkőműve-

sek, sajnos, sok névszerinti katholikust is soraikhoz szá-
mítanak, hanem — még több izraelitát. Ez utóbbiak fel-
vételére nézve ugyan már sok viszály támadt és némely 
páholyokba még most sem fogadnak be zsidót. A hiva-
talnokok között a szabadkőművesség igen el van ter-
jedve és oly befolyással bír, a melyet be nem avatot-
tak nem is sejtenek. A budapesti rendőrség hivatalnokai 
ellen folyó vizsgálatban már régen megtörtént volna a 
döntő csapás, lia a páholy pártfogása nem lép vala közbe. 
Egy másik esetben az illető személyiség szintén minden 
bizonynyal elveszett volna, hogy ha barátai és . ' . testvérei 
idejekorán nem figyelmeztetik, és ő útra nem kel — kül-
földre. Számtalan példa ismeretes, hogy különösen az 
igazságszolgáltatás terén a páholy befolyása igen nagy 
és messze felható. Sok i f jú jogász, éppen csakis gyorsabb 
előrerukkolás végett véteti fel magát a szövetségbe — és 
reményeikben nem is csalatkoznak. A páholy befolyása 
a választásoknál ismeretes, nem kevésbbé a sajtóra. Nem 
lehet tehát csodálkozni, ha Magyarországban egy szoros 
katholikns párt oly nehezen tud létesülni. A szabadkő-
mivesség kúszó növénye sz. István birodalmában, sajnos, 
annyira befészkelődött, hogy most már uralkodik, és mint 
mindenütt, ugy nálunk is, töviseit a kath. egyház ellen 
irányozza, habár elővigyázatból minden külső conflictust 
kerülnek." Eddig a Germania. Minden commentár nélkül 
csak azt kérdezzük : nem jobb volna-e a ,kath. elvtársak 
szövetségét' végre valahára a terv állapotából az életbe 
átvinni, rálépve a Religio által sürgetett természetes alapra, 
a ,katholikus körök ' megalakítására — valamennyi hit-
községben? A fenti közleményben emiitett „páholy-körök" -
helyett bezzeg mily jó volna most, ha „katholikus körök"-
kel dicsekedve tudnók az ily külföldre szóló szomorú hí-
reket ellensúlyozni ! íme itt van az országos kiállítás éve. 
A ki csak teheti, fel fog jönni a fővárosba. Van már 
egyleti házunk, megfelelő termekkel, közel a kiállítás 
helyiségeihez. Kedvezőbb alkalom többek, igen sokak 
találkozására alig fog egyhamar kínálkozni ! 

— Szondy-Simor-alapitvány. Az ipolysági kaszinó 
legutóbbi közgyűlésében elhatározta, hogy a Szondy-em-
lékre általa gyűj töt t 3000 forintot, melyet a bibornok 
herczeg-primás, ki a Szondy-emlék 30,000 forintnyi költ-
ségét sajátjából viselte, a kaszinónak visszaajándékozott, 
Szondy-Simor-alapitvány czim alatt helyezi el s magyar 
kulturális czélokra fordít ja. A herczeg-primás adományát 
küldöttségileg köszöni meg a kaszinó s ez alkalomkor 
á tnyúj t ja a Szondy-éremből az első példányt. 

— Garibaldi vallomása. A caprerai hős, a „két 
világ hősé"-nek is szokás nevezni, 1847. deczember havá-
ban ezt irta mgr. Bedini braziliai apostoli internuntius-
n a k : „Szent Péter t rónja oly alapokon nyugszik, melye-
ket nem fognak felforgathatni vagy megrendíthetni 
semmiféle emberi erő vagy hatalom." 

— Ismét nevezetes conversio Angolországban, — és 
pedig kettesével. A .Bath Cronicle' szerint, mely lap kü-
lönös feladatául tűzte ki a kath. egyházba való visszaté-
rések registrálását, e napokban felvétettek a kath. egy-
házba Herosan Wilmos Bemard protestáns prédikátor, és 

i Labouchere protestáns prédikátor 18 éves fia. Ez utóbbi 
rokonságban van a hasonnevű bankár családdal és megté-
rése miatt családja által ki van zárva minden örökségből. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. 111. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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kir. postahivatalnál; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában. 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 
inni........... min 

I. Félév. 1885. 

TA UTALOM : Vezéreszmék es Tanulmányok: Li t terae Circulates.. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Nmélt . dr. Schlauch L. szatmári 
püspök ur beszéde és a Budapesti Szemle. — E s z t e r g o m . : „Simor-primás Budán.* — E g y e s ü l t - Á l l a m o k : A III . teljes balti-

morei zsinat befejezése és a zsinati a tyák levele a német püspöki karhoz. — Vegyesek. 

L I T T E R A E C I R C U L A R E S 
NOVI ANNI ET SIMUL QUADRAG ESIM A LES 

AD VENERABILEM CLERUM 

ARCHI-DIOECESEOS COLOCENSIS D A T A E . 

VENERA BILI ET HONORABILI CLERO ARCHI-DIOEOESANO 
SALUTEM ET PRAESULEAM BENEDICTIONEM ! 

Dum prim A liAc nascentis növi anni luce 
Vos paterni amoris et sollieitudinis voce saluto, 
Yenerabiles Fratres et Filii üilectissimi ! concor-
des certe simul omnes in eo mecum habebo, ut 
meraores praeteritorum in genua provolvamur 
coram Creatore et Servatore Xostro. intitoas e | 

- corde gratias relaturi pro tantis sum mi amoris 
paternaeque providentiae argumentis, quae ab 
Ipso in corporalibus spiritualibusque divinae lar-
gitatis et misericordiae donis annô etiam vix 
elapsA recepimus. 

Fuerunt inter nos etiam tales, quorum vitae 
et pastorali in terris operationi anno hôe mors 
metam posuit, piis sutt'ragiis nostris Domino com-
mendati; — nos autem vivere et quotidiana 
divini Ejus amoris bénéficia recipere, continuo 
gratiarum coelestium affluxu ornari et gloriari, 
humileque nostrum ast assiduum ministerium ' in 
procurandis ;ieternis iinibus suis obire Dominus 
porro quoqué voluit, et sic in vita ad praeseii-
tem usque diem perduxit, ut sanctissiinae volun-
tati Ejus obtemperantes in dies meliora heic, 
salutem olim in coelis assequi valeamus. 

Et qui sic simul vivimus, simul agimus; .si-
mul rem sanctam Ecclesiae et temporalem aeter-
namque populi electionis beatitudinem procura-
mus: justum plane est, ut simul quoque coram 
divino tantorum Largitoris conspectu nunc cora-
pareamus, et singuli nos. cuncti invicem pio 

sensu ipsi commendemus, vitam, vires, fidem, di-
lectioném, conscientiam, actionem nostram denuo 
amori et misericordiae Ejus devoveamus, — ut 
quos in una sancta vocatione, in uno sancto ser-
vitio conjunxit: eos animo et corpore omnipo-
tentiA SuA salvos et vegetos eAdem sancta uniat 
fidei eonvictione, eAdem piA ad Ipsum et ad invi-
cem religet dilectione, unô sanctô studio animet 
obediendi irremisse divinis Ejusdem mandatis, 
tideliter adhaerendi Sanctae Ejus Ecclesiae et 
apostol ico ad earn regendam instituto throno, 
solliciteque ducendi filios Ejus in terris curae 
nastrae: commissos tum verbô, tum exemplô in 
via salutis aeternae. 

Seil dum sie praeterita nostra piô gratôque 
animû coram Domino simul rememoramus, futu-
raque nostra non absque intente studio et justa 
sollicitudine médita mur : non poterimus a nobis 
impetrare, ut, qui in hoc mundo regni Dei saepe 
multumque inimico et sanctis Ecclesiae finibus 
jüstisqüe servorum ejus conatibus improbe ad-
versante vivimus. non revolvamus mente ea etiam. 
quae anni praçteriti diebns singularius a nobis 
consideratis ad versa tristiaque Ecclesiae Sanctae 

•obvenerunt. Et heic primo praecipuoque loco stant 
ilia, quae nuper in amaris Sanctissimi Pontiticis 
Xos'tri querelis coram Sacro Collegio in TJrbe 
prolatis justam mundi Catholiçi attentionem pro 
vpearunt. Mala enim, de quibus queritur, calami-
tates summum Ecclesiae regimen aftligentes, im-
pedimenta apostolicae Ejus sollicitudini imo 
paternae etiam beneficentiae posita, praejudicia 
universal] Ecclesiae in generalibus suis institutis 
ad integrum orbem actione suA protensis vel na-
turA suA iníluentibus illata nos quoque propius 
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imo proxitne tanguut. Nam quod dolet Patri , 
dolere debet etiam fil ils, et quod Sanctam Matrem 
nostvam angit. coarctat et damniticat, id omni-
bus nobis vigore ejus altis. nutrit is et auctis in-
festum damnosumque esse juste sentimus. 

Quare sicut communem totius verorum Chri-
sticolarum eoetus rem agi mus: ita ipsissimam 
etiam nostram pro munere catholico curamus, 
dum simul cum afflicto Sum mo Christiani populi 
Pontifi.ce et Pa t re Benignissimo ad Dominum 
suspiramus, ut modum ponat malis Ecclesiam 
Sanctam affii«entibus. reddat summo Ecclesiae o 
gubernio necessarian! ad regendum populum suum 
libertatem, restauret denuo dire laesa Sanctae 
Sedis et piorum institutorum Ecclesiae bono in-
servire vocatorum jura, sicque necessariis tinium 
suorum aeternorum procurandorum mediis i terum 
in tuto locatis laetius reddat servorum suorum mi-
nisterium, operandaeque nominis sui gloriae et 
tidelium suorum saluti quanto magis proficuum. 

Sed dum super il lis, quae universalem durius 
tet igerúnt et tangunt Ecclesiam. merito ingemi-
scjmus : non desunt apud nos quoque justorum 
sive dolorum. sive angorum argumenta. 

Gloriari quidem semper adhuc possumus singular! 
et potentí ilia gratia divinâ, quae fideles Ecclesiae mini-
stros animans et roborans sub pia et provida optimi Re-
gis Apostoliéi cura catbolicum nostrum in regno Mariano 
populum fide firmum, vitâ Christiana insignem, praeceptis 
Ecclesiae obedientem semper adhuc servavit. 

Multa ad hoc probandum, si probâ opus haberet , 
nec res ipsa, quorsumcuuque oculos nostros convertamus, 
idipsum clamaret, adferre possem. sed N obis, qui non 
tantum videtis et auditis hue facientia, sed quod sint : 
pars post Deum non parva estis, sufficiet id recogitare. 
quod agentibus etiam, testantibus. desiderantibus Vobis 
omni ferme annô vei novae aliquae parochiae cum eccle-
siis erigi, vei antiquae domus sacrae, quum capiendis 
íidelibus ad cultuin divinum more ab olim solitô turma-
tim confluentibus haud sufficerent, magnó saepe apparatu 
magnâque mensurû ampliari debuerint, novis sic structu-
ris suis aununtiantes angelis et hominibus, quanta sit 
fides, quanta devotio populi hujus, qui necessarium id 
fecit. 

Sed etsi istud aliaque plurima similia argumenta in 
eandem rem deessent: praedicaret id ipse etiam numerus 
tidelium, qui apud nos pro bono catholico more catholica-
que obligatione tempore paschalibus vitae christianae 
recordationibus et pietatibus dicató ad sanctum sacramen-
talis reconciliationis tribunal, epularumque dominicarum 
communionem accedunt, annue duas tertias universi po-
puli fidelis — sicuti senili et virili, ita juvenili etiam et 
infantili aetate comprehensi — duas, inquam, tertias par -
tes, ergo fere omnes ad obligationem paschalem persol- ; 
vendam aptos exhibens, laetissimô testimoniô, quod salva 

sit adhuc in populo nostro res Dei meliorque spiritus 
catholici, saltim loquentibus numeris illis, status vigeat, 
quam quem in plurimis aliis regnis, civilitatis culturâ 
gloriantibus, per nos tarnen lieic nomine non citandis, ex-
perimur. 

Seit igitur sentitque populus hie, quidnam in medio 
debitorum etiam conatuum et laborum suorum. ad tem-
poralia sua suorumque commoda et bona honeste soler-
terque promovenda juste directorum, ceu principalem vitae 
suae finem suspiciendum et curandum liabeat. Seit non 
sufficere ad plenam humanae suae sive destinationis sive 
felicitatis mensuram explendam. ut profana scientiâ, mun-
danti dexteritate et terrenis opibus valeat. sed sursurn 
corda sua convertere, et non solum quae super ter-
rain sunt, quaerere, sed principalem salutis suae aeternae 
et bonorum coelestium -euram se habere debere. omnia 
proin ilia ipsum agere oportere, quae ad hunc ultimum 
scopum certius feliciusque couducant. 

Habet fidem et earn pie profitetnr. Sed quomodo 
haberet , quomodo crederet sine praedicante, sine continua 
et zelosa opera evangelizantium bona, evangelizantium 
pacem ? si non haberet in Vobis fideles pastores, quorum 
sermo et praedicatio non est in persvasibilibus humanae 
sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis, 
quorum fides non est in sapientia hominum, sed in virtute 
Dei. qui praedicatis populo Christi magnalia Dei. praedi-
catis aeternam incarnati Verbi doctr inam. praedicatis 
Christum, et hunc Crucifixum ! 

E t dum sic fidem populi. iucrementum Ecclesiae et 
honorem Sacerdotii a bono Clero meo pie et efficaciter 
procurari in Deo gloriabundus cerno, certeque idipsum in 
omnibus Ecclesiae Hungaricae oris fieri merito gratulor : 
tunc non absque dolore ego quoque cum cunctis aliis in-
signis Cleri Hungarici amicis experior. quod propter sin-
gulorum fors, quales in nullo non coetu sive civili, sive 
religiose unquam defuerunt vel unquam deerunt, aberra-
tiones, gravis per pagellas leviter garrulas et inconscien-
tiose obloquentes nota eidem inuri velit sive iniqui odii 
contra hujus aut illius confessionis vel natiouis asseclas 
incensi, foti et promoti, sive turbulentorum politicorum 
motuum, quos ipse ciere, aut saltim inconsiderate et in-
debite sequi cerneretur. 

Antisemitismus, ut rem proprio verbô e x p r i m a n t 
ubi grassatur et inimicitiis contra judaeam gentem susci-
tat.is vel plane violenter demonstratis inique agit, merito 
damnatur a quo vis cordato sacerdote, qui seit, nos illius 
religionis ministros esse, quae araoris divini erga homines 
signaculum gerit, et nequidem ibi, ubi certa quaedam 
mala persequenda et punienda forent, irae et indigna-
tionis Domini poenas irrogantis, sed potins misericordia-
rum ejus instrumenta fieri vocari, cunctos igitur conatus 
in hacce linea contra hebraeae gentis homines directos 
sollicite religioseque vitandos esse, — valereque id etiam 
de systematico antisemitismo quasi in theoria solum foto, 
nec duriorem persecutionis qualis-qualis formam induere 
viso, quum etiam in hoc scire quidem possimus, unde 
motus talis processurus, qualisque in exordio fu turus sit. 
sed quouscjue iturus et qualem in tu multibus popularibus 
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impulsuque affect mim humanorum formám assumpturus 
s i t : divinari nemini datum sit. 

Sed nee est meum haec Vobis nube argumeutorum 
allata explicate et quidquam in re sive suadere, sive di-
suadere, cum in universo Arcbi-Dioecesis hujus Clero vix 
casus accusationnm talium contra singulos prolatarum ad-
fuerint , et ubi etiam tales bis vel ter audire debui-
m u s : res ipsa, uberiore examine interpositô vel post ho-
nestissimam concernentium declarationem factamque fidem 
suapte cessavit, vel rebus uberius disquisitis ceu talis ap-
paruit, quae contra singulos liebraeos in rem catholicam 
sanctosque ejus ritus injuriose loquentes, ant agentes 
directa fuerat , ut adeo vix debilissimam Clericis accusatis 
antisemitismi notam innrere potueri t , omnium minime 
vero universo Colocensis Ecclesiae Clero, bonaeque, qua 
merito pollet, opinioni praejudicare valuerit. 

E t non dubito — paucis semper, quibus durior nota 
inHigi posset, jux ta exceptionum, in quovis hominum gé-
néré et in quavis abberrationis humanae directione obser-
vatarum, naturam exceptis — simile quid valere de uni-
verso Clero Hungarico, qui characteris lionestate, justâ 
culturâ et christians religionis spiritu nunquam non ex-
celluit. 

Ut adeo baud bene fundatis imputationibus merito 
accenseamus illam, quae claram sacerdotalis ejus charac-
teris lucem vel hoc titulo obfuscare vellet. 

Idipsuni duce propria meâ experientiâ circa Clerum 
meum haustâ de factiosis motibus Clero catholico impu-
tatis coram Deo et hominibus declarare cogor : — praevie 
utique memorans, libertatem politicam cuivis patriae ci- | 
vium, proin sicut reliquarum confessionmn, ita etiam 
Ecclesiae catholicae ministris constitutione legeque patriae 
stabilitam, me in paucis etiam illis casibus reveritum 
fuisse, in quibus moderatus et Clerico baud disconveniens 
eins usus a mea politica agendi ratione, regno nota et 
per integram vitam consequenter testata, abludebat. 

E t si fuissent etiam nonnulli, qui in hujus sui po-
litici juris usu singulare moderamen a clericis observan-
dum fors hand semjier secuti fuissent, et contra illud 
verbô factôque peccassent: hos iterum paucissiinis illis 
accenseri deberi scio. qui in nulla societate, in nullo or-
dine, in nulla publica actione desunt, nec tarnen charac-
terem actionis reliquorum turbare aut laedere notamque 
eidem inurendam fundare possint. 

Longum foret in banc rem singularibus factis alla-
tis et examinatis pugnare ; — honeste et conscientiose 
haec coram i)eo et Vobis proferre, puto. sufficiet ad id, 
ut non pauci Vestrum animum suum similibus, publica-
rum pagellarum assultibus inquietatum ad omnem tran-
quillitatem componant, — et certi de eo, quod hae quo-
que accusationes suapte in nihilum recident, quiete munus 
sacerdotale obire pergant . 

Vestra haec semper laus fuit, servisse pro humana-
rum virium modulo omni cum pietate Domino, omni cum 
solertia Ecclesiae, — servasse et propagasse in populo 
fidem patrum, chris ' ianas virtutes, intemeratam adhaesio- i 
nem et fidelitatem erga dilectissimum Regem Nost rum vere 
Apostolicum S. Ecclesiae gloriosissimum patroiium, amorem 
patriae et dilectionem erga omnes (jualis-qualis nationis ; 

vel confessionis in regno nostro incolas ; —- Vestra laus 
est, quod dum omnibus omnia fieri adlaboraretis, bona 
euncta, quae serio labori junctus honestus zelus parere va-
let, populo nostro asserere semper studueritis. 

Sed si quid boni in nobis nostrisque est, a Deo 
est, - quas autem imperfectiones moralesque miserias 
circumgerimiis : illae a nobis sunt, cum humiliter expetito 
divinarum grat iarum auxilio corrigendae ; et quidem eo 
curatius et alacrius, quo major est ilia perfectio, ad quam 
in nobis nostrisque curandam turn Christiana tum singu-
larius sacerdotali vocatione obiigamur, ut — quantum in 
humanis rebus possibile est — digni evadamus divino-
rum charismatum ministri, securi fidelium in via salutis 
duces, „forma gregis facti ex aninio : ut cum apparueri t 
priuceps pastorum, percipiamns immarcescibilem gloriae 
coronam." J. Pet r . 5, 3—4. 

In id a Vobis semper intentum fuisse, propria ex-
perientiâ laetus hausi ; studioseque expetitas et exquisi-
tas fuisse quasvis propius ad altam illam vocationis no-
strae normam accedendi occasiones, factis probatum vidi : 
— ut adeo Vestro intimo desiderio me i terum satisfac-
turuin sciam, si spiritualia Exercitia, quae quôvis annô 
arctioribus in districtualium Fra t rum conventibus pie sus-
cipitis, sed et simul in Unum collecti jam magno cum sa-
lutis -mil il a rnm fructu servastis, hoc quoque annô Vobis 
offeram ad ipsam hanc Metropolitanam Ecclesiam post 
exterorum Fra t rum die 25-A Angusti ad vesperam adven-
tum diebus 2(i-â, 27-A et 28-â ejusdem mensis simul ce-
lebranda, ut communibns pietatis et poenitentiae actis 
aedificemus invicem et populum nostrum, mutuae chari-
tatis testimoniis foveamus bonorum proposi torum semina 
cordibus concepta, et qui felices populi in via salutis du-
ces fieri vocamur, nobis ipsis sanctam, in (|ua ipsi in 
bono proficere et roborari prius debemus, semitam de-
monstremus. 

Quod autem tunc collecti in unum, maiorem vitae 
christianae perfectionem aemulando, faciemus : id proxime 
ingruente sacrô Quadragesimae tempore dispersi per Uni-
versum Sanctae Ecclesiae Colocensis gregem tum in no-
bis ipsis, tum in fidelibus jiastorali nostrae sollicitudini 
devotis praestare gestiemus, memores vitae, passion uni et 
meritorum Sanctissimi Salvatoris Nostri. quae pro ainp-
liore aedificatione nostra hôcce sacrô tempore per Sanc-
tam Matrem Ecclesiam spiritualibus nostris oculis exhiben-
tur, memores piorum dictorum in Sermonibus Magno 
Hipponensium Praesuli hand immerito ab olim tributis 
nos quoque sic monentium : 

,Ecce, f ra tres charissimi, Deô propitiô, tempus Quad-
ragesimae venit. et, ideo rogo, dilectissimi, ut dies istos 
corporibus salubres et animae médicinales ita cum Dei 
adjutorio sancte ac spiritualiter celebremus ; ut observa-
tio sanctae Quadragesimae non nobis judicium pariat, 
sed profectum."1) — ,Omne vitae nostrae tempus, s ta-
dium quoddam debemus putare vir tutum, et ad coelesfe 
bravium totfl virtute contendere. Sed hoc praecipue in 
Quadragesimae diebus implendum est, qui abstinentiae ac 

'I Opp. S. August. Appendix, apud Migne. Patr . lat. Tom-
XXXIX. Sermo 140. pag. 2019. 
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jej imiis dedicati, taut ura nobis ad virtutem anirai confé-
rant, quantum et de corpore voluptatem decerpunt." — 
.Ipse quoque Dominus ac Salvator noster quadraginta 
diebus jejunans, de diaboli tentationibus triumphavit , ut 
ad praedicationem Evangelii iam victor accederet." — 
„Celebremus ergo hos dies cum omni alacritate mentis et. 
gaudio, et eos omnibus epulis, omnibus corporalibus deliciis 
praeferamus. In his enim praecipue diebus ad implendam Do-
mini voluntatem animus accenditur, quando maxime per 
abstinentiam voluptas carnis exst ingui tur ." ' ) — „Plena" 
enim „sunt omnia periculis, plena omnia laqueis; inci-
tant cupiditates, insidiantur illecebrae, blandiuntur lucra, 
damna deterrent ; amarae sunt obloquent.ium linguae, nec 
semper veracia sunt ora laudantium, inde saevit odium, 
hinc decipit mendax officium; ut. facilius sit vitare dis-
cordera, quam declinare fallacem." — Nec ullus , t an ta 
est firmitate suffultus, ut de stabilitate sua debeat esse 
securus. Utamur igitur, dilectissimi, saluberrimi temporis 
venerabilibus institutis et sollicitiore curâ cordis nostri 
specula tergamus. Quantumlibet enim caste et sobrie mor-
talis baec vita ducatur, quôdam tarnen pulvere terrenae 
conversationis aspergitur : et nitor mentium ad Dei ima-
ginera conditarum non ita a fumo totius vanitatis alie-
nus est, ut nulla possit sorde fuscari, et non semper in-
digeat expoliri. Quod si etiam cautissirais aniinis necessarium 
est, quanto illis amplius est expetendum, qui tota forte 
aniii spatia auf securius aut negligentius t ransegerunt ?" 
— „Confugiamus ad praesentem ubique misericordiam 
Dei, et ut sanctum Pascha Domini dignâ observantiá ce-
lebretur , cunctorum fidelium corda sanctificentiir. Mites-
cat saevitia. raansuescat i racundia: remit tant sibi onuies 
culpas invicem suas, nec exactor sit vindictae, qui peti-
tor est veniae. Dicentes enim : Dimitte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris (Matth. VI, : 
12.): durissimis nos vinculis alligamus, nisi quod profi- I 
temur impleamus." 2) Iste mundus, aut ridet nos, aut r i-
detur a nobis : aut contemnis et despicis mundum, aut 
acquiescis et calcaris a mundo. Sed melius est ut calces 
mundum, et gradum tibi facias, per quem in sublime 
conscendas. Haec, fratres charissimi, quae pro salute com-
muni de vestra obedientia praesumentes suggerimus, si 
secundum vestram consuetudinem et libenter auditis, et 
tîdeliter implere contenditis : et Pascha cum gaudio ce-
lebrabitis, et ad vitam aeternam feliciter venietis. Quod 
ipse praestare dignetur, qui cum Pâtre et Spiritu Sanc.to 
vi vit et régnât in saecula saeculorutn." ; i) 

Queis monitis conformiter ut quanto magi.s saluti-
fera nobis nostrisque fiat quadragesimalis observantia : i 
modum ejusdem longo jam salubrîque usu probatum se- | 
quamur nos, sequantur Vobis curantibus boni etiam fide-
les Vestri. quem plurium praeter i torum annorum serie i 
hôcce tenore semper exposueram : 

„Laudabilis est Cleri Dioecesium quarundam, etiam Í 
in Hungaria , consuetudo, ut sub quotidiano in Quadra- j 
gesima Missae Sacrificio pericopa Evangelii diei linguA : 
verniculâ penes brevem explanationem per legatur : quam ! 

') Ibid. Serm. 143. pag. 2025. 
Ibid. Serm. 148. pag. 2033. 2034. 

') Ibid. Serm. 140. pag. 2020 

et.iamsi praescribere nolo, zelo talem bonorum meorum 

Comministorura majorem in modum commendo." 

„Kein porro aedificationi fidelium suorum summe 
proficuam facient illi, qui f'eriis sextis ad vesperam, prae-
sertini ibi, ubi peculiares sacri sermones quadragesimales, 
certis utique pietatis actibus iuncti, non habentur. de-
votionera de passione Domini cum Litaniis concernenti-
bus asservabunt." 

„Praescriptis autem archi-dioecesanis tenore harum 
denuo commendatis respondebunt, dura vice una, tem-
pore et locô opportunis per Vice-Archi-Diaconos defigen-
dis, per districtus congregabuntur , ut communibus pieta-
tis et poer.itentiae operibus, sacrâ adhortat ione et piâ 
lectione refecti sacrâ exoraologesi expientur et ad epu-
las Agni coelestis simul et publice ad populi etiam fidelis 
aediticationem accédant." 

„Quoad s. jejunii et abstinentiae legem vero volo 
ut serventur ea, quae aeque jam antehac praescripta sequen-
tibus iterum inculcantur : 

„In una legis quadragesimalis parte, intelligo je ju-
niura, sen unicam refectioneui, nulla conceditur dispen-
satio, sive relaxatio ; proinde ad observandum je junium 
omnes ac singuli tenentur, qui per aetatem. aegritudinem, 
virinm corporis debilitatem, graves omnino labores alias-
que a Confessariis expendendas rationes 11011 excusantur." 

.Deintis i taque diebus Doiuini reliquû omni tem-

pore semel nonnisi dietim ad satietatem comedere licet." 

„Quod vero adtinet ad aliara legis partem, seu ab-
stinentiam ab esu carnium : cum omnibus et singulis 
Arcbi-Dioecesis meae fidelibus, Sacerdotibus quoque et 
Religiosis — si hi specialibus Ordinis sui legibus ad 
strictiorera observantiam non obligantur — dispensando 
indulgeo, ut carnibus per Quadragesimam vesci possint 
omnibus diebus usque Dominicain Pa lmarum inclusive : 
p rae ter ferias quartas, sextas item et sabbata; his enin 
diebus et je junium et abstinentia stricte observanda sunt, 
nec conceditur nisi usus ovorum et lacticiniorum : ef> 
suapte intellects, quod nulla dispensatarum dierum car-
nes cura piscibus permiscere liceat, quod item dispensatis 
diebus (praeter Dominicos) nonnisi semel in die carnibus 
vesci integrum sit. Uberior dispensatio sufficientes ob ra-
tiones per parochos laicis solum fidelibus tribui poterit, 
— Clericis et Religiosis vero nonnisi per Ordinariatura." 

„Quae Vobis coniniendans et injungens vi muneris 
mei iterum monere debeo, quod annô hôc quoque vigeat 
illa apostolica Sanctae Sedis Pontificiae indulgentia re-
centissime ope Rescripti sub 29-a Novembris anni 1883 
editi ad tertium septennium prorogata, vigore cujus de-
legatâ mihi potestate omnes et siiigulos Archi-Dioecesis 
meae fideles ab abstinentia in esu carnium quibusvis per 
totura annum Sabbathi diebus, iis tarnen exceptis, qui 
jejunio consecrati sunt, absolvo, simul concedens, ut sin-
gulis feriis sextis et pervigiliis infra annum salubria ad-
liibere possint condimenta quaecumque, quibus tamen 
nonnisi in unica comestione jejunii diebus uti fas erit. 

P ro uberiore indulgentiae hujus Pontificiae explica-
tione ad quaestiones quasdara positas respondens diserte 
observo: 
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1. quod indulgentia liaec ad Quatuor Tempora haud 
extendatur . 

2. quod illis Quadragesimae diebus, quibus dispen-
satio in esu carnium pro una comestione tr ibuta fuerat , 
vesperi quorumvis salubrium condimentorum usus conces-
sus sit, — 

3. quod valeat indulgentia haec pro feriis quartis 
et sextis Adventus Domini, quum bae pervigiliarum le-
gem sequantur, — 

4. denique quod fideles illi, qui a lege jejunii (ob 
aetatis vel durorum exantlandorum laborum i-ationem) 
exemti sunt tempore ^Quadragesimae, dum esus carnis 
omnibus ad unam dumtaxat comestionein adruittitur, car-
nibus vesci possint toties, quoties com ed unt. non secus 
ac dominicis in Quadragesima diebus. 

„De qua dispensatione in quavis Ecclesia parocbiali 
tideles ad cultum divinum congregati annô hoc quoque 
edoceri simul vero moneri debebunt, ut haue Sanctae 
Sedis indulgentiam et benignitatem aliquô pietatis opere 
et largitâ pauperibus eleemosynâ rependere satagant." 

Benedicat curis et laboribus nostris animarmu no-
strarum,. charorumque fidelium saluti impensis, Dens Pa-
ter et Filius et Spiritus Sanctus ! 

Datum Coloczae, die primâ mensis Januari i . annô 
salutis inillesiniô octingentesimô octogesimô quintô. 

Ludovicus m. p. 
Cardinalis, Archi-Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, j anuár 20. Nmélt. dr. Schlauch L. szat-

mári püs-pök úr beszéde és a Budapesti Szemle. (III.) — A 
második rész feletti digressióját a névtelen czikkező né-
hány bókkal kezdi, melyeket mi szívesen fogadunk. Ud-
variatlanok nem akarunk lenni és mindjárt azzal viszo-
nozzuk e bókokat, hogy örömünknek adunk kifejezést a 
fölött, hogy a „névtelen' legalább az alapgondolatot — 
azt t. i. hogy az egyház és az állani nem szükségkép el-
lenségei egymásnak. — „jól kivet te;" hogy továbbá ke-
gyes — legalább egy pillanatra, mert később az ellen-
kezőt mondja — békeajánlatot látni a püspök ur szavai-
ban, hogy végre arról is kegyes meggyőződve lenni, 
miszerint a püspök ur a békeajánlatot komolyan veszi, 
„igazán komolyan veszi." mint — m — ezt ismételve 
hangsúlyozza. 

Kár, hogy a „névtelen" hű nem maradt ezen pilla-
natnyilag tiszta felfogásához. Mert mintha megbánta vol-
na mindjárt a principio az ő kegyes elismerését, beleke-
ver rögtön olyasmit, mi a püspök ur beszédének értékét, 
lia nem is önmagában, de legalább jelentőségében nagy-
ban csökkenti. Felveti ugyanis a kérdést és tudni akarja, 
mennyire illetékes helyről jő az ajánlat ? Egyéni né-
zete-e ez a püspök urnák, vagy a püspöki kar megbízá-
sából vagy legalább előleges tudtával történt-e ez az 
ajánlat ? 

Roppan tu l sajnáljuk, hogy a névtelen czikkező kí-
váncsiságát ki nem elégíthetjük ; de azt véljük, emiatt 
nem igen fog haragudhatni , mert hisz az ő névtelensége 
sokkal nagyobb jogot ad erre a nagyon is indokolt kér-

désre, mennyire illetékes helyről jő ezen — kr i t ika? 
Vájjon — m — csak egyéni nézeteit fejezi-e ki vagy 
pedig mások megbízásából ragadot t tollat a püspök ur 
beszéde el len? s ha az utóbbi áll, vájjon kiknek megbí-
zásából vagy legalább előleges tudtával történt e kri-
tika ? 

Azt tar t juk, a mi kérdésünk sokkal indokoltabb. A 
szent-László-társulati elnökről az egész világ tudja nem-
csak, hogy mit mondott , hanem azt is, kicsoda és mi-
csoda, ki azt mondotta. A névtelen támadóról csak azt 
tudjuk, mit mondott, de hogy kicsoda és micsoda, azt, 
fájdalom ! eltitkolta a világ előtt, mert az — m — alatt 
mindenféle lappanghat , éppen ugy valamely iró, ki saját 
— bár téves — meggyőződését követi, mint egy felfoga-
dott és e czélra különösen megbízott és inspirált toll. 
Bár miként legyen, egyet talán maga — m — is megl-
enged, hogy lovagias eljárásnak nem mondható, nem 
merni nyílt sisakkal fellépni ott, hol az egész világ tudja 
és maga a névtelen is, kivel van dolga. Nyilt sisak nyílt 
sisakot követel. 

„Sajnálattal" kijelenti a névtelen, hogy kegyes el-
ismerése csak a szándékra terjedhet, de nem ama felté-
telekre is, melyeket a püspök ur az egyház és állam 
közötti békének a maga részéről szab. Szerinte a püspök 
ur föltételei nem tartalmaznak kevesebbet, „mint teljes 
abdicatiót az állam részéről és követelései teljes elisme-
rését az egyház r é s z é r e . . . Az egyik alkuvó vagy békélő 
fél — az egyház — azt mondja a másiknak - az ál-
lamnak — te engedj mindenben, akkor én nem hábor-
gatlak s jó békeségben élhetünk". 

Ez — m — egyéni felfogása, melyet ö a beszédre 
erőszakosan reá fog, de sem az egész beszéd hangja, sein 
az itt szóban forgó részletnek az értelme. 

Hogy a névtelen czikkező ily rideg hangon kimon-
dott nézete az egész beszéd — nevezetesen a második 
rész — hangjával merően ellenkezik és pedig annyira, 
hogy az — m által kifejezett felfogás a püspök ur szán-
déka és véleménye nem lehetett, kitűnik a következő rész-
letekből : 

rAz egyház soha sem kívánta az államot absorbeálni 
vagy nullifikálni, sőt mindig fennhangon hirdette annak 
fenhatóságát : de egyúttal megkülönböztette ezt az állam 
mindenhatóságától." 

„Az állam tekintélyének lealacsonyitása csak tulaj-
don (t. i. az egyháznak) gyengítését fogná maga után vonni.* 

„Elválni az államtól nem kivánt (t. i. az egyház-, 
és nagy súlyt fektetett annak jóakaratára. " 

„Az államnak meg kellene szűnni azzal, hogy ellen-
ségét a kath. egyházban lássa." 

„Az állami függetlenségnek érzete ma olyannyira k: 
vau fejlődve, hogy csak a hypocrisis az, amely ugy tet-
teti magát, mintha az egyház túlsúlyától félne." stb. stb. 

Tessék most e részleteket, melyeket szórul-szóra 
idéztünk, összehasonlitani a névtelen czikkező fent köz-
lött felfogásával és ezekből kiolvasni, hogy a püspök ut-
az állam részéről „teljes abdicatiót" követel. A ki ugy nyi-
latkozik, mint a püspök ur ; a ki oly nyíltan és minden 
tartózkodás nélkül elismeri az állam függetlenségét és 
fenhatóságát ; a ki oly határozottan hangsúlyozza az állam 
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tekintélyének fen tartását, jóakaratának becsét ; a ki ünne-
pélyesen tiltakozik ama felfogás ellen, hogy a kath. egy-
házban ellenséget lásson az állam : követelhet-e teljes 
aldicatiót az állam részéről ? Józan gondolkodású ember | 
igennel alig fog válaszolni, de igenis azt fogja mondani, ' 
hogy egy kritikus, ki, mint a névtelen czikkező, e világos j 
és minden kételyt kizáró elismerés daczára . tel jes abdi- j 
catiót az állam részéről" olvas ki e szavakból, vagy fe- I 
jére állí t ja a logikát, következtetvén oly világos előzmé- ! 
nyékből éppen az ellenkezőt, vagy talán jobb meggvő- í 
ződése ellenére nagyon kevés jóakarat ta l olyant fog a j 
püspök úrra. a mit ő nmga. absolute nem mondott sőt 
nem is gondolt. Ilyen eljárás jellemzésére nagyon reá j 
illik az utolsó helyen idézett részletnek találó szava: 
,Csak hypocris i s az, amely ugy telteti magát, mintha az 
egyház túlsúlyától félne.' Alig gondolhatjuk, hogy más-
képp legyen ! 

A két föltételről legközelebb. ? 

Esztergom. ÄSimor-primás Budán.' — 
E lakonikus czim alatt az ,Esztergomi Közlöny' 

következő vezérczikkben világítja meg ő eminencziájának 
legutóbbi budapesti ú t já t , tartózkodását és annak orszá-
gos érdekű mozzanatait :*) 

Magyarországon ez idő szerint legnépszerűbb em-
ber Simor János bibornok herczeg-primás. esztergomi 
érsek. 

Lángoló hazaszeretete, egyházpolitikai bölcsesége, 
fényes papi erényei, nagylelkűsége és jótékonyságainak 
kiapadhatlan forrása megnyitották neki a nemzet szivét 
— és ő Magyarország népmillióinak szeretetében az első 
helyen áll. Mert lehet népszerű valaki fönt, lehet nép-
szerű l en t : de hogv mindkét irányból a szeretet, a bi-
zalom vegye körül, az ritka halandónak adatik meg. 

Simor János herczeg-primás dicsekedhetik a maga-
sabb gondviselés e ri tka kegyével. — Bírja a korona 
bizalmát, nagyrabecsülését, a felsőbb körök szeretetét, ra-
gaszkodását. mig a hivők milliói csaknem rajongnak mellette 
s úgyszólván bálványozzák őt. 

Innen van aztán, hogy mindannyiszor, ha fontosabb 
közjogi-, vagy egyházpolitikai kérdések kerülnek napi-
rendre, mintegy a dolgok természetes logicai rendje sze-
rint, fönt, mint lent előtérbe lép a kérdés, hogy mit 
szól ehhez Simor r1 mit fog tenni a primás ? Miután érzi, 
tudja mindenki, hogy ő eminentiája, amint megközelit-
hetlen bástyája egyházának, u«y legigazabb tanácsadója 
a királynak s őre, védve a magyar nemzet törvényes iga-
zainak. 

Es ő tesz és munkál : de terveit, szándékát mély 
titok födi, valamint örök titok leple alatt marad mindaz, 
amit a királyival conférai. S ép ezen országnagyi ritka 
tulajdonságánál fogva állandóul nagy becsülésben és te-
kintetben áll a korona előtt. — Minélfogva mind ama 
közlemények, amelyek ő eminentiájának budai útjáról, 
vagy a fölség szine előtti megjelenéséről bejár ják a napi 

*i Ez a e/.ikk teljes semmisségükre degradálja mind ama 
mendemondákat, melyek ellen „Diskréczió és hivatalos titok* ez. 
czikkünkben itt is sikra szálltunk. tewk. 

lapokat, legtöbb esetben puszta föltevések, combinatiók 
csupán. 

Ali ez ő eminentiájának legutóbbi budai út járól is, 
a melyről csaknem egész héten át vezérczikkeztek a la-
pok. Elmondták, hogy ő eminentiája a korona egyenes 
meghívására utazott Budára, magánkihallgatásra a király-
hoz, a ki szerintük Tisza miniszterelnök tanácsa foly-
tán kérette magához a népszerű áldornagyot, hogy általa 
a magyar főpapság támogatását megnyerje a főrendiházi 
reform-javaslatnak. Mondatik ezen lapokban az is, hogy 
az audientia után b. Sennyev országbíró s később Tisza 
Kálmán voltak ő eminentiájánál. Es midőn ezen -jól-
értesültek" egynémelyike csaknem szószerint elmondaná 
azt is, a mit a herczeg a király szine előtt beszélt, azon 
hozzáadással végezi közleményét, hogy a bíboros áldor-
nagy látszólag meghatva hagyta el a királyi palotát s 
hogy rögtöni, ép az udvari bál napján történt elutazását 
Budáról a kihallgatás alkalmával észleltek indokolják. 

Hogy ekként a közönség a . jólértesültekkel" szemben 
érdem szerint tájékozza magát, minden hitelt megérdemlő 
forrásból adjuk itt a biboruok-primá.s legutóbbi budai 
ut jának, és budai tartózkodásának jelentékenyebb mozza-
natait. 

O eminentiája folyó hó 4-én, vasárnap utazott szék-
helyéről Budára, hol az ut fáradalmaitól megviselve, át-
fázva, csaknem az egész éjet erős náthalázak közt vir-
rasztotta át. Hogy ő eminentiája a fölség egyenes 
kértére utazott volna Budára, nem áll : ezen hir t a leg-
illetékesebb forrás után hivatva érezzük magunkat meg-
czáfolni. Hogy azonban volt-e szándékában ő eminentiá-
jának ezzel az úttal kapcsolatban megjelenni a király színe 
előtt — nem vitatjuk ; de határozottan állithatunk auy-
nvit, miszerint az álmatlanul átvirrasztott éj gyötrelmei 
után s kímeritve a nagy számú főúri tisztelgők fogadása 
által, nem érzé magát alkalmas hangulatban a király 
szine előtt megjelenni. Minek folytán, midőn Pápay ud-
vari tanácsos hétfőn azzal jelentkezett ő eminentiájánál, 
hogy a fölség másnap kedden déli 1 órára magához ké-
reti ő eminent.iáját : ő eminentiája Pápay udvari taná-
csos előtt, ő felsége legmagasabb tudomására juttatandó 
azon kijelentéssel élt, hogy miután makacs náthabaja még 
mindig nem enyhül, nem szeretné azt az udvarba bevinni, 
s bár megnyugtatásul Pápay határozottan állitá, hogy ő 
felsége az ilyesmin tulteszi magát, ő eminentiája föntar-
totta ezen kijelentését a felség legmagasabb tudomására 
hoziii. — Ugyanez nap tisztelgett ő eminentiájánál báró 
Sennyev Pál országbíró is, és nem az audientia után, 
mint azt a lapok hirlelték. — A hétfőről keddre való éj 
azonban némi jótékony enyhüléssel volt ő herczegségére 
s igy midőn délelőtt Pápay udvari tanácsos ő eminentiája 
mintléte felől tudakozódva ismételte a király meghívását, 
ő eminentiája készséggel engedett a meghívásnak s 1 
órakor a királyi palotáb < haj ta tot t a királyhoz, honnan 
egy órai időzés után, a főherczegi család látogatására ment. 

A királyi palotából lakására érkezve, Tisza minisz-
terelnök tet t látogatást ő eminentiájánál : de tisztelegtek 
ő .eminentiájánál Tiszán kívül a miniszterek közül többen 
mások is, és igy ezen látogatás nem bírhat oly fontosság-
gal, minőt annak a „jólértesültek" tulajdonítani kívántak. 
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— 0 eminentiája szerdán utazott haza székhelyére. Nyu-
galomra volt szüksége, nehogy makacs náthabaja komo-
lyabb következményű legyen egészségére, mely elhatározását 
ö eminentiája a felség előtt is kinyilvánitá a kihallgatáson, 
hogy komoly egészségi tekintetek őt hazautazásra kény-
telenitik. Es ekként téves értesülésen alapul a lapok azon 
hire, mintha Simor bibornok-primás ö fömagassága, Ti-
szának a főrendiházi reformjavaslatai ellen való tüntetés-
ből nem vett részt az udvari bálon -— s utazott volna 
vissza oly gyors elhatározással Budapestről. 

Egyesült-Államok, decz. 7, A III. teljes baltimorei 
zsinat befejezése és a zsinati atyák levele a nemet püspöki 
karhoz. — 

E nevezetes zsinat befejező ünnepélye, mely vasár-
napra (decz. 7-ére) határoztatott , még fényesebb volt, 
mint a megnyitó ünnep. Valamennyi zsinati atya, legdrá-
gább ruháikba öltözötten vonultak az érseki lakból a fő-
székesegyházba, hol az ünnepi szent misén mgr. Corri-
gan, new-yorki segéd-püspök pontifikált. Mgr. Spalding 
peoriai püspök fényes beszédben vetett visszapillantást a 
zsinat működésére, összegezve a hozott határozatokat . 

Ha véleményt lehet koczkáztatni, már most kitűnik, 
hogy e zsinat az amerikai egyházi viszonyokon gyökeres 
változtatást nem tesz. Ama szabályok közöl, a melyek 
másutt, a hol a kánonok teljes érvényben vannak, szo-
kássá lettek, csak néhányat ültet át a zsinat, a többi közt 
a lelkészi állástól való megfosztást illetőleg. A lelkipász-
torok VJO állásáról el nem mozditható, csakis birgi 
Ítélet által. Valamennyi egyházmegyében e végett offi-
cium dioecesanum. egyházmegyei biróság szerveztetik a 
legkitűnőbb 10 papból, hogy minden egyéni önkény lehe-
tősége ki legyen zárva. 

Egy másik határozat megváltoztatja a püspöki szé-
kek betöltési módját . Eddig az volt a szokás, hogy a 
megürült püspöki székre az egyháztartomány püspökei 
hármat jelöltek ki s terjesztettek fel a szentatyának. Ezen-
túl a megye püspökét a megyei tanácsosok (kanonokok ?) 
és az elmozdithatatlan lelkészek választják, három jelöltet 
terjesztve fel a pápa elé. 

Nagyszabású reform az is. hogy az egész Unió te-
rületére egyöntetű káté lesz kiadva. 

A bezárás előtti napon kelt a zsinati atyák magasz-
tos szellemű levele Németország püspökeihez, kik a közel-
múltban és a jelenben világtörténelmi jelentőségű ma-
gatartást tanúsítottak és tevékenységet fejtettek ki. 

A monumentális zsinati nyilatkozat latinul van fo-
galmazva. Magyar fordításának hü szövege im itt követ-
kezik : 

„Éjszak-Németország méltóságos és főtisztelendő ér-
sekeinek és püspökeinek üdvözletet és dicséretet, szerete-
tet és tiszteletet küldenek az éjszakamerikai Egvesült-
Allamok érsekei és püspökei. 

Amit mi, e széles országban szétszórtan, az elmúlt 
évtized alatt lelkünk lelkében külön-külön éreztünk irán-
tatok, tisztelendő testvérek, azt most, a harmadik tel-
jes baltimorei zsinaton egybegyűlve, hangosan akarjuk 
hirdetni. 

Viszontagságos szenvedéseitek, „melyekben valóban 

nehéz küzdelmet álltatok ki. fájdalommal és részvéttel 
töltöttek el bennünket. Rendületlen türelmetek azonban, 
mely által az angyalok és emberek látványává lettetek, nem 
kevesebb örömet és csodálatot okoztok nekünk. Készek 
voltatok Krisztus mártír jaivá lenni, s valóban a hit bit-
vallói lettetek. Mert legyőzhetetlen bátorsággal viselte-
tek el minden viszontagságot, melyeket nektek és sze-
retet t nyájai toknak okoztak : rágalmakat és fenyegetéseket, 

J megrablásokat és üldözéseket, bör tönt és száműzetést. 
„Szerettétek az igazságot és gyűlöltétek az igazság-

! talanságot" : azért lelte egyikötök dicsőségteljes halálát, a 
! száműzetésben, amelyben, fájdalom, még két társatok él 
j tőletek elszakítva. 

Valóban, „hangotok kihatott az egész földre, és 
I szavaitok elhatottak a földgömb széléig:" 

a fájdalom és panasz szavai az egyház jogainak hal-
I latlan megsértése fölött , — az igaz istentisztelettől el-

vont templomok szentségtörő megszentségtelenitése fö-
lött, — iskolák, kollégiumok, papnöveldék és a keresztény 
szeretet intézeteinek bezárása fölött. — a szerzetesek 
száműzése és lelkészek bebörtönzése fölött. — a hivők 
hiábavaló esengése miatt Isten igéje és az üdv szentségei 
után még a halál órájában is : 

a szilárdság s állhatatosság szavai : mert ti minden-
kor s mindenütt a föld királyai s fejedelmei s népei előtt 
bátran védelmeztétek az egyház jogai t s kiváltságait, mitől 
és kitől sem riadván vissza, s csak a nyílt erőszaknak engedve. 

a türelem és eszély szavai, melyekkel híveiteket 
tanítottátok, hogy az Üdvözitő és a szentek példája szerint 
inkább eltűrjék az igazságtalanságot, semhogy azt maguk 
elkövessék s megboszulják, miáltal sikerült nektek őket 
az úgynevezett „passiv" ellentállásban megtartani, mely 
épp oly nehéz, mint valóban keresztényi; 

az áj tatosság és bizalom szavai, melyek által min-
denki kedélyében fölkeltettétek az ima szellemét a szi-
lárd reményben, hogy nem fog kimaradni nektek s 
övéiteknek a segély felülről és hogv ti mind el fogtok 
jutni „kereszt által a világossághoz:" 

végül a jóság és szeretet szavai, amidőn ti maga-
tok esedeztek az Úrhoz ellenségeitekért : áldottátok azokat, 
kik titeket káromoltak. 

E dicső szavaitok és példáitok a légiid vösebb gyü-
mölcsöket teremték mindjár t fájdalmas küzdelmeitek kez-
detétől fogva. Mert főkép azoknak lehet köszönni hívei-
tek csodálatraméltó hűségét s papjaitok legyőzhetetlen 

I állhatatosságát, valamint a dicsőséges s valóban csodá-
latraméltó szilárdságát ama férfiaknak a v i l á g i a k köré-o n 
bői, akik nyíltan védelmezik a vallási s polgári szabadságot, 

! és félelmet neui ismerő bátorságuk és eszélyök, mérsék-
letük és kitartásuk által az egész világ csodálatát vonják 

; magukra. 
Ha közületek csak egyetlenegy is hagyta volna ma-

gát ellenségeitek cselvetései és csábításai által körülhá-
lóztatni, vagy azoknak fenyegetései s erőszakosságai által, 
megfélemiittetni, mily öröme telt volna ebben az ellen-
félnek, s mily lett volna fájdalma a hitsorsosoknak ! Mily 
siralmas a viszonyok s kedélyek megzavarodása ! Mily 
pótolhatatlan veszteség vallásban és romlottság erköl-
csökben ! 
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Ti azonban ellenkezőleg, egyenkint ugy, mint ösz-
szesen, hitetek zavartalan egysége, meggyőződéstek egy-
értelműsége és szenvedéseitek közössége által megerősí-
tetek a hivőket hitükben, fölemelétek őket reményben, 
egyesitétek szeretetben, meghiusitátok az ellenségek ter-
veit, és az egész világnak napnál világosabban megmu-
tat tátok. hogy ti vagytok az igazság s jogosság igazi 
apostolai, hogy Krisztus egyháza a világi hatalom leg-
szilárdabb alapja és az emberi társadalom legbiztosabb 
védbástyája. 

Engedjétek meg tehát, tisztelendő testvérek, ti di-
szei s mintaképei a püspököknek, méltó utódai Kelemen-
Ágostnak és Marionnak, kiket a baltimorei negyedik tar-
tományi zsinat atyái 1840-ben, mint u j Athanázt s Va-
zult üdvözöltek, engedjétek meg, hogy sirjunk veletek 
sírókkal, de egyszersmind örvendjünk veletek örömötök-
ben. Mert öröm nélkül mégsem voltatok egy időben sem 
ez évtized alatt. Hiszen ti örvendeztek az apostolok örö-
mével, hogy .méltóknak találtattatok .lézus nevéért gya-
lázatot szenvedni". Most azonban végre úgy látszik, hogy 
szomoruságtoknak is örömre kell változnia. Már is több 
pásztorától megfosztott egyház az özvegység gyászöltö-
nyét a f'énves menyasszonyi ékkel cserélte föl. Már is 
ketten közületek visszatértek a számkivetésnek általuk 
mindennemű erénynyel megszentelt rejtekéből a nap és 
szeretet tiszta világába. 

Máris azok közületek, a kiket a szentek drága ha-
lála még nem vitt át az Ur szemléletére, vagy dicsőséges 
számkivetés nem tart többé távol körötöktől, ismét össze-
gyülekeztetek egyszer Németország halhatat lan apostolá-
nak sírjánál, akit kezében az evangeliummal meg lehetett 
ölni. de utódjaiban soha sem lehetett legyőzni. Leküzd-
hetetlen szilárdságtok ismét világosan megmutat ta , hogy 
,a szorongatott egyház győzelmes egyház", hogy „köny-
nyebben lehet kioltani a napot, mint ez egyházat meg-
semmisíteni", hogy „a kereszt szilárdan áll meg. amíg 
csak a föld forogni fog" . 

Vajba örömetek mielőbb teljes legyen ! Vajha a told 
hatalmasai legyőzetve állhatatosságtok által és jobb taná-
csokat követve teljesen eltöröljék ama fölöttébb szerencsét-
len törvényeket, melyek küzdelmetek okaivá és fájdalmai-
tok forrásává váltak. Papjai tok és híveitek pedig, továbbra 
is csak hallgassanak szavatokra, kövessék tanácsaitokat, 
utánozzák példátokat, hogy végre visszaadassék egyháza-
toknak a teljes béke s teljes szabadség. Vajha megen-
gedtetnék nektek, hogy még sok éven át, „mielőtt a 
mennyei örömek becses koronája fejetekre tétetik*, kor-
mányozhassátok nyájai tokat , avval a szabadsággal, „nrely-
lyel Krisztus minket szabaddá tett , hogy a szabadok és ! 
nem a rabszolgák gyermekei legyünk" : ama szabadsággal, ; 
melynek mi itt. ez országban, az államnak és nem ke-
vésbbé az egyháznak legnagyobb üdvére s áldására ör- 1 

vendünk : abban a békében, melyet az angyalok a jó 
akaratú embereknek e földön hirdettek, a melyet maga 
Krisztus, feltámadva szenvedéseiből s a halálból, saját 
apostolainak üdvözölve kivánt, mondván: „Béke veletek" ! 1 

Hogy mindez megtörténjék, az iránt hallgassa meg 
a tieitekkel hitben, reményben s szeretetben egyesült 
imáinkat a mindenható és irgalmas t r i s t e n ! 

Fogadjátok, tisztelendő testvérek, szeretetünknek s 
csodálatunknak szivünk mélyéből vett e bizonyságát. 

Baltimore, 1884. deczember <>. 

Gibbons Jakab, 
baltimorei érsek, apostoli delegátus. 

VEGYESEK. 
— Japánban, a mint már jelentettük e helyen, a 

rnikádó egy rendelete eltörölte az államvallás rendszerét 
és vallásszabadságot proklamált. Ezzel a pogány vallás 
van sújtva és a keresztény vallásnak szabadsága vau el-
ismerve. Most .Japán legértelmesebb férfiai közt mozga-
lom indult meg az iránt, hogy a keresztény vallás állami 
actus által fogadtassák el. Abban a meggyőződésben van-
nak, - és igen helyesen - hogy az európai czivilizáczió 
befogadása nem lehet teljes annak alapja, a keresztény 
vallás nélkül. I 'sakhogy a protestantismus és a schisma 
megbontotta a keresztény egységet, s a pogány népekre 
nézve megnehezítik a kereszténységhez való csatlakozást. 

— A vatikáni könyvtár nagybecsű kincscsel gazda-
godott. Ashburnam lord a szentatyának ajándékozta III. 
Incze Regestáinak ama kötetét, melyet Baluzius ugyan 
kiadott, de a melyet azóta elveszettnek hittek, és a mely 
a legnagyobb pápák egyikének 10, 11, és 12. uralkodási 
évéről tartalmazza az actákat. E megbecsülhetetlen kincs 
megszerzése Pi t ra bibornok, vatikáni könyvtáros érdeme. 
Tüzetesb ismertetése a .Theol. Folyóirat ' -nak van fenn-
tartva. 

— Megtérés. Sir l 'ose Fülöp, lady Rose és öt gyer-
mekük a kath. egyházba visszatértek. Rose baronet, máso-
dik viselője e névnek, fia lord Beaconstield legbizalmasabb 
emberei egyikének, kit Angolország elhunyt nagynevű 
miniszterelnöke unokája és örököse, Coningsby-Disraeli 
gyámjává nevezett ki. Ez a nevezetes megtérés lord Len-
nox A., Richmond herczeg testvére befolyásának köszön-
hető és az angol társadalomban nagy sensatiót keltett. 

A német katholikusok 32. nagygyűlése Löwen-
stein herczeg nagygyülési biztos határozata szerint f. é. 
aug. 30.— szept. 3-ig fog tartani, Münsterbeu. A nagy-
gyűlés üléseit a dömések egykori templomában fogja 
tartani, mely 2500 embert képes befogadni. 

— Oroszország rettenetes állhatatossággal üldözi a 
katholika egyházat. Legújabb tette az, hogy Apuchtin 
kormányzó hatósága körében megtil totta a katholikus 
gyermekeknek a katholikus karácsony megtar tását . 

— Zarándoklat indul f. évi. ápril 13-án Münchenből 
a szentföldre és onnan visszafelé Rómába. E zarándoklat 
jun. 12-ig fog tartani. Jelentkezhetni Geiger H. tisztelet-
beli kanonoknál, München, Vereinstrasse, 10. 

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

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövalde-ute*» 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendfi. 

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A lelkipásztorkodás köréből. 

Hogy a lelkipásztorkodás terén előforduló 
nehezebb, kétes vagy visszás dolgok szellőztetése 
haszonnal jár, az a múltkori levelemre1) te t t Bellexi-
ókból eléggé kitűnik. Mindenesetre dönt a mise 
után ujabban elrendelt ima végzésmódjának meg-
állapításánál az a szokás és gyakorlat, mely 
a pápai államban dívik, legyenek bár egyéb 
érvek theoretikus szempontból még oly valószí-
nűek vagy indokoltak. Annyi azonban áll, hogy 
a kismisék után a jelenlevő néppel való közös, 
illetőleg felváltva történő elimádkozás némi ne-
hézséggel jár. Ha pl. nagyobb, és több oltárral 
bíró templomokban egyszerre több mise monda-
tik, — minden egyes misézőnek a néppel való 
közös imát fenhangon végeznie nem lehet, tehát 
ez elmarad s mindegyik csak maga mondja el 
csendben, nehogy a többieket zavarja. Aztán az 
is valószínű, hogy ahol a misén csak ketten-hár-
man vannak jelen, a pap nehezen veszi rá magát 
a fenhangú recitálásra, mert a jelenlevők csekély 
száma őt lehangolja, aminthogy csakugyan elkedv-
teleniti az előimádkozót az, ha nem akad, aki 
feleljen, vagy a ki a megszakításnál az imát 
folytassa. Éppen ugy van ez, mint hogy pl. a 
pap kedvetlenül prédikál, ha kevés a hallgató-
sága, kedvetlenül processióz, ha kevés a kisérő, 
kedvetlenül végez nagyszabású functiókat, ha nin-
csenek szerei, nines helye, közönsége és szüksé-
ges segédlete. Ez természetes, ezen megütközni 
sem lehet; ámbár volt egy princzipálisom, aki-
nek felfogása szerint akkor is kellene prédikál-
nunk, ha egy ember sem volna a templomban, 
mert — úgymond — ott vannak a falak és pa-

*) L á s d a » R e l i g i o * 1 8 8 4 . I I . f é l é v 27 . sz . 

dok, és irva van ; praedicate — omni creaturae ! . . 
Most lássunk mást. 

Csekélységnek tart ják sokan, és mégis sze-
rintem fontos teendője a papnak a ministráns 
gyermekek kellő és czélszerü begyakorlása. A 
latin ministrácziót beszajkóztatja a taní tó; s e 
tekintetben a gyermek is többre képtelen. Elég 
eredmény, ha a gyermek a szavakat jól, megrö-
vidítés és elferdités nélkül el tudja darálni. — 
Lehetetlen itt ki nem fejeznem azt a pium de-
sideriumot, habár óriási nagy fát látszom is 
mozgatni, — bár történnék változtatás e tekin-
tetben is mindazon miséknél, amelyeknél a pap 
egyátalán latinul nem tudó segédkezőkre vagy 
éppen gyermekekre van utalva. Már a sz. misé-
nek véghetetlenül komoly jellege is megkívánja 
azt, hogy ez a komolyság holmi értelmetlen, 
szeleburdi, s nyakatekert: „fáre merre puruszli," 
vagy ki „íirczig eternam"-féle furcsaságok ál-
tal álterálva ne legyen. Aztán erre idézni az: 
ex ore infantium et parvulorum-ot kissé igen 
is erőtetett applicatio. Lehetne tehát az ily mi-
séknél a pap számára külön imaszerű s respon-
sumok nélküli introitust szerkeszteni, amelyet 
épugy maga mondhatna, aminthogy most is sok-
szor magának kell a ministratiót recitálnia és 
pedig — mint ezt ezt az én kedves pastoralis 
tanáromtól hangsulyoztatni hallottam — dupla 
Conliteor-ral és dupla absolutióval, egészen ugy, 
mintha felelne valaki. Ily változtatás mellett még 
a nép sem ütköznék meg. A papi segédlettel 
mondott miséknél pedig azért a jelenlegi „mi-
nistratiót" fenn lehetne tartani. Quid obstat?1) 

1 ) M á r c s a k m a r a d j u n k a „ d u p l a " , a z a z a r e s p o n s o -
r i u m o s I n t r o i t u s n á l . A n n y i r a b e l e h e t a g y e r m e k e k e t t a -
n i t a n i , h o g y h i b á t l a n u l t u d j á k — a k á t é b ó l v a g y i m a -

7 
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De hát aztán jön a többi, — a ministráns . 
gyermekek egyéb tendői. Ezek betanitása és 
gyakorlásában is lehet számtalan variácziókat 
látni, melyek közül nem egy a lehető legczélsze-
rütlenebb, és legdisztelenebb, Előre is kijelentem, 
hogy amit mondok, az nem mind olyan nagy 
dolog, hogy annál nagyobb ne volna a világon. 
De hát a sok apróságból lesz a nagy, — s a 
sok kicsinek tetsző cselekményekből, ha csak 
segédszolgálatok is, de ha díszesen, okszerűen, 
Gzélszerüen végeztetnek, nyer fényében, komoly-
ságában, nagyszerüsegében és a népre való ! 
hatásában az egész istenitisztelet. S megfor-
dítva, a sok apró dísztelenség, illetlenség, fe-
lületesség és ügyetlenség az egésznek csak-
hátrányára van, s az összben-} omást a jelenlevőkre 
tetemesen csökkenti. Xeliéz a gyermekekből 
ügyes, illemtudó és nyugodt ministransokat ké-
pezni, főleg ott, hol otthon nem igen vannak 
a csínhoz, tisztasághoz, illemhez hozzászoktatva. 
De lassankint sokat lehet javítani. Ez bizonyára 
magyarázat és — állhatosság nélkül nem megy, 
de az ügy a fáradságot, a türelmet megér-
demli, s a gyermekekre fordított munka meg-
látszik majd — az öregebbeken is. Ott, hol a 
ministráns gyermekekre gond nem fordittatik, 
ahol megtüretik, bog}" a gyermek szeleskedjék, 
vagy testét s tagjai t lóggassa; egyik lábát fel-
tehesse a dobogóra, vagy az oltárhoz düleszked-
jék, egyszóval a hol a gyermekek parasztiságán 
senki sem igazítgat : ott tapasztalás szerint az 
öregebbek magaviselete is durva, ott ezek is két 
kézzel düleszkednek a padra, mintha korcsmá-
ban volnának. A gyermekeket illemre is kell ta-
ní tani ; a ministransok begyakorlása erre bő al-
kalmat ácl. Hogyan lépjen, mily kimértséggel ; 
hogyan hajtson térdet komoly lassúsággal ; hogyan 
térdel jen; hogyan legyen tekintettel az oltárra 
és a benne levő szentségre, nehogy hátat fordít-
son neki ; hogyan iparkodjék nesztelenül járni-
kelni, szép rendesen felöltözni stb. -— itt min-
denütt lehet a durva modoron finomítani és ezál-
tal éreztetni, hogy a templom szent hely, ott 
különös dolgok történnek, magasztosak, lélekeme-
lők, hogy tehát ott minden mozdulatot szépen, 
vigyázva, válogatva kell megtenni. E tekintetben j 
a példa hat leginkább. A lelkész maga is igy ) 

könyvből a responsoriumok-at elolvasni. Gondosabb tanítás 
után könyvnélkül is képesek azt a gyermekek hibát lanul 
elmondani. Es ha nem tudják igy, — olvassák könyvből. 
I t t azután igazán áll" a «quid obstat?" Szerk. 

tegyen; ne jár jon gyorsan, ne hirtelenkedjék a 
térdhajtásnál, ne legyen hanyag az egyházi ru-
hák felöltésében, ne legyen soha rongyos és pisz-
kos ; tegye a sz. mise actusait lassan, komolyan, 
ne dobálja ide-oda a használandó szereket, -— 
azaz maga legyen az első illemtudásban. Főkép 
pedig az által keltsen a fiatalokban a templom 
iránt tiszteletet, hogy a maga részéről követke-
zetesen megtar t ja az ünnepélyes csendet, s óva-
kodik minden néven nevezendő beszélgetéstől. 
Sok pap igen lármás. Azon a czimen, hogy figyel-
meztet, dorgál, erélyesen rendet csinál vagy in-
tézkedik, nagyobb zajt üt, mint a közönségesen 
fecsegő gyermekek együttvéve. 0 lármáz — azért, 
hogy más ne lármázzon. Pedig — és ezt saját 
tapasztalásomból igazolhatom — ha csak ujjá-
val az ajakára mutatna s igy intene, vagy csend-
ben mintegy súgva beszélne, sokkal többet hatna. 
Mert az ilyen csendes és mintegy félre tör tént 
intés nemcsak egyszerű hatalomszó, de valóságos 
predikáczió, és tényleges bizonyítása annak, amire 
a próféta felhív: „Az Ur az ő szent templomában 
vagyon; az ő színe előtt hallgasson az egész föld." 
(Habak. 2, 20.) A sekrestyések és a tanítók is 
rendesen kiváltságuknak tekintik azt, hogy sub 
titulo : intés — lármázhassanak. Aztán a temp-
lomban beszélgetnek másokkal, fenhangon beszél-
getve jönnek be s mennek ki : mintegy fraterni-
zálnak a .jó Istennel, s szörnyű otthonosaknak 
gerálják magukat az ő hajlékában, pedig : Terri-
bilis est locus iste . . . Ezt a pap tiltsa meg ne-
kik. s maga menjen elő jó példával. Tanúja vol-
tam annak, hogy az egymás hajá t húzgáló vagy 
egymást taszigáló gyermekek lármás megintése 
fel kelté figyelmét azoknak is, kik az egész csin-
talankodásból nem láttak semmit ; tehát meg 
lettek zavarva, nem a gyermekek által, hanem a 
kiváltságos lármázó által. E helyett jobb lett 
volna annak a gyermeknek észrevétlenül szép 
csendben tudtára adni a hibát, vagy karjánál fogva 
a templomból pl. a sekrestyébe vagy a templom 
udvarára vezetni, s i t t egy kicsit az ő szivére 
vagy a hátára hatni. Aztán hány pap teszi azt, 
hogy az oltárnál állva, ha háta megett gyerme-
keket suttogni hall, visszafordul, rájok kiált s 
megbotránykoztat ja az összes jelenlevőket. Sőt 
ajánlom, hogy a sekrestyében se tör ténjék több 
beszéd, mint amennyi elkerülhetetlenül szüksé-
ges. A sekrestye nem társalgó szoba; habár tu-
dok sekrestyét, ahol sok megszentelt tárgy is van, 
néha sz. mise is tartat ik, ahol sok megszentelt 
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tárgy őriztetik, és néhanapján benne mégis vi-
haros gazdasági ülések, s zsidó szenzálokkal 
gschaftelések történnek. A rosz példa annál roszabb, 
minél magasabb helyről jön. 

Azután a templom szereivel való bánásmód 
is föntos. Még most is . ret tegve gondolok vissza 
arra, mikor gyermekkoromban a ministráns gye-
rek a papnak a kehely tetején nyomtatékul al-
kalmazott quadratusát az oltár lépcsőjénél át-
véve, ezt az oltáron a misekönyv felett felej-
tette, s nem vit te félre az asztalkához, melyen 
az ámpolnák is álltak. A szigorúságáról ismere-
tes pap oda megy „revidere librum", ott van a 
quadratus, megfogja nagy dühösen, s oldalt for-
dulva odavágja a közel prédikáló székhez, ugy 
hogy egyszerre szétszakad. Mindenesetre hathatós 
intés a gyermeknek, akinek különben mivolta 
ilyesmit nem igazol, — de nagy botrány volt a 
jelenlevőkre. 

A gyermekeknek az öltözködésben is jó pél-
dát kell adni. A templomruhákat megbecsülő pap 
a ministransok öltözékeire is figyelmet tordit. Xem 
indul ki előbb az oltárhoz, mig a gyermekek 
öltözéke nincs rendén. Felette kívánatos, hogy 
hétköznap is egyenruhában ministráljanak, mert 
a többnyire rongyos nadrág vagy más pongyola, 
igen ront ja az ilinsiót. S az egyenruhás mi-
nistráns jobban érzi szerepének fontosságát, mint 
saját öltözetében. S megkülönböztető egyenru-
hájánál fogva nem is oly hamar fraternizál az 
oltártól a többi gyermekekkel. 

Egy plébános. 

A sajtó Angliában. 
Jelen társadalmunkban a gondolat mozgató erői és 

azon hatásos tényezők közt, melyek a társadalom testét 
minden tekintetben befolyásolják és a politikai fejlő-
dést intézik, a napi sajtó kétségkívül az első helyet fog-
lalja el. 

Sajnálkozzunk-e ez eredmény fölött és elitéljük-e az 
ész és tudomány nevében a napi sajtó közleményeit, me-
lyek a tények kényszerűségéből csak fölületesen foglalkoz-
hatnak a kezökbe akadt tárgyakkal , és csupán a pár t -
szempont prismáján át szemlélhetik a kérdéseket, melye-
ket olvasóik elé tárnak ? Csodáljuk-e mintegy jelen pol-
gáriasodásunk tagadhatat lan vívmányaként a közre bocsáj-
tot t ismeretek eme bőségét és a világ minden részében 
kiterjesztett és megvitatot t véleményeknek eme luxusát 'í 
A kérdés megoldása nehéz, és különben is mire szolgálna 
annak megoldása? 

A kíváncsiság, a feszegetés és birálgatás szüksége 
szerint, melyek az emberi lélekben rejlenek, a napi sajtó 
a siker és népszerűség magas fokára jutot t . Napjainkban 

teljesen igazolja Royer-Collard szavait : , társadalmi szük-
séggé, több politikai intézménynyé" lőn a sajtó. 

Korunk egy irója Monseignat néhány vonással ecse-
teli a sajtó szerepét : „Ez a mindennapi kenyere a jelen 
nemzetnek ; és hogy kielégítse a polémia és kiváncsiság 
kielégíthetetlen szükségét, oly tevékenységet, oly fárad-
hatlanságot és leleményességet tanúsít, hogy hasonlóan 
az órára járó kocsikhoz, melyek megteszik az utat, le-
gyen vagy ne legyen utas bennök, gondolkozik, itél, bí-
rál és adja a napi újdonságokat, még ha nincs is min 
gondolkozni, mit bírálni és hirdetni." 

A napi sajtó genealógiáját nem nehéz megállapítani ; 
ez a nyomda, mely a világra szülte. 

Ha valaki a pontifexek évkönyveihez vagy a régi ró-
maiak acta diurnáihoz vinné vissza a napi sajtó eredetét, 
talán tudományosságáról tanúskodnék, de valójában felál-
dozná a szók értelmének magát a dolog fogalmát. A nyilvá-
nosság, mely lényege és jellemző sajátsága a napi sajtó-
nak, csak Guttenberg csodás találmányának köszönhető. 

Ezt elfogadva, mikorra lehet tenni teljes biztonság-
gal az első újság megjelenését ? Sokáig azt hitték, högy 
az Angol Merkur a történelemben megelőzte minden más 
nemzet újságait , és még mutogatnak a British Muzeum-
ban egy számot ez újságból, melynek kelte 1588. év ju -
lius 23-án. Azonban sok külső jel és későbbi adatok ha-
tározottan arra mutatnak, hogy az első újság nem Ang-
liában látott napvilágot. 

Minden valószínűség szerint az érdem dicsősége Ve-
lenczét, a 17. század elején Európa legvirágzóbb és leg-
gazdagabb városát illeti meg ; és a dogek palotája körül 
osztattak ki egy kis pénzért, melynek neve gázetta volt, 
az első röpiratok, melyeken a köztársaság a háborúra és 
a politikára valamint a kereskedelemre vonatkozó híreket 
közölte. 

Egy franczia újság, ha Viollet-le-Duc szavának hi-
telt adhatunk, l(i09-ben jelent meg, 13 évvel előzve meg 
a Weekly Neivs czimü lapot, mely I. .lakab idejében lá-
tot t napvilágot. A Weekly News első számai egy hollandi 
újságból voltak fordítva, melynek nyoma ugy látszik vég-
kép elveszett. 

Végre 1631-ben Renaudot Theophrast orvos, kinek 
egy ujabb munka teljes világításban tünteti fel érdekes 
alakját, alapít ja Parisban a Gazette de Frcince-t. 

Azonban noha fel tüntetni óhaj tám a napi sajtót 
bölcsejében, nem szándékom követni minden átalakulását 
annak gyermek és ifjú korában. Megkísértem olvasóim 
elé tárni azt Angliában, hol a hagyományok tiszteletben 
tartása, a hatalom iránti hódolat, a szabadság gyakorlata 
jobban mint bárhol megvédték azt a demagog szenve-
délyek kitörései és az egészségtelen üzelmek ellen. 

I. Londonban a meghosszabbított Strand mentén 
nyílik egy sok tekintetben érdekes utcza, melynek külö-
nös jellege megragadja még a legkevésbbé figyelmes j á -
ró-kelőt is. Ez az utcza a Fleet-Street. Én nem akarom le-
írni ez utcza történetét , mely az angol napi sajtó tör té-
netével egybe van forrva, tanúskodik annak küzdelmeiről 
és jelzi fényes és dicsteljes pályája nyugvópontjai t . 

Mennyi emlék van kötve a főváros ezen literéhez, 
melyet az idegeneknek eszökbe sem ju t meglátogatni ! 
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I t t nyomattak első izben Shakespeare drámái ; Fleet-Street 
egyik könyvárosának adta el Milton 5 angol fonton elve-
szett paradicsomát, és ebédelhetsz ott azon vendéglőben, 
hol Swift és Addison összeültek, hogy egy éjen át Pope 
Homer jé t kommentál ják. 

Ma már minden máskép áll itt ; a kiadók és könyváru-
sok átköltöztek a Charing Cross és Piccadillybe ; az új -
ságírók, reporterek, a külön levelezők pedig elfoglalták 
örökségüket és oda helyezkedtek. 

London minden utczái közt talán a Fleet Street az 
egyedüli, mely nem ismeri a csendet és nyugalmat . Ha 
az est közeleg, midőn a bankárok, a kereskedők, az áru-
sok a Cityben elhagyják irodáikat és üzletöket, és vég-
nélküli whist part iekba merülnek a Themse par t ján fekvő 
villáikban, az egész városrészt megrohanják gondtelt 
homlokú és üzlettel elfoglalt emberek : „pezsg az élettől 
és tevékenységtől . . . az agy velők dolgoznak és még in-
kább működnek a kezek." Anglia és egész Európa ösz-
szes távsodronyai, minden tengeralatt i huzalnak itt van 
végpontja, és a cockney (london városi ember) felkelés-
kor olvashatja egy pennyért az összehalmozott munka 
quintessentiáját, midőn pirí tot t kenyérszeleteit theájába 
már toga t ja . „Tunisi táv i ra tok; sürgönyök Pétervárról , 
Konstantinápolyból ; calcuttai, lahore-i, simlai újdonságok, 
a miniszterelnök beszéde Yorkshireben, az oppositio el-
nökének szónoklata Devonshireben ; egy zendülés leírása 
Pfalzban ; egy première bírálata Párisból ; a thea, a zsir, 
a gyapot, a buza, a bőrök ára minden kereskedelmi köz-
pontban Pekingtől Valparaisoig ; nincs semmi oly nagy, 
vagy oly kicsiny, a mit meg ne kapnának. Az ú jság ta-
nulmányoz ugyanazon lelkiismereteséggel egy üstököst, 
vagy egy politikai krízist, és ugyanazon nyomatékkal tár-
gyal egy még kiadatlan elméletet a teremtésről mint Dion 
Boucicault vagy Dumas egy u j drámáját . 

Még 15 évvel ezelőtt egyedül a Times-nek voltak 
rendes levelezői Európa fővárosaiban és a táviró csak is 
rendkivüli alkalmakkor vétetett igénybe. A párisi levelező 
reggeli je után hozzáfogott e munkához, elvégzé minden-
napi czikkét posta zárásig és a Times volt a legjobban 
értesült hirlap. 

Ez időtől fogva haladás észlelhető, és a nélkül, 
hogy túlzással vádolhatna valaki, a napi sajtó ór i rs i lép-
teket tőn. A Times, a Daily Telegraph, a Standard, a 
Daily News, a Morning Post, a Globe, az európai leve-
lezőkön kiviil birnak olyanokkal New-Yorkban, Cairóban, 
Calcuttában, a jó remény fokán és ma már táviró u t ján 
közöltetnek az újságok. És mig Francziaországban a leg-
gazdagabb lapoknak, mint a Figarónak a távol országok-
ból való tudósításokra nézve az Agence Havas vagy az 
Agence Reuter lakonikus és sokszor megbizhatlan infor-
mátiójával kell beérniök, az angol hírlapok hosszú leve-
leket kapnak távirati lag függet len levelezőiktől. 

Azonban messze terjeszkedném, ha p. az angol és f ran-
czia sajtót egybe hasonlítani akarnám ; a papírra vetett 
adó és a hirdetések kevés volta oly annyira gyarló hely-
zetben tünteti fel ez utóbbit, hogy azt nem is kell bizo-
nyítgatnom ; különben is e tanulmány szükségképen kor-
látolt kerete megengedi, hogy vázlatot adjak, de nem 
hogy egy képet befejezzek. Azért nem is szólok hossza-

sabban, csak a négy leading papersről. a uégy vezéruj-
ságról, melyek az angol közönség kegyét élvezik. 

Jóllehet a Times nyomtatot t napi száma régóta fölül 
van múlva a vetélytársak által, mindazáltal elvitázhatlan 
befolyásánál, szerkesztőinek ügyességénél, a szerkeszté-
sére és nyomására fordított gondnál fogva megérdemli, 
hogy Európa első újságának neveztessék: Leading paper 
of Europe . 

A Times politikai eszméi, melyet Wal te r János ala-
pított , sohasem voltak tisztán körülírva, és kevésbbé ta-
nainak, mint igazgatói találékonyságának és prakt ikus 
szellemének köszönheti első sikerét. 

Az első császárság vége felé, midőn Napoleon az 
egyesült Európa ellen vivta óriási küzdelmeit, melyek a 
népek szenvedélyeit f'elkölték, s melyeknek visszhangja a 
a legkisebb falvakba elhatott , a Times-nek igen szeren-
csés alkalma akadt, hogy egy óriási szökéssel előbbre 
hatol jon. Azonban egy anyagi akadálylyal találkozott, 
mely á thághata t lannak látszék. A kézi sajtók csak kor-
látolt mennyiséget tudtak előállítani, legfölebb 300-at 
óránként ; megkettőzve vagy megháromszorozva a sze-
dést, csak középszerű és költséges volt az eredmény, 
mely nem volt képes kielégíteni a közönség kíváncsi-
ságát. 

Ekkor találkozott Wal te r János egy fiatal szász 
nyomdászszal, ki egyenesen Lipcséből jöt t , néhány kra j -
czárral zsebében és egy eszmével fejében. Ez a szász 
i f jú Koenig Fr igyes volt és ez szerkesztette a Times szá-
mára az elsó gőzsajtót. A lap megtízszerezte számait és 
a hirdetések azon mérvben szajtorodtak. Minden verseny-
lap száz öllel maradt el tőle és Wal t e r megválasztatta 
magát az alsó házba mint Berks g rófság követe. 

. Később Delane János Tádé ügyes igazgatása alatt 
még inkább tökélyesité kiállítását és hatalmas rokon-
szenvet tudott kelteni. 1854-ben, midőn az angol hadse-
reg Krímbe vitorlázott, a Times levelezője Russell Ho-
ward lett, kinek neve azonnal híressé lett. Russell soha 
sem szagolt puskaport , és egy szikrát sem értet t hadügyi 
dolgokhoz. Azonban rendkívül tehetsége volt és kitűnő 
megfigyelő képességgel birt. Hol más nem látott volna 
egyebet, mint minden katonai műtét zűrzavarát, ő szer-
vezési hibákat és adminisztratív mulasztásokat födö-
zött fel. 

Kr i t iká jában , melyet a harcztéren i r t , mintegy 
szemlélődés által sajátí totta el a modern taktika sza-
bályait. 

Mialatt a színházak, a zene-termek, a hírlapok egy-
hangúlag ünnepelték a katonák bátorságát és a vezérek 
lángelméjét , a Times olvasói előtt azok vétkes tudatlan-
sága lett föl tárva, kik a War-office (hadügy) élén álltak ; 
az angoloknak hazafias gyűlöletét az oroszok ellen az 
élénk indignatio váltotta fel a kormány tagjai ás a há-
ború adminisztratív vezetői ellen. Es a Times, mely a 
közvélemény e mozgalmát vezette, ez által csak népsze-
rűségét és hirnevét növelte. 

E pil lanattól kezdve érdem volt a Times-ba írni, 
és minden kiváló egyén a politikai vagy irodalmi téren 
vendégszeretőleg fogadtatot t hasábjain. Beaconsfield lord, 

I Westminster dékánja, Newmann bibornok, ki „Catholi-
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eus" néven irt be le ; Osborne Sidney Godolphin lord ; 
Grey lord Senex álnév alatt ; Macaulay ; Harcourt Yilmos ; 
Sherbrooke lord, a hires nemzetgazdász ; Layard Austin, 
és mások, kiket hosszú munka volna elszámlálni, irtak a 
Times számára és fölváltották egymást vagy találkoztak a 
Pr int ing House Square-n. A Walur-ek és Delane-eknek min-
dig szerencsés kezök volt rendes levelezőik megválasztá-
sában. Tudtak ügyes tevékeny képviselőket találni, a kik 
imponáltak az európai kormányoknál , melyeknél a Times 
őket hivatalos követekül meghiteltette. Az a magas 
állás, melyet Párisban Blowitz elfoglal, egy cseppet 
sem kivételes a szabály alul, mely már-már hagyo-
mánynyá vált. 

Mindeme siker megfejt i előttünk azon jó hírnevet, 
melynek a Times szakadatlanul örvendett. E hírnevet De-
nison főesperes egy beszédében jelezte Wellsben a szó-
székről: „Ha a szentírás mond valamit, és a Times az 
ellenkezőt állítja, 100 angol közül kilenczven a Tímes-nek 
fog hitelt adni." 

Az utóbbi években a lap nyomása egyenlő maradt 
és az olvasók panaszkodtak a czikkek túlságosan tudo-
mányos, majdnem pedáns ize fölött. Ezen a lapra nézve 
káros irány megteremtője nem rég halt meg Londonban 
rövid betegség után. Chenery Tamás a Barbados szige-
teken született 1826. A cambridgei egyetemen tudori ran-
gotnyervén, ügyvéddé lőn és 1868-ban az arabs nyelv taná-
rává neveztett ki az oxfordi egyetemen. Két évvel később 
az ó-testamentom szövegének megvizsgálására kiküldött 
bizottság tagjává választatott és 1877. november havában 
a Times tulajdonosai őt bizták meg a lap vezérletével 
Delane halála után. 

E g y kiérdemült tanár, hozzá tudós megfelelt-e azon 
kívánalmaknak, melyek egy hirlapirónál nélkülözhetle-
nek ? Szabad legyen ezt kétségbe vonnunk. A Times-t arról 
vádolták, hogy nem egyéb mindennapos encyklopaediá-
nál, tudományos szótárnál, melytől hasznos ugyan taná-
csot kérni, de olvasni őt unalmas. 

Egy Wilson nevü fiatal jeles írlandi lett volna hi-
vatva a Times vezérletét átvenni. Wilson tudós is (scho-
lar, mint mondja az angol) irodalmi férfiú és világfi. „ 0 
egyike a született journalistáknak, kik r i tkábbak, mint 
a fekete hat tyúk, kiket fel lehet kelteni kettőkor éjfél 
után és felkérni, hogy írjon egy hosszú czikket a kasghari 
kán haláláról és biztosak lehetnénk, hogy egy óra nem 
telnék bele s a kézirat kezünkben lenne." 

A Times tulajdonosai azonban nem neki, hanem 
Buckle-nek adták kezébe a lap vezérletét. Az alig har -
mincz éves férfiú egyike volt az alkiadóknak és kinevez-
tetése nagy meglepetést okozott London politikai kö-
reiben. 

A Times egy számának ára 12 kr ; körülbelül negy-
venezer példányban nyomják. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, j anuár 23. A vallás- és közoktatásügyi 

költségvetés tárgyalása. — Hosszú készülődés, nagy érdeklő-
dés után végre eljött a nagy nap : — Trefort A. miniszter 

költségvetésének tárgyalása. Miután egy és ugyanazon 
toll, az, melyet Timoleon forgatott , egy magyar és egy 
német lapban megír ta a legközelebbi bevezetést, azt, hogy 
így és amúgy fognak elbánni Schlauch püspök úrral, és 
ezen marschroute f. hó 21-én reggel kiadatott, megindult 
a harcz. A napirenden tulajdonképen Dr. Schlauch L. 
püspök úr ő excja oly sokszor emlegett szent-László-
társulati beszéde volt, mert az előadó és Lesskó J . képvi-
selő után felszólalt Irányi Dániel egyéb dolog mellett 
egyenesen neki rontot t Schlauch püspök uruak. A bomba 
szétrobbant. A kérdés a parliamentban volt. Trefort mi-
niszter óvintézkedése sikertelen maradt. Másnap — e hó 
22-én — Ugrón Gábor hosszabb beszédben megint csak 
visszatért e monumentális beszédre. Sőt egész dictiója 
csak erre volt alapítva. Rostaházy K. Schlauch püspök ur 
mellett tört lándzsát, Komlóssy F. is sietett valamit mon-
dani. így végződött a kultus-budget tárgyalásának máso-
dik napja. A mai vita tovább ment a felvett fonalon. 

Nézzük meg közelebbről a történteket . 
Egy püspökünk nyilatkozik arról, ami a kath. egy-

ház jogos igényeinek minimumát képezi, nyilatkozik egy 
kath. társulat kebelében, támogat ja állításait az ész, a tör-
ténelem, a jog fegyvereivel, szól békeszeretettel, szól a leg-
tisztább szándékból : és ez a beszéd parliamenti támadá-
soknak tá rgyá t képezi, heves beható vitákat provokál. 

Mi ebben igen nevezetes dolgot látunk. Egy püs-
pökünk szava oly szellemi mozgalmat idéz elő, mely a 
hírlapok és folyóiratok medréből áthat a társadalmi térre, 
belép a törvényhozás termeibe és foglalkoztatja az orszá-
got. Közönséges ember, alárendelt jelentőségű ügy ily moz-
galmat elő nem idéz. S szóljanak bár még oly nagy ki-
csinyléssel ügyünkről, affektáljanak bár még oly nagy 
közönyt i rányunkban : egy férfias, komoly, elhatározott 
szó, mely egy nagy tet tel felér, elég, hogy lázas tevé-
kenységük nyilvánossá tegye gyengeségüket, és megmu-
tassa azt a nagy hatalmat, mely még ma is a katholi-
cismusban rejlik. 

Ezt a nevezetes körülményt ugyan senki el nem ta-
gadhatja. 

De mindazáltal elhibázott, helytelen és lovagiatlan 
eljárásnak ta r t juk , egyrészt szóba hozni valami ügyet akkor, 
midőn az nincs napirenden, másrészt megtámadni valakit 
ott, hol védelmére ajkait meg nem nyithatja, E tekintet-
ben teljesen aláír juk, mit Jókai M. a tegnapi ülésen 
mondott : „Az országgyűlés szine előtt őrizkedni fogok 
mindig neveket említeni, oly emberek neveit, a kik itt a 
vád ellen magukat nem védelmezhetik". 

Tökéletesen igaza van. Es azért Irányi D. nagyon 
hibázott, hogy a szatmári püspök úr beszédét a parla-
mentaris discussióba belevonta. Mi ezt az eljárást határo-
zottan rosszaljuk és csak egy lutheránus elnök részéről 
ér thet jük, hogy rendre nem utasította a szónokot és el 
nem vonta tőle a szót, a midőn ez oly térre lépett, me-
lyet jogosan csak akkor foglalhat el valaki, midőn ellen-
felét is ott találja. 

Különben Irányi D. hogyan mulasztotta volna el azt 
a jó alkalmat, hogy részben idealismusból, részben ellen-
zékieskedésből származott nézeteit előadja ? ! . . . Sajnálni 
lehet, hogy oly szánandó szerepre vállalkozott. Mert szá-
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nandó szerepet játszik kétségkívül az, ki oly dologhoz 
szól, melyhez teljesen nem ért, melyről tiszta felfogása 
nincsen. Irányi D. pedig igy van a katholikus ügyek te-
kintetében. Nem érti ezeket és mégis beszél róluk. Sutor 
ne u l t r a . . . Attól a kudarcztól megóvhatta volna magát, 
ha vagy hallgat, vagy jobban informáltat ja magát. Si 
t a c u i s s e t . . . Mert nem szánandó járat lanságra és a kath. 
ügyekben való vastag tudatlanságra vall-e a következő 
nyilatkozat ? 

„Ezen fontos állami ügyekre nézve (főpapok kine-
vezése, alapok és alapítványok kezelése stb.) megszűnnék 
a fejedelem alkotmányos király lenni és a római szék 
delegátusa, vasallussa lenne. Ezen lealázó szerepet pedig 
nem tűrnék királyaink. Ezt legkevésbé engedhetjük meg 
most, a felvilágosodás XIX. századában." Egy férfin, ki 
r a jong az általános vallásszabadságért, ki erre vonatkozó 
határozati javaslatát már, ki tudja hányadszor megújí t ja, az a 
katholikus ügyekre nézve csak alkotmányos jogokat ismer ! 
Az nem képes belátni, hogy azt a szabadságot, melyet ő 
minden jö t t -ment u j szektának kivívni kiván, Magyaror-
szág ős vallásának és ősegyházának, mely ott volt, midőn 
a magyar állam született, megtagadni nem lehet, azt a 
szabadságot, hogy — folytonos tekintettel , a mi nálunk 
történetileg fejlődött sajátságos viszonyokra — belügyei-
ben intézkedhessék minden idegen és illetéktelen beavat-
kozás nélkül. Aki saját elveivel, és gyakran hangoztatott 
kedvencz eszméivel oly éles ellentétbe jő, az meg nem ér-
demli, hogy komolyan vétessék. Vagy pl. komolyan kell-e 
azon állításával foglalkoznunk, hogy a kath. iskolák tanköny-
vei megítélésében a miniszter inkább hivatott, mint a kath. 
egyház főpásztorai ? Vagy komolyan veendő-e az, ki a 
szatmári püspökkel szemben az állam felügyeleti jogá t 
sürgeti, azt a jogot, melyet a szatmári püspök ur éppen 
meg nem t á m a d o t t ? . . . Mi azt hiszszük, hogy nem. Bol-
doguljon ő a maga idealizmusával és önalkotta egyház-
jogával, de ne ismételje ezeket oly gyakran, mert a „P. 
Napló" minden biztatása daczára, az emberek mégis csak 
megunják ezeket az ismétléseket. . 

Irányi D. után azonnal felszólalt Trefont A. minisz-
ter. Meg akarta-e akasztani a discussio menetét , vagy 
remélte-e a vitát más mederbe terelni, mi nem tudjuk. 
A tények megmutat ták, hogy sem az egyik, sem a má-
sik nem sikerült. Lesskó I. képviselő beszédére két dol-
got mondott a miniszter, melyeket szó nélkül hagyni nem 
lehet. Az egyik az, hogy Lesskó I. képviselő által elég 
élénken előadott bajok a népiskolák tekintetében nem 
egyedül a minisztériumtól származnak. A miniszter ur 
erre nézve igy nyi la tkozot t : ,A t. képviselő ur bizonyo-
san ismeri az iskolákról szóló kimutatásokat és igy tudni 
fogja, hogy a népiskolák legnagyobb része nem községi, 
nem állami, hanem felekezeti, s ha a lelkészek azokat 
vallásoktatás tekintetében gondozni fogják és a vallás-
oktatás tekintetében kötelességüket teljesitik, akkor meg 
fog javulni az állapot. En nagy súlyt fektetek a val-
lásoktatásra s óhajtom, hogy ez állapot megváltozzék." 

Igaz, hogy az országban a felekezeti iskolák vannak 
nagy többségben. De ho l? Rendszerint a kisebb közsé-
gekben, a falvakban. Ott, hol legnagyobb az erkölcsi 
elvadulás, ott, hol legtöbb panasz van a tanuló i f júság 

ellen, a városokban és nagyközségekben, rendszerint köz-
ségi vagy állami iskolák léteznek ; — mig e tekintetben 
az aránylag jobb eredményeket a faluhelyeken levő fele-
kezeti iskoláknak köszönhetjük. Ha Budapest nemes pél-
dáját utánoznák a többi községi és állami iskolák, akkor 
szintén jobb eredményt mutathatnának fel. 

Örömmel regisztráljuk a miniszter ur ama fontos 
nyi la tkozatá t : „En nagy súlyt fektetek a vallásoktatásra s 
óhaj tóm, hogy ez állapot megváltozzék." Szavaiban ké-
telkedni nem akarunk, csak azt sajnáljuk, hogy 1883-ban, 
midőn a főrendiházban a „vallás-erkölcsi alap" felvétele 
iránt Császka Gy. püspök ur ő ex:cja indítványt tett , a 
miniszter ur nem akarta ennek törvényben kimondását. 
Akkor a középiskolákra vonatkozólag sikeresen lehetett 
volna bebizonyítani ezen meggyőződés prakt ikus értékét. 
Reméljük, hogy legalább a jövőben máskép lesz és hogy a 
miniszter óhaja csakugyan testté válik. Meglátjuk majd, 
hogyan valósítja meg a miniszter ur saját óhaját . A kath. 
iskolák elközösitése nem növelése a vallás-erkölcsi alapnak. 

Egyházpolit ikai szempontból érdekes volt az, amit a 
miniszter ur Irányi D. képviselőnek felelt dr. Schlauch 
L. püspök beszédére vonatkozólag. A miniszter igy szólt : 

„Vannak a Schlauch püspök ur beszédében olyan 
átalanosságok, melyeket senki sem kifogásolhat. Egy 
része, a mennyire emlékszem, mert már hetek előtt ol-
vastam, azt mondja, hogy az egyháznak az állammal 
békében kell élni. E tekintesben vele tökéletesen egyetér-
tek. Az államnak békében kell élni a katholikus és min-
den egyházzal. 

Hanem arról az állam soha sem mond le a béke 
kedveért, hogy saját jogait ne érvényesítse. A kormány 
mindig kerülni fögja a confiictusokat, de az állam jo-
gairól lemondani nem fogunk. (Elénk helyeslés a jobb 

I oldalon.) 
Végre a képviselő ur pointirozta a patronatusi jo-

got. Nem akarok a patronatusi j og genesisének vitatá-
sába bocsátkozni ; de annyit kénytelen vagyok megje-
gyezni, hogy a patronatusi jog és a souverain többi jo-
gai között különbséget sem ismerek, mert a fejedelmet 
ketté választani nem tudom. (Élénk helyeslés.) Meg va-
gyok róla győződve, hogy valamint a korona mindig 
csak alkotmányos módon és alkotmányos formák közt 
gyakorolta jogait , e jogokat ezen tul is alkotmányosan 
fogja gyakorolni s ezért a korona tanácsosai, a miniszté-
rium az ezekről való lemondásra nem gondol. (Elénk he-
lyeslés jobbfelől.) 

És ezt hiszem minden kormányról , akármicsoda 
pártból jöjjön is létre utánunk. Mert a mely kormány 
e tekintetben változtatást akarna tenni, az 24 óráig sem 
állhatna meg e parlamentben." 

Senki sem követelte, Schlauch püspök ur sem, hogy 
az állam jogairól lemondjon, vagy a béke kedveért saját 
jogait ne érvényesítse. Az eltérés a felfogásban rejlik, ama 
kiindulási pontnak felállításában, melyből a nézetkülönb-
ség keletkezik és melyre ez okvetlenül visszavihető. A 
kérdés egyszerűen az : mily természetűek ama jogok, 
melyeket Magyarország királya a kath. egyház körül 
gyakorol : állami jogok-e, melyek a felségjogban foglal-
tatnak és abból származnak, vagy egyházi eredetű és ter-
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mészetü jogok, melyek eo ipso nem a felségjogban gyö-
kereznek és ezzel össze nem zavarhatók. A püspök ur ezen 
jogok egyházi eredetét és természetét védelmezi, mely 
jogok ennélfogva az apostoli király személyes jogai. A 
miniszter ur ezen jogokat állami jogoknak tekinti, melyek 
ennélfogva minden más állami jog módjára szükségké-
pen alkotmány s módon kezelendők s máskép nem is ke-
zelhetők. A püspök ur felfogása mellett szól a kánonjog, 
a magyar közjog és történet , szól a tudományos világ, a 
hazai és külföldi tudósok — katholikus és protestáns tu-
dósok — a legújabb időkig védelmezett felfogása; a mi-
niszter ur felfogása mellett szól az állammindenhatóság 
elméletén kiviil az, mit a miniszter ur mondott, anélkül, 
hogy a patronatusi jog genesisének vitatásába bocsát-
kozott volna: „a fejedelmet ketté választani nem lehet." 

Ezen nézetkülönbség tüzetesebb megvilágítását — 
mivel hogy ezen fordul meg az egész kérdés, a jövő leve-
lemre hagyom. ? 

Róma. A Propaganda javainak likvidácziója ellen 
Simeoni bibornok tiltakozása, a világ összes püspökeihez 
intézve, igy szól: 

Méltóságos és Ft . Ur ! 
A római semmitő törvényszék Ítélete, a mely e szent 

Congregáczió (S. Congregatio de Propaganda Fide) .in-
gatlan javainak conversióját kimondotta, ugy szólván tel-
jesen végre vau hajtva. Következésképp azok az eszközök, 
a melyekkel eddigelé rendelkezhetett ez a világintézet, a 
melyet a pápák az evangelium és a civilizáczió terjesz-
tésére alapítottak, ezentúl teljesen ama kormány tetszé-
sétől fog függni, a mely 1870-ben, az egész világ előtt 
ismeretes fogásokkal elfoglalta Rómát, annak kijelentésé-
vel, hogy ö Európa és a katholicismus szine előtt felelős-
séget vállal a pápaság biztonságának fenntartására, avval 
az ünnepélyes Ígérettel kapcsolatosan, hogy ő az egyház 
fejének a Tiber partján dicsőséges és minden emberi sou-
verainitástól független székhelyet fog biztosítani. (Viktor 
Manó levele IX. Pius pápához, 1870. szept. 8-án). 

Éppen azért, mer t e szomorú körülmények közt 
Méltóságod is felemelte volt szavát e tény megbélyegzé-
sére és ez által világosan megmutat ta , hogy Méltóságod 
épp ugy, mint hivei mily állást foglaltak el ennek az 
oly érdemteljes Intézetnek védelmére : azt hiszem, fájdal-
masan fogja tudomásul venni, miszerint az egész püspöki 
kar, a katholikus világiak, sőt még protestáns férfiak kö-
zös igyekezete is, semmi eredményt sem tudott kivívni 
szemben ama hatalom eljárásával, a mely immár teljes 
impunitással hagy teljesülni Európa közepett minden ki-
hágást a kath. egyház és az ő felséges feje ellen. 

Habár mindjár t a legelső támadásoknál a Propa-
ganda függetlensége ellen, a melyek javainak szabad ke-
zelésétől fosztották őt meg, el nem mulasztotta ez Inté-
zet ünnejtélyesen tiltakozni : mégis ezúttal, a midőn in-
gatlan javainak zsákmányul ejtése (spoliation) be van 
fejezve, szintén szoros kötelességemnek tartom, mint ez 
Intézet általános elnöke, u j tiltakozást emelni e cseleke-
det ellen, a mely föltétlenül sérelmes szabadságára és föl-
tétlenül ártalmas függetlenségére ama magasztos hivatásban, 
a melylyel a kereszténységet az egész világon fenntar-

tani, és különösen a még nem czivilizált vidékeken ter-
jeszteni van hivatva. Ez a sérelem annál elviselhetetle-
nebb, minél nagyobb és kiáltóbb a szükség, melyet a 
külmissiók sokféle igényei támasztanak. Nem emlitve a 
folytonos csapásokat, a melyek számtalan vikariátust, ki-
vált a végső Keleten érnek, a melyektől a közvetlen és 
elégséges segély megtagadása valóban szivrepesztő dolog, 
a legnagyobb fájdalmat érezzük, midőn ama beláthatat-
lan térre tekintünk, mely Európa hatalmas gyarmato-
sító actiója által előttünk Afrika végtelen földjén, s 
Oceania szigetvilágán nyílik meg, a hol töméntelen nép-
tömeg várja. hogy a civilizáczió jótéteményeiben része-
sítsük. 

Lehetetlen legmélyebb fájdalmat nem érezni annak 
tudatára, hogy többé evvel a szent örökséggel nem ren-
delkezhetünk, a melyet az egész katholicismus éppen eme 
szerecsétlen népek evangelizácziója és civilizácziója végett 
a Propagandára és nem valamely kormányra bízott ; le-
hetetlen a legmélyebb fájdalmat nem érezni lát tára annak, 
hogy részint a szerzetes rendek szerencsétlen eltörlése, 
részint néhány Collegium expropriácziója következtében, 
a melyekben apostoli missionariusok képeztettek, hiány-
zik az evangéliomi munkások szükséges száma. Ez ál-
tal az expropriáczió által, valamint egyúttal a papság ka-
tonai szolgálatba vonása által csaknem semmivé tet-
ték az olasz missiókat és kényszeritették a Propagan-
dát, hogy más nemzetek köréből pótolja az olasz missiók 
hiányait. 

E súlyos megróbáltatások és nagy keserűségek közt, 
a melyek Olaszországban minden katholikus szivet vérig 
sértenek, az az egy vigasztalás maradt fen, hogy más or-
szágokban nem hiányzanak ájtatos társulatok, melyek-
nek igazi buzgósága és szakadatlan fáradozása segítsé-
günkre siet a népek megtérítésének magasztos müvében. 
Ezek közt kétségkívül leghatalmasabb a Hitterjesztés 
Társulata, a mely Francziaország mostani szomorú álla-
pota daczára valóban bámulatos igyekezetet vet latba és 
összegezi a gazdagok nagy adományait épp ugy mint a nép 
fiának filléreit. De ez is, míg egyrészről örömmel szemléli 
a missiók terjedésének csodálatos emelkedését is s a P ro -
paganda intézkedései folytán ujabb és ujabb templomok 
keletkezését, másrészről kellemetlenül érzi, hogy nem 
szolgálhat elégséges ellátással azok fentartására és fej-
lesztésére. 

Ama missiói ügynökségek (procures), melyeket a 
sz. Congregatio a világ különféle részén felállított, már 
kezdtek adományokat és hagyatékokat kapni ; hanem 
mindezek elégtelenek a mindennapi szükségletek kielé-
gítésére, a melyeknek fedezésére a Congregató -hányszor 
nem kénytelen igénybe venni amaz u j tőkéket, melyeket 
Olaszországon kívül szabadon kezelhet. 

Ezek az okok indítottak engem arra, hogy biz va 
lelkességébe, újból Méltóságodhoz forduljak, azzal a ké-
réssel: hogy tudassa a keresztényekkel ez Intézet nyo-
masztó helyzetét és buzdítsa őket hathatósan, miszerint a 
lehető legserényebben adakozzanak a már emiitett Hi t -
terjesztés Társulatára, továbbá, a Szent-Gyermekség, a 
Iveleti Iskolák és más ily Társulatok czéljaira, sőt, hogy 
a tehetősebbek nemesen áldozzák fel örökségük egy ré-
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szét a legnemesebb és legszentebb ügy egyikére, a bit és 
civilizáczió terjesztésére. 

A modern világmozgalommal szemben, a legszem-
beszökőbb evidencziával lebet mondani, bogy elég csak 
szemünket felemelni — és uj s nagy vidékeket látunk 
éretten fehérleni a gazdag aratásra, holott a munkások 
elégtelenek, az eszközök pedig szűkek. Egyedül a hivek 
kegyelete és a keresztény civilizáczió terjesztésének sze-
retete segítheti az apostolság magasztos hivatalát az 
egész földet felölelő diadalra. 

Kelt a Propagandában, Háromkirályok napján, 1885. 
Simeoni bibornok, elnök. 
D. tyrusi érsek, t i tkár. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Isten áldja a tisztes ipart! 

Az .Országos központi katholikus legényegylet" va-
sárnap, f. évi január 25-én délután 4 órakor az egy-
let helyiségében (VI. gyár-utcza 2. sz. II. emelet) évi 
közgyűlését t a r t ja , melyen a t. cz. polgárvédnökök, tisz-
teletbeli-, alapitó-, valamint a rendes tagok résztvenni 
kéretnek. Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Jegyzői 
évi jelentés. 3. Indítványok. 4. Alelnök és választmány vá-
lasztása. A z elnök. 

I R O D A L O M . 

= Államíölség és papuralom. Egyházpolitikai ta-
nulmány. I r ta Hegyi Pál. A „Syllabus" és a porosz má-
jusi törvények eredeti szövegével. Pozsony, 1882., W i -
gand F . K. nyomdája. 16-r. IV. 186, VI. 75. 1. Ára 2 f r t . 

Ilyen müvek is jellenek meg nemcsak a külföldön, 
de itthon is. Jellemzi a jelszó, melyet szerző választot t 
és müve homlokára irt. Igaz értelmében véve e jelszót, 
az tönkre teszi az egész müvet ; ráerőszakolt értelemben véve 
persze odaillik a hol van, a gyűlöletes munka homlokára. 
Az első rész X. fejezetben uszitja a magyar közvéleményt 
és államot a ,papuralom1 , értsd az egyház ellen. A má-
sodik rész mintegy okmánytár, és közli a Syllabust meg 
a porosz májusi törvényeket, ez utóbbiakat mintául a ma-
gyar törvényhozás számára. Az egész nem egyéb, mint 
egy szellemi gyúj togató virulentus erőködése az egyház-
ellenes szenvedélyek felkorbácsolására. Maga-magát leg-
jobban jellemzi szerző, midőn azt mondja, hogy „a szen-
vedély kiméletlen kitöréseitől sem tartózkodik." A hie-
rarkhiát „fekély"-nek nevezi a nemzet testén. Szóval : 
tizenhat próbás szabadkőműves irat, mely magát teljes 
solidaritásban érzi a magyar politika feladatairól s Ma-
gyarország hivatásáról alakult protestáns eszményekkel, a 
mint ezt szerző Tanárky közoktatásügyi államtitkár „Ma-
gyarország helyzete az európai ál lamrendszerben" czimü 
müvének idézése által mutat ja ki. 

A Schlauch püspök ur ha ta lmas beszéde ellen tá-
masztott és mesterségesen szitott ellenmondás saj tóban 
és parlamentben, nem egyéb, mint az ebben a könyvben 
rendszeres alakot öltött szellemnek alkalomszerű nyilat-

kozata, melyből a tanulságokat le nem vonni nagy mu-
lasztás lenne. 

= Katechetáink figyelmébe a jánl juk a Kemptenben 
Kösel könyvkiadónál megjelenő „Katechetische Blät ter" 
czimű lapot, mely havonként kétszer jelenik meg és ne-
gyedéven át csak 72 krajczárba kerül. 

VEGYESEK. 
— Peel Róbert, a nagy angol államférfiuról beszélte 

el minap Liddon kanonok, az angol ritualisták, Bourda-
loeuja, hogy Peel egy alkalommal kimondhatatlanul sértve 
érezte magát, s ott is hagyta a társaságot, mert valaki 
a keresztény vallást becsmérelte. Ez a valaki, éretlen 
i f jú korában, Disraeli, a későbbi lord Beaconsfield vala. 
Sir Robert Peel, hallva az illetlenséget, melyet, úgymond 
Liddon, napjainkban többé tisztességes társaságban senki 
sem tűrne meg, mitsem szólva felállt és távozott az ebédlő 
teremből. Nem csengetett, nem kivánta kocsiját, — sür-
gősen távozott. A házi ur követte és a folyosón utolérvén 
kérdezé, ha vájjon talán rosszul érzi magá t? „Nem, feleié 
sir Robert , de nem hallgathatom tovább ennek az i f jú 
embernek a beszédeit. Tér jen vissza, kérte a házi ur, és 
én elhallgattatom öt. Semmiesetre sem megyek vissza, 
volt a válasz ; én nem tudnám beszívni azt a levegőt, 
melyet ez if jú jelenléte érintett." Disraeli e miatt halálos 
ellenségévé vált ugyan ; de később maga is vallásos és 
az anglikán egyház egyik legbuzgóbb védője lett. 

— Az episcopalis protestánsok Detroitban tar tot t 
congressusa elismerte, hogy a gyónás kötelessége a szent-
írásban gyökerezik, és a penitencziatartás szentségének 
visszaállítása mellett nyilatkozott, (Journal de Rome, jan-
i i — 1 2 - k i számában). 

— Szent Péter széke feltalálásának napján fogadta 
XIII . Leo pápa Róma összes növendékpapságát. Először 
sz. Péter confessiójához mentek imádkozni, azután felvo-
nultak sz. Péter utódja elé. Oly nagyszerű jelenet volt 
ez, milyet csak Rómában lehet látni. Megjelent 6 semi-
narium, 9 apostoli collegium, köztük a collegium germa-
nico-hungaricum, 12 egyházi collegium, 7 szerzetes-
rendi növelde. Mikor a szentatya megjelent, felhar-
sant Palestrina Tu es Petrus kezdetű éneke, melyet a 
római és Pius-seminariumok, és német-magyar collegium 
növendékei énekeltek. Helyet foglalván a szent atya, elő-
lépett Parocchi bibornok, a pápa püspöki helyettese és 
magasztos szellemű hódolatot olvasott fel latinul. A szent-
atya gyönyörű latin válaszának hibátlan szövegét jövőre 
közöljük. Ezután Parocchi bibornok átadta a növendék-
papság péterfilléreit, feliratait és egy emlékkönyvet. Ez 
alatt egy kar az Oremus pro Pontifice imát énekelte, 
melyet egy Hymnus XIII. Leó-hoz követett . Mikor a 
szentatya felkelt és távozott, leírhatatlan lelkesedéssel 
minden torokból felharsant a Laudate Dominum omnes 
gentes kezdetű zsoltár. 

Kegyeletes adományok. 
Netvárról K. J . 

a) ő szentségének 5 f r t . 
b) missiókra 5 fr t . 
c) a Sz.-László-Társulatra (átadtuk) . . . 5 fr t . 

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

Budapest, 188i. Kudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövaide-utcza 8. sz.J 
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NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden 

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

ben, intézendők. \ 
in 

Budapesten, január 28. 8. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Örömeink és aggodalmaink. — A saj tó Angliában. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
A legfőbb pa t ronatus i jog és a souverain többi jogai. — S p a n y o l o r s z á g : A spanyol kath. sa j tó fel i rata XIII . Leo pápához. — 

Irodalom : Kibékítése az egyénnek és családnak a vallással és az á l lamnak az egyházzal. — Jelentés. — Vegyesek. 

Örömeink és aggodalmaink. 
A lefolyt négy nap alatt, melyeken a vallás-

és közoktatásügyi ministerium budgetjének álta-
nos tárgyalása volt a képviselőházban napiren-
den, sem itt az alföld végtelen rónáin, sem ott 
a halmok és bérezek változatos ölében, nem volt 
kath. paplak, melynek lakója fokozódott érdek-
lődéssel ne gondolt volna az ország szivére, s 
ebben ama magas testületre, melyből Magyaror-
szágra élet vagy halál áradhat szét. 

I t t van előttünk a nevezetes négy nap összes 
vitáinak teljes egésze, a gyorsirodából kikerült 
, Országgyűlési Tudósitó"-nak négy ivrétü nagy 
füzetében. A négy ülés nagy részét, a mennyire 
lehetett, végig néztük, a mondott beszédeket nagy 
részt végig hallgattuk, a nyilatkozott szellemet, 
a t. házon belül, és kivül a sajtóban, megfigyel-
tük. A mit tehát, annak a képnek, mely lelkünkbe 
nyomódott, főbb vonásaiban visszatükrözésére mon-
dandók vagyunk, az a lehető leggondosabb, min-
den oldalú megfigyelés eredménye, a melynek elő-
adásában a tiszta igazságot fogjuk csupán szem 
előtt tartani ; mert az egyház érdekeinek ugy Vé-
lünk az egyház szellemében legjobban szolgál-
hatni, ha menten minden pártszempont vagy 
mellékes érdek prismájának szintévesztő befolyá-
sától, menten valamint a minden áron való rend-
szeres duzzogástól, ugy a minden körülmények közt 
való rendszeres megelégedéstől, adjuk elő örömein-
ket a tagadhatatlan jók, ós aggodalmainkat a meg 
nem szűnt, sőt uj alakban mutatkozó bajokkal és 
veszélyekkel szemben. 

Örömünknek méltán első oka az, hogy mi-
dőn Herman Ottó à la Bert Pál felvetette a 
kérdést, hogy nem kellene-e az eddigi „valláser-

kölcsi" alapot, ciZclZ cl positiv kereszténységet, a 
vallásos morált, mint a társadalom és közszellem 
alapját, egy csupán „positiv tudás, becsületérzés 
és emberszeretetből" álló tényező, mint egyedüli 
„irányadó és vezető" által helyettesíteni, a t. 
ház ugyan meghallgatta a hittagadó eruktáczióit, 
mert hiszen ott minden absurdumot meg kell 
hallgatni, csak parlamentárisan legyen előadva, 
de nemsokára felkelt Tisza Kálmán és Magyar-
ország miniszterelnökéhez illő méltósággal vissza-
utasitotta a keresztény vallástól való apostasia 
csábításait. Szavai történeti becsüek és megér-
demlik, hogy itt is megörökítsük. 

„Ő, (t. i. Hermann Ottó képviselő) a vallás-
erkölcsi nevelést szembeállítja a positiv tudás-
sal, a becsületérzéssel és emberszeretettel, azt 
mondván: „nem vallás-erkölcsi nevelésre van ma 
szükség, azt csak a reactió utján lehet megcsi-
nálni, hanem positiv tudásra, becsületérzésre és 
emberszeretetre. " 

„Már én, t. képviselőház, igy folytatá Tisza 
K , az ellen, hogy a vallás-erkölcsi nevelés ellen-
tétben legyen akár a positiv tudással, akár még 
inkább a becsületérzéssel és az emberszeretettel, 
határozottan tiltakozom. (Általános élénk helyes-
lés) és visszautasítom azt, hivatkozva arra. hogy 
a valláserkölcsi érzület — mert hiszen ha neve-
lésről beszél ez irányban valaki, azért beszél, hogy 
az érzületre fektet súlyt (helyeslés) — mondom, 
éppen a vallás-erkölcsi érzület volt az, melyeket 
az emberinem haladásának, a szegénynek a gazdag 
elnyomása alól való emancipálása első kezde-
teként a kereszténység honosított meg."1) (Igaz, 
ugy van.) 

!) Országgyűlési Tudósitó X. évf. a képviselőház 55. 
ülése, jan . 23. 
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Látni a jelenetet, midőn egy ország törvény-
hozó testülete a meleg érzés kétségbe vonhatat lan 
jeleivel nyilvánítja hódolatát a keresztény vallás-er-
kölcsi alap iránt, -— lélekemelő és vigasztaló élvezet ! 

Ehhez hasonló jelenet volt másnap az, midőn 
gr. Apponyi Albert, az ellenzék vezére s Ma-
gyarország egyik legnagyobb jövőjű államférfia, 
vonatkozólag szintén Herman Ottó keresztény-
ellenes elvére, sőt, mondhatni, burkolt atheismu-
sára, ismét a képviselőház általános helyeslése 
közt, igy nyilatkozott:1) 

„A t. miniszterelnök ur tegnapi beszédének 
van egy része, a melyre nézve egyetértek az 
éppen közvetlenül ellőttem szólott, általam na-
gyon tisztelt képviselő urnák (Bende I. apát) né • 
zetével, hogy azt bizonyosan az ország óriási 
többsége örömmel és helyesléssel fogadta, a mint-
hogy örömmel fogadtam én is. Beszédének ez 
a része — az, a melyben kellően visszautasította 
Herman képviselő urnák a nevelés erkölcsi alap-
já ra vonatkozólag mondott gunyoros megjegyzé-
sét. (Elénk helyeslés.) Meg vagyok győződve, hogy 
a t. miniszter ur felszólalása összhangban áll 
Magyarország lakosainak, minden felekezeti kü-
lönbség nélkül, óriási többségének érzetével. (Élénk 
helyelés)', és csak örvendek, habár politikai ellen-
felek vagyunk, midőn a társadalmi és hazai élet 
legmélyebb gyökerét érintő elvekre nézve egyet-
értésben találom magamat a t. ministerelnök 
úrral." (Elénk helyeslés jobb és bal felől). 

Abban az országban, hol a nevelés vallás-
erkölcsi alapját a jelenlegi és a jövendő miniszter-
elnök vetélykedve védik, a társadalom vallás-er-
kölcsi alapját komoly veszély nem érheti, — 
csak teljesítse a papság is az ő kötelességét és le-
gyen a társadalom vallás-erkölcsi őrlelkének igazán 
gondos őre s ernyedetlen ápolója, fejlesztője. 

Ámde az ilv nvilatkozat után még csodála-«y «y o 

tosabb lesz az, mint eddig volt, hogy miért nem 
engedte há t meg Tisza K. a középiskolai tvja-
vaslat tárgyalásakor a nevelés valláserkölcsi alap-
jának törvénybe iktatását?! 

Örömünknek második okát Trefort Ágoston 
jan. 24. beszédének ama pontjai nyújt ják, a me-
lyekben dicséretes őszinteséggel bevallotta, hogy 
boldogult elődje, b. Eötvös József, nemcsak be-
látta, de meg is bánta, hogy a kath. autonómiai 
szervezetet „protestáns alapokon" akar ta ráerő-
szakolni a kath. egyházra. Szavai oly monumen-

1) Országgyűlési Tudósító. A képviselőház 56. ülése, 
jan. 24. 

talis becsüek, hogy azokat szórói-szóra kell ismerni 
minden papnak. 

A miniszter ur e tekintetben igy nyilatko-
zott : „En sajnálom, de ki kell jelentenem, hogy 
boldogult barátom, a kivel én a legnagyobb in-
t imitásban éveken át éltem, és a ki szerzője volt 
az ide vágó javaslatnak, az utolsó években — 
bá t ran kimondom itt is a világ előtt — nagyon 
megbánta, hogy ezen javaslattal fellépett. Kül-
földi befolyások hato t tak rá. 0 a szabadság ba-
rá t ja volt az élet minden viszonyaiban és azt 

I gondolta, hogy a kath. autonómiát oly alapokon 
; lehet szervezni, mint a protestáns autonómiát. 

A két felekezet pedig tanai és egyházi szerveze-
tére nézve nagyon különböznek egymástól."1) 

Deák Ferenczről pedig, a ki az autonómiai 
mozgalomban b. Eötvössel szövetkezett a kath. 
hierarchiának autonómia név alat t megdöntésére 
és laicarchia által való helyettesítésére, Trefort 
miniszter ur szintén igen becses nyilatkozatot 
tet t , midőn ezt mondá: „Én, ki Deák Ferencz 
emlékét igen nagyra becsülöm, mer t szerencsém 
volt vele közelebbi viszonyban élni, mégis azt 
merem állítani, hogy ő is csalatkozott az auto-
mia dolgában." {Mozgás.') T. i. mert Deák Ferencz 

I is a protestáns „szabadság" alapján contenip-
lálta a kath. autonómiát. 

E becses nyilatkozatok, s illetőleg csalódások és 
megbánások eléggé biztosítanak most már bennün-
ket az iránt, hogy a kormány részéről ez idő szerint 
nem lehet tar tanunk attól, hogy a katholika egy-
ház szabadságát protestáns szabadság ráerősza-
kolása által fogják felülről vitiálni akarni. De nem 
biztosítanak ám egy más veszély ellen. És it t al-
kalmat veszünk magunknak, hogy örömünk okairól 
átmenjünk aggodalmaink okainak jelzésére. 

A katholika egyház szabadságának, mint 
minden igazi szabadságnak, kétféle ellentéte s el-
lensége van, melyeknek bármelyike által lehet a 
kath. egyház szabadságának akár megcsonkítására, 
akár megdöntésére is operálni. Az egyik ellentét 
per excessum, a másik per defectum tör a kath. 
szellemű vallási szabadság ellen. Ezelőtt t. i. b. 
Eötvös kezdeményezésére a magyar kormány túl-
ságos egyházi szabadságban, a protestáns „sza-

r) Országgyűlési Tudósító. A képviselőház 56. ülése, 
jan. 24. 

2) U. o. — Egyébiránt pedig Trefor t a maga nevében 
igy nyilatkozott a kath. autonómiáról : „Én nem vagyok 
elvben ellene a kath. autonómiának, mert azt hiszem, 
hogy bizonyos jogok és functiók gyakorlására épp any-
nyira képes, mint bárminő más felekezet." U. o. 
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bad hit = semmi hit" választó vizébeu akarta 
felolvasztani a hierarchiát, és az „állam" értsd: 
az állam fölött uralkodó áramlat vezetőinek esz-
közévé átalakítani : ezentúl félő, hogy a másik vég-
letbe esnek majd, és felhasználva a protestáns 
szellemben erőszakolt antonomia iránt a katho-
likusok irányadó körében méltán keletkezett ta r -
tózkodást és apathiát, többé nem a szabadság, 
az antonomia tulhajtása, hanem éppen annak el-
lenkezője, az egyházi szabadság és autonómiától 
való lassú de biztos elszoktatás által fognak igye-
kezni lépcsőket építeni az állami omnipotencziának. 

Sok. igen sok jel muta t erre. 
A levegőben, minden alkotmányos és parla-

mentaris formák daczára, igen erős áramlat in-
dult meg az absolutismus és bürokratismus felé. 
Es különösen ama két nagy és hatalmas állam-
nak a példája, melyeknek szövetségébe a világ-
politika kényszerítő exigentiái monarchiánkat be-
vonták, t. i. Porosz-, és Oroszország államomni-
potencziája és caesaro-papismusa, a katholika 
egyház szabadságának és autonom önállóságának 
tiszteletére nézve bizonyára nem buzdításul, ha-
nem ennek éppen ellenkezőjeül szolgál. A példa i 
pedig mindig ragadós valami, kivált, ha talán ex-
press buzdítás is járul hozzá, mint ezt Bismarck 
herczegről nem alaptalanul t a r t j a egy — katho-
likus vélemény. 

Sokszor a mi hivatalosan titok, talán nem is 
érett dolog, nem fait accompli, a félhivatalos szó-
csövek vigyázatlan fecsegései által napfényre jő 
és könnyen fait accomplivé érlelődik. 

E tekintetben igen érdekes czikk jelent meg, 
éppen a mostani viták alkalmából, a .Nemzet' 
vasárnapi számában ,a kath. antonomia' czime 
alatt. I t t a Szent-László-Társulat ama gyűlése, 
mely előtt Schlauch püspök ur ismeretes beszédét 
mondotta, egyenesen „conventiculum "-nak nevez-
tetik, a kath. autonómiáról pedig az van mondva, 
hogy az „jogfeladás " volna, már t. i. a félhiva-
talos felfogás által legalább is megengedett érte-
lemben, a magyar állam részéről. Az is el van 
it t mondva, hogy „a magyar hazának ősrégi jo-
gai vannak arra nézve, hogy népeit uralkodója 
főpapokkal ellássa, és lia kell, az egyházi ügyekbe 
erősen bele tudjon nyúlniEnnek értelme pedig 
az, hogy az államférfiaknak nálunk nem okvetle- j 
nül szükséges ám arra, hogy a hazai hierarchiát ! 
sakkban tartsák és Rómának talán-talán mat to t | 
is mondjanak, a világi elemnek b. Eötvös terve i 

szerint az egyház kormányába protestáns szellem 
szerint való bejut tatása és parlamentaris szere-
peltetése; megtehetni ezt czikkiró szerint, azaz, 
bele lehet jó erősen nyúlni az egyházi ügyekbe 
nálunk az államomnipotencziának régi absolutis-
tikus és bürokratikus formáiban is. Azt is szives 
volt a félhivatalos kifecsegni, hogy micsoda terv 
szerint lehet a katholikus autonómiai mozgalom-
ban az egyházi élet önállóságaért buzgólkodó józa-
nabb és lelkesebb elemek törekvéseit meddőkké 
tenni és kijátszani. Czikkiró ugyanis speculál a 
katholikusok közt az autonómiára nézve felme-
rült eltérésekre és viszályokra s azt hiszi, hogy 
„a felmerült ellentétek egymást ellensúlyozni fog-
ják." „A kormány (pedig), úgymond, a vitákat 
egész hidegséggel fogja felvenni, egész odáig, midőn 
az ellentétek egymást egészen fel fogják emészteni." 

Minden esetre nagy köszönettel vagyunk a 
félhivatalosnak becses felvilágosításáért. Meg le-
het győződve róla, hogy illetékes helyeken a 
leplezetlen őszinteséget tudni fogják felhasználni 
és viszonozni. 

Egyébiránt, a félhivatalos e fecsegését nem 
azért idéztük, mintha elhinnők neki. hogy a kor-
mány csakugyan ugy fog cselekedni, amint ő 
állítja, — hanem azért, hogy a kormány jobban 
vigyázzon félhivatalosára s jobb legyen a félhi-
vatalos hireinél. 

A másik, a német félhivatalos is, (t. i. a ,P. 
Lloyd'), bár czikke végén jól formulázta az egy-
ház és állam közti viszonyra nézve az eljárás mód-
ját,1) egy helyen ránk nézve oly szerencsés kifejezést 
használt, melyért mi örökre le vagyunk neki 
kötelezve, de a kormány és az egész magyar li-
berális nem párt, hanem világ nehezen fogja azt 
neki megköszönni. A Lloyd # jegyű vezérczikk-
irója azt fejtegetve, hogy szerinte mit jelent a 
kath. autonómia a főpapság, az alpapság és a 
világi elem érdekei szempontjából, a főpapságra 
nézve, úgymond, a kath. autonómia jelent, „eine 
hierarchische Autonomie (és hogyan is lehetne a 
kath. autonómia más?), das ist die ungetheilte 
Aufrechterhaltung ihres gegenwärtigen Machtbesi-
szes, nach der Emancipation desselben von der 
Staatsgewalt 

!) „Ausgleichung" : erre kell törekedni. „Weder eine 
völlige Scheidung noch eine völlige Verschmelzung ezt. 
kell kerülni — szerinte. Szerintünk is. Hanem mig mi 
nem törekszünk az államnak az egyházba való beolvasz-
tására : ugy elvárjuk, hogy a ,Lloyd ' pá r t j a se igyekezzék 
az egyházat az állam bürokracziájába beolvasztani. 

8* 
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Hát mi nem szeretjük a szavak értelmét a 
legutolsó cseppig kifacsarni s készségesen elis-
merjük, hogy német leader paperünk tollforgató 
államférlia szerencsétlenül választotta ezt a szót 
„Emancipation' - ; mert hiszen a mi püspökeink 
nem mancipiumai a magyar államnak és ha 
azok volnának, csak a magyar államnak és fél-
hivatalosának kellene a szolgaság ápolása miat t szé-
gyenkezniök. Hanem, lia mi megengedjük a Lloyd-
nak a kifejezés szerencsétlen vol tát : viszonzásul 
annyi méltányossággal lehet irántunk, hogy ne-
künk is engedjen — kivonni annak értelméből 
annyit, a mennyi nekünk elég. 

Ha valaki, mint a P. Lloyd, nem óhajt Ver-
seli melzung-ot egyház és állam között s nem akarja, 
hogy az államot az egyház elnyelje és magába 
beolvassza; ha aztán ugyanő az általa genialitás, 
tudomány és hazafiság czimén annyiszor magasz-
ta l t kath. főpapokról pláne azt mondja, hogy 
ők „emancipácziót akarnak az állami hatalom 
alól" : akkor az ily valaki, mint a P. Lloyd, mig egyfe-
lől fölteheti a mi főpásztorainkról, hogy ők sem 
akarják az államot az egyházba, de ám az egyházat 
sem az államba beolvasztani; addig másrészről 
vagy azt fogja nekünk megengedni, hogy. lia a püs-
pökök szerinte valami emancipatiófélét akarnak, 
há t akkor csakugyan kell valaminek lenni a do-
logban, vagyis hogy, ha nem is emancipálni 
kell az egyházat Magyarországban az államtól, 
mer t hála Istennek ily mancipiumi helyzetben 
nem vagyunk, de legalább mentesiteni és bizto-
sitani kell azt az állami hata lmat döntőleg be-
folyásoló nem katholikus, sokszor katholikus-elle-
nes elemekkel s a bürokraczia minden egyházi 
szellemet megdermesztő byzantinismusával szem-
ben ; vagy pedig, lia ezt a Lloyd nekünk nem engedi 
meg, kénytelenek vagyunk mindazt, a mit ő főpap-
ságunk legkiválóbb alakjainak genialitása, tudo-
mánya és hazafiságáról annyiszor eldalolni szo-
kott, mint értéktelen phrasist illő tisztelettel 
visszaadresszálni. 

Genialis és hazafias főpapság részéről absurd 
és liazafiatlan törekvés oly ,ía vaskarika', a mely-
ről ne kényszeritsen a Lloyd elhinni, hogy az ő 
,lángeszű' publicistáinak fejében ilyenek is te-
remnek. 

Szóval : nem vagyunk bizony mi az aggo-
dalmak okainak hiányában akkor, midőn egyfelől 
az egyház jogos önrendelkezési aspiráczióit, az 
egyik félhivatalos szócső emancipationalis törek-

véssé torzitva nevetségessé és gyűlöletessé igyek-
szik tenni, mig a másik félhivatalos egész vilá-
gosan „erős belenyúlások "-kai biztat az egyház 
ügyeibe. 

Legjobban fá j pedig, — pláne magyar he-
lyeken, a hol nemzetiségi bajtól még gondolat-
ban sem lehet félni, — a katholikus iskolák foly-
tonos elállamisitása. Ennek nem lehet egészen 
tiszta czélja. Ha a kormány oly nagy barát ja a 
vallás-erkölcsi nevelésnek s általában az egyház-
nak: ne szedje el az egyháztól az iskolákat, ha-
nem inkább azon legyen, hogy felvirágozzék a 
„localis kath. autonómia," mint Trefort nevezé, 
mety azután virágzásban tar tsa a kath. iskola-
ügyet. 

Denique az is szent igaz ám, hogy magunk-
nak is többet kellene gondolni a magunk dol-
gával ! o 

A sajtó Angliában. 
A Daily Telegraph alapit tatott 1855. jun. 29. 250 

ezer példányban nyomják és méltán elmondhatja magá-
ról, hogy neki van a legnagyobb forgalma a világban : 
The largest circulation in the world. 

A Daily Telegraph tulajdonosa egy izraelita Levy, 
a ki az ő fajának szaglásával megérzé, mily jövő vár az 
olcsó lapokra az angol nyelvű népeknél. 0 alapította az 
első penuys (4 kr. ) lapot, és semmit sem mulasztott el, 
hogy vállalatának sikerét biztosítsa. 

Azon pillanatban, midőn a bibliai régiségek kutatása 
a tudós világ figyelmét magára vonta és a közönség kí-
váncsiságát fölkeltette, Smith György Assyriába megy. 
mint a Daily Telegraph képviselője és u j felfedezéseket 
tesz, melyek a lapnak dicsőséget és hasznot hoznak. Ké-
sőbb a ret tenthetleu Stanley Afr ika közepébe hatol azon 
reményben, hogy föltalálja a Nil forrásait ; s a Daily 
Telegraph egyesül a New-York Heralddal az expeditió 
költségei fedezésére. 

Levy nem ajándékozta meg lapját szigorú politikai 
elvekkel ; majd Gladstone, majd Beaconsfield kormányát 
pártolta, utánozván a Sans-Souci-i molnárt . 

Fuj t a szél bár erről, arról : a vitorlát ráforditá ; 
Álmodott a nyugalomról s álmát mi sem háboritá. 

De a ki legtöbbet te t t a Daily Telegraph fölvirág-
zására, az Sala Ágoston volt. Valamint Wilson a Times 
vezére megtestesiti magában az angol journalista tehetsé-
geit, Ízlését és irányát : ugy vannak tanultabb, szellemesebb, 
ki tűnőbb férfiak, azonban Sala egyesíti a tudományt, a 
szellemet, a bá j t valóban csodás mértékben s harmóniában. 

Az általa kiadott könyvek magok egy könyvtárt 
alkotnak, köztük : regények, útleírások, képzelmi szülemé-
nyek, történeti értekezések, bírálatok, életrajzok . . . Müvei 
közkézen forognak, és gyakran, hogy kedvencz irójok 
eszméit olvashassák, vették meg sokan a Daily Telegraph 
egyes számait. A papiradó eltörlése, melyet Gladstone 



RELIGIO. til 

vívott ki, nagy mértékben könnyített a lap terhein. Ez 
évenkint 12,000 fontnyi megtakarí tás volt és Levy valamint 
Lawson a nyereményt gépezeteik tökélyesbitésére és a 
szerkesztőtársak szaporítására fordították. 

Az amerikai secessionisták háborúja, az ausztriai-po-
rosz hadjára t 1866., az 1870—71. háború alkalmat nyúj -
tot tak a Daily Telegraphnak még inkább fejleszteni te-
vékenységét és igazolni azt a csodálatos népszerűséget, 
melynek örvend. 

* 
* * 

A Standard eredetét ama vitáknak köszöni, me-
lyeket a katholika egyház emancipátiója idézett elő. A trón, 
az alkotmány és a protestáns vallás védelmére alapítva, 
több mint félszázad óta küzd ugyanazon ügyért hiven 
elveihez és hagyományaihoz. 

1826. az anglikán protestantismus és a Tory pár t 
egy küldöttsége jelent meg Baldwinnél a Saint -Jame 's 
Chronicle tulajdonosánál, arra kérve őt, alapítson egy 
esti lapot, mely az emaucipatió törvény ellen küzdjön. 
„Stewenson és Sali az én bankáraim" felele Baldwin, „te-
gyenek le nála részemre 15,000 fontot és egy hét alatt 
meglesz a lap". A bankárok megkapták a pénzt és a 
lap megjelent. 

E g y nagy tehetségű iró, doktor Giffard lett a fő-
szerkesztő, és vezérczikkei, melyeknek mesteri alkotásait 
még ma is bámulják, kevés idő alatt az egyesült király-
ság minden részébe elvitték a Standard számait. Azt 
mondják, hogy berezeg Newcastle annyira át volt hatva a 
lelkesedéstől doktor Giffard egy vezérczikkének olvaâtâra, 
hogy 1200 fontot küldött ajándékul a lapnak, tiszteletdí-
jul a protestáns bajnok ékesszólásáért. 

Az emancipatió-törvény megszavazása után a val-
lási szenvedélyek lecsillapultak. A Standard számai gyor-
san leapadtak, annál is inkább, mivel vallási vitákba me-
rülve elhagyatta magá t vetélytársai által a külpolit ikát 
és az anyagi haladást illetőleg. 

Doktor Giffard utóda Johnstone Jakab, ki jobban 
felfogja a modern journalismus követelményeit, i f jú és 
tevékeny szerkesztőtársakat fogadott maga köré, meg-
kettőztette rendes levelezőinek számát. A siker nem is 
maradt el. 

Az 1870—71-iki háború alatt az angol lapok közt 
majdnem egyedül a Standard fogta nagylelkűen Franczia-
ország pár t já t , melyet valóban rendkívüli erővel és lelke-
sedéssel védett. Ezen nemes magatar tása akként ju ta l -
maztatott , hogy hallatlan mennyiségben adatott el ; az 
angolok többsége rokonszenvezvén Francziaországgal, az 
egész világ vette a Standard-t , melynek több kiadása fo-
gyott el egymásután reggelenkint . Ily módon a conserva-
tiv elvek, melyeknek e lap közege, organuma volt, minden-
felé elterjedtek, mint a virágok himpora a szelek szár-
nyain. Majd a Tory pár t elveinek mélyebb tanulmányozása 
egybekötve azon kicsinyléssel, melylyel Gladstone Fran-
cziaországgal szemben vitt politikája találkozott, továbbá 
az ő színtelen külföldi politikája létrehozták 1873-ban a 
conservativ reactiót. 

Az utóbbi évekig szemére vetették a Standard-nak, 
hogy e párt vezéreinek hivatalos közege és minden sze-

mélyes nézetről teljesen lemond. Mudford vezetése alat t 
a Standard egészen független lappá vá l t ; jiolitikai i rá-
nyában szilárd, mint a cornwailli szikla, azonban menten 
minden személytől csak annál erélyesebben védi a conser-
vativek ügyét. 

A legismertebb szerkesztői: Austin Alfred, Kebbel, 
Henty kapitány, Brackenbury ezredes. 

A Standard az egyedüli lap, melynek reggeli és 
esteli kiadása van, a kétszeres kiadás példányainak összes 
száma felülmúlja a 240 ezeret. 

* 
* * 

A liberális eszmék bajnoka a Daily News, melynek 
alapitója Dickens, a hírneves regényíró. 

1846. jan. 21-én, midőn Peel Robert kérte az alsó-
háztól a gabonaadó elvetését, jelent meg a Daily News 
első száma. 

Pickwick szerzője, miután nevével megalapítot ta e 
lap jó hírét, belátta, hogy sem képessége sem kedve 
annak vezérletét tovább is vinni, hirtelen eltűnt a genfi 
tó par t ja i ra . 

Fors ter János, az Examiner volt igazgatója, s Hun t 
Kriglit vezették a lapot egymást fölváltva, de nem tudták 
megalapítani annak jövőjét. 

Pedig jeles szerkesztőik voltak, mint doctor Lard-
ner, és Gerrold Douglas, mit sem használt és a Daily News 
számai feltornyosultak a hír lapárusok boltjaiban. Midőn 
a papiradó eltöröltetett, Walker Tamás és Robinson ve-
zetése alatt a Daily News kissé divatba kezdett jönni 
és némi tekintélyre is tett szert, azonban pénzügyi hely-
zete még mindig kényes volt. A lap alapitói u j tőke-
pénzesek bir tokába bocsájtot ták azt, a szerkesztőség á t -
alakíttatott , szaporittatott , a lap ára leszállittatott 1 pennyre. 
A franczia-porosz háború jó alkalmul szolgált a lapnak 
népszerűsége növelésére és arra, hogy vetélytársává legyen 
a dicsteljes testvéreinek: a Standardnak és a Daily Tele-
graphnak. 

Az 1870-iki hadjárat közepén egy sárral födött csuk-
lyás köpenybe burkolt csákós katona érkezett a Fleet 
Street-be, ki egyenesen valamely csatából jö t t . Szorgosan 
vizsgálta a különféle lapok irodáit és többször föl s alá 
sétált az utczán, nem tudván hova lépjen be, a Daily Te-
legraph-hoz-e vagy a Daily News-hoz. Végre elhatározta 
magát és belépett ez utóbbi lap igazgatójához. Elmondta 
Robinsonnak látogatása czélját. A harcztérről jöt t és a 
háború egy fontos körülményének részletes leírását hozta 
magával ; — azonban herczegi ju ta lomra volt szükség, hogy 
azt valakinek átadja. A Daily News szegény volt. Ro-
binson habozott. A látogató távozni készült. Robinson 
visszahitta és az egyesség megtörtént . Másnap ezen czim 
alatt : Külön levelezőnktől (From our special correspondent) 
czim alatt a Daily News három vagy négy hasábon adta 
a csata leírását. A szám feltűnést keltett, az egész világ 
megvette, és a levél szerzője visszatért a hareztérre. hogy 
ott megalapítsa a maga és a lap szerencséjét, melynek kép-
viselőjévé lőn. 

Ez a katona-szerkesztő Forbes Archibal t volt. Kí-
sérlete hiressé és vetélytársává te t te a Russelek és Stan-
ley knek. 
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A török-orosz háború, az indiai éhség, a staffords- ( 

hire-i munkás lázadás mindmegannyi alkalom Forbes-nek 
arra, hogy kitüntesse megfigyelő tehetségét és irói ügyes-
ségét. Miután elbeszélte a háború legmeghatóbb részleteit, 
leirja a munkások nyomorát. I rálya egyszerű és mégis 
képzelemteljcs és ékesszóló ; tudja éreztetni olvasóival 
az őszinte meghatot tságot , melyet érez. Bátorságban 
csak egy vetekedhetett vele, a szegény O'Donovan Ede, 
kit a Mahdi csapatai gyilkoltak meg Sudánban. 

A journalist ikának is megvannak hősei és vértanúi ! 
Mac Carthy, a History of our own Times szerzője 

munkatársa volt 1870. óta a Daily News-nek; czikke 
telve elmésséggel és erővel nagyrészben előmozdították a 
lap elterjedését és végleges lendületét. A lap vezérlete ma 
Hill Frank-ra van bizva. Példányszáma csinos összegre, 
140 ezerre tehető. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , január 27. A legfőbb patronatusi jog és a 

souverain többi jogai. — Előbbi levelemet befejezvén, utal-
tam ama különbségre, mely Schlauch L. püspök úr ő excjá-
nak és a kultuszminiszter úr ő excjának felfogása között 
létezik, amennyiben az utóbbi, az ott idézett szavak sze-
rint, állitá : „Annyit kénytelen vagyok megjegyezni, hogy 
a patronatusi jog és a souverain többi jogai között kü-
lönbséget nem ismerek, mer t a fejedelmet ket té választani 
nem lehet." Megígértem, hogy erre jelen levelemben visz-
szatérek. 

Teszem azt ama tárgyilagos nyugodtsággal, melyet 
az eszmék tisztázása, az igazság felderítése megkíván. 
F ia t justitia, -— az igen t. kultuszminiszter vir sem akar-
hat mást. Nem akarok értekezést irni, erre idő és tér hi-
ányzik, csak az alapeszméket fogom érinteni. 

Nézzük meg tehát a dolgot közelebbről. A minisz-
te r úr állítása kétféle értelemben vehető. Az egyik fel-
fogásban, szerény nézetünk szerint, helyes az ő állítása, 
a másikban nem. Ha ugyanis a miniszter úr, azért nem 
ismer különbséget a patronátusi jog és a souverain többi 
jogai között, mer t tényleg a felség személyében ugy a 
kegyúri mint a többi souverain jogok egyesültek, ugy hogy 
a magyar király eo ipso legfőbb kegyura a katholikus 
egyháznak Magyarországon : ekkor nemcsak hogy kifogá-
sunk nincsen e felfogás ellen, de azt minden habozás 
nélkül magunkévá tesszük, sőt véleményünk szerint, Tre-
fort A. miniszter úr e felfogásával valósággal azon az 
alapon áll, melyen dr. Schlauch L. püspök úr, ki ugyanis 
azt mondá : „A ki Magyarországban a katholiczismus és 
az állam közt szakadást felidézni akar, annak előbb a 
királyi főkegyúri jogot le kell rontania, ezen jogot , mely i 
a magyar koronának kiváltsága, mely közjogunk egyik 
sarkalatos része. Ha a hazaszeretet érzete és kötelessége 
füz bennünket hazánkhoz, ugy kettős kötelék füz bennün-
ket királyunkhoz : a királyi felség iránti hiiség és a fö-
kegyur iránti mély tisztelet". 

Ily felfogásban szent köztünk a béke. Akkor azon-
ban Schlauch püspök úr beszédének desavouálása, mint ezt 
a kormányhoz közel álló lapok a miniszter ur szavaiban 

felismerni vélték, nincsen helyén. És ezért kényszeritenek 
minket mind azok, mik a t. házban és azon kivül sok 
helyről mondattak, annak feltevésére, hogy a miniszter 
úr állításának más értelme van, az t. i., hogy a király 
főkegyúri jogai annyiban nem különböznek más souve-
rain jogoktól, amennyiben amazok is csak ugy mint ezek 
a felségi jogokban foglaltatnak, azokból származnak, te-
há t egy természetűek a többi felségjogokkal, állami jo-
gok, melyek ugy és csakis ugy kezelhetők, amint egyéb 
állami jogok gyakoroltatnak. 

Ez a felfogás nem helyes, s erre vonatkozólag mondá, 
dr. Schlauch L. püspök u r : „A mi a főkegyúri jogban 
egyházi jellegű, azt nem szabad állami a t t r ibútummá mi-
nősíteni, és ismét ami a főfelügyeleti jogban állami ter-
mészetű, azt nem szabad e határon tul terjeszteni . . . Az 
erőszakos felcsereié", illetőleg átültetés, történelmi és jogi 
liamisitás volna." 

Múltkor azt mondottuk, hogy „a püspök ur felfo-
gása mellett szól a kánonjog, a magyar közjog és tör-
ténet , szól a tudományos világ, a hazai és külföldi tu-
dósok — katholikus és protestáns tudósok — a legújabb 
időkig védelmezett felfogása." Lássuk röviden ezeket 
egyenkint. 

A kánonjog felfogása evidens. Axiómává lett, mit a 
glossa (c. 26. C. 16. qu. 7.) mond: Patronum faciuntdos, 
aedificatio, fundus. A kegyúri jog megszerzésének ez az 
ut ja . Aki jótéteményeivel valamely templom, zárda stb. 
felépítéséhez járul t , az hála fejében a kegyúri jogot nyerte, 
mely mint az egyházi sphaerához tartozó külön kiváltsá-
gos jog tekintetett, mindenha az egyház részéről. 

Ez volt ősidőktől fogva az egyház felfogása, mely 
a NII . század óta jobban kifejlődött és a trienti szt. zsi-
natban határozott kifejezést nyert . „Nemo •— igy rendel-
kezik a nevezett közzsinat -— etiam cujusvis dignitatis 
ecclesiasticae vel saecularis, quacunque ratione, nisi ecc-
lesiam, benefícium aut capellam de novo fundaverit con-
struxerit, seu jam erectam, quae tamen sine sufficiente 
dote fueri t , de suis propriis et patrimonialibus bonis 
competenter dotaverit, jus patronatus impetrare aut obti-
nere possit aut debeat. In casu autem fundationis aut do-
tationis hujusmodi institutio episcopo et non alteri infe-
riori reservetur." (Cone. Trid. sess. XIV. de reform, o. 12.) 

A kánonjog szerint fundatio, aedificatio, dotatio, 
vagy a püspök helyeslésével egyike is ezen actusoknak 
alkotja és eredményezi a kegyúri jogot, amint ezt min-
denkor ugy katholikus, mint protestáns írók elismerték. 
A kegyúri jogokat ( jura tum honorifica, tum onerosa, tum 
utilia és az utóbbiak közül különösen a praesentatiót) 
csak az gyakorolhatta, ki valamdy, az egyház által elis-
mert czimen azokat megszerezte. Azért ismétli a trienti 
szt. zsinat a XXV. ülésben intézkedéseit erre vonatkozó-
lag. Az idézett ülés 9. fejezetét (de reform.) e szavakkal 
kezdi k i : „Sicut légitima patronatuum jura tollere, pias-
que fidelium voluntates in eorem institutione violare 
aequm non est, sic etiam, ut hoc colore bénéficia eccle-
siastica in Servituten!, quod a multis impudenter fit, re-
digantur, non est per mitten dum." Ismételvén azután, hogy 
„titulus juris patronatus sit ex fundatione vel dotatione, 
qui ex authentico documenta et aliis ju re requisitis os-
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tendatur" megengedi a régi, emberemlékezetet meghaladó 
gyakorlat érvényességét, szigorúbb vizsgálatot követel 
a jogtalan birtokosok ellen és végre a többi kiváltságo-
kat eltörülvén a következő kivételt teszi: exceptis pat-
ronatibus super cathedralibus ecclesiis, quae ad imperato-
rem et reges seu régna possidentes, aliosque sublimes ac 
supremos principes, ju ra imperii in dominiis suis haben-
tes, pertinent, et quae in favorem studiorum generalium 
concessa sunt." (Cone. Trid. Sess. XXV. de reform, c. !).) 

Még a fejedelmek tekintetében sem ismert az egy-
ház más szabályt. Xincs az a fejedelem — és a történe-
lem egyetlen egy esetet sem ismer — ki, eo ipso mert 
fejedelem, kegyúri jogokat birt vagy gyakorolt volna a 
kath. egyházban. Vagy az emiitett jogezimek, vagy az 
alapítók után törvényes öröklés, vagy ezen érdemeknek az 
egyház beleegyezésével történt jogi beszámítása által 
(mint az utóbbi eset a saecularisatio alkalmával, concorda-
tuniok alapján stb. történt) keletkezett ama kegyúri jog 
is, melyet a fejedelmek bir tak és birnak. Felfogásunk iga-
zolására álljon itt száz helyett egy az 1864-ben Berlin-
ben meghalt nagy tekinlélyü lutheránus jogtudor Richter 
Emil Lajos, kinek dr. Kahl Y. által 1884-ben újból ki-
adott egyházjogi müvében határozottan kijelentve találjuk, 
hogy ugyanazon általunk emiitett nézőpont még a fejede-
lemre nézve is áll, mer t a felségjogban csak az egyházi 
hivatalok feletti őrködés (jus inspiciendi) és az államveszé-
lyes tanok elnyomatása rejlik. 

Hogy milyen régi és hozzá mily élénk volt ezen fel-
fogás az egyházban, arról tanúskodjék egy legkevésbé gyanús 
ivó, báró Scha^una Endre, a görög-keleti egyház nagyszebeni 
metropolitája, ki müvében a byzanczi császárokra vonatko-
zólag kimutat ja ,hogy ezeknek császári teljhatalmuknál fogva 
semmi joguk sem volt az egyházi hivatalok betöltésében, 
mit a többi között a VII . zsinat határozottan kiemelt 
(3. kánon) és a császárok maguk is bevallottak.2) Te-
hát a keleti egyházban, melynek belügyeibe a kiváló 
theologizáló haj lammal biró császárok oly szívesen és 
gyakran szerettek beavatkozni, a felségjogból szár-

') Die Bestellung der Kirchenämter ist ein in der Jurisdiktion 
enthaltenes Recht und die Beschränkung- derselben durch das Prä-
sentation» oder Nominationsrecht bedarf zu ihrer Begründung eines 
Itechtstitels. Auch für den Patronat des Landesherrn ist derselbe Ge. 
sichtspunkt entscheidend, indem in der Landeshoheit an sich kein 
anderes liecht begriffen ist, als jenes auf Überwachung des kirchli-
chen Aemterwesens und auf Abwehr Staatsgefährlicher Versuche." 
— liichter Aem. Ludwig-, Lehrb. d. kath. und evang. Kirchenrech-
tes, herausgegeben von Dr. W . Kahl, Leipzig 1884. 193. §. 691. 1. 

2) Dass diese (Sozomenus VII. 8. Socrates, VII. 29. miiveiben  
idézett esetek) und noch andere Ernennungen, welche derselbe Ge-
schichtsschreiber aufgezeichnet hat und welche aus kaiserlicher 
Machtvollkommenheit erfolgten, dadurch nicht gerechtfertigt werden 
können, dass sie nicht in der Absicht geschahen, um das Wahlrecht, 
welches dem Klerus und Volke zukommt, zu verletzen, sondern 
Die oben angeführten Verletzungen des Wahlrechtes seitens der I 
erwähnten Kaiser sind im kirchlichen Leben seltene und sie prü-
judiciren weder dem liecht der Kirche, noch der Religiosität der er-
wähnten Kaiser hinsichtlich der Achtung und Befolgung der Syno- ; 
dalsatzungen, derm die byzantinischen Kaiser gestanden selbst, dass | 
ihnen in kirchlichen Angelegenheiten kein Jurisdiktionsrecht zukommt. ! 
(Authorismos. Seite 78 — 80 und §. 19) Andreas Freiherr Schaguna. I 
Compendium des kanonischen Rechtes, Hermannstadt. 1868. '251. 1. 
— V. ö. u. a. mit 251—253. 11. és 256. 1. 

mazó főkegyúri jogot nemcsak nem ismerték, de min-
den erre czélzó törekvést egyenesen visszautasítottak. 
Felségjog tehát másvalami mint a főkegyúri jog, és ha 
a nyugoti egyházban a keleti egyháztól teljesen eltérő 
gyakorlat fejlődött ez irányban az idők folyamán, akkor 
ezen eltérő gyakorlat keletkezése, a nyugoti fejedelmek 
nagyobb jogai az egyház körül semmikép sem származ-
hatnak a felségjogból — mert hisz akkor keleten is meg 
lettek volna — hanem egyes egyedül a nyugoti egyháznak 
hálaérzetből származó elismeréséséből, és ezen jogok ado-
mányozásából. 

Ennyi t egyelőre. — A jövő levélben többet. ? 

Spanyolország. A spanyol kath. sajtó felirata XIII. 
Leo pápához oly esemény, mely megérdemli, hogy az 
egész kath. világ tudomásul vegye. 

Talán sehol nincs nagyobb szükség az egyetértésre 
és együttes közreműködésre, mint a kath. sajtóban. Más 
sajtó lételemének és emelkedése tényezőjének tekintheti 
az egyenetlenséget és viszálykodást : a kath. sajtónak ezt 
tennie a maga körében nem szabad. 

Kétszeresen becses tehát a spanyol kath. sajtó 
egyetértésének eme fényes nyilatkozata. Becses önmagá-
ban, mert az egyetértés már maga nagy kincs ; de be-
cses főleg azért, mert majdnem páratlanul áll, hogy egy 
ország kath . saj tójának közegei oly intim jó viszonyban 
legyenek egymással, hogy egy közös felirat minden ár-
nyalatában megegyezve nagy közös actiókra tegyék ma-
gukat képesekké. 

A legmelegebben üdvözöljük a nemes és nagy pél-
dát s óhaj t juk, vajha a világ valamennyi országának 
kath. sajtója módját ejtené az egyetértés és együttes el-
já rás ily nagy kihatású tényeinek. 

A hivatolt felirat igy szól : 
Szentséges Atya ! 

A spanyol katholikus lapok vezérei és szerkesztői, 
kik ez alázatos sorokat aláirni szerencsések valának, az 
eszmék és actiók szent egyességében egyesülve és szentséged 
lábai előtt leborulva, kath. érzelmeikről nyilvános tanú-
ságot óhaj tanak adni, külöuöseti pedig tini odaadásukat 
kiváltják kifejezni ama fenséges szék iránt, a melyről 
szentséged halhatatlan dicsőséggel hirdeti a teremtet len 
bölcsesség igéit. 

Ez épp oly őszinte mint mély hódolatból kifolyólag, 
lapjaink, melyeket képviselünk, legbensőbben egyesülvén 
amaz igazságokban, a melyeket a mi anyaszentegyházunk 
vall és hirdet, különösen pedig azokban, a melyeket szent-
séged mint a katholikusok egyességének alapját jelzett : 
a svllabusban és IX. Pius más irataiban, valamint azok-
ban a tanításokban, a melyekkel szentséged egyfelől a 
hit és jog ősi igazságait megerősité s megvilágositá, más-
felől kárhoztat ta és napfényre hozta ama gonosz szekta 
czélzatait és fogásait, ÍI tnelv nem egyébre törekszik mint 
arra, hogy, ha lehetne, magát Jézus Krisztus nevét is 
kitépje a társadalmi é!et minden köréből, a köz és magán 
élet minden intézményéből. 

Es az itt képviselt sajtó szivből-lélekből, minden 
megkülönböztetés és fenntartás nélkül ragaszkodik min-
den tanhoz és a fegyelem minden neméhez, melyet a 
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szentszék a keresztény világ erejének felfrissítésére pro-
klamál ; ez a sajtó kijelenti teljes készségét, melyekkel 
követni fogja, a jelen idők sötétsége közepett , .a melyben 
annyi szellem elvaku1 és tévútra szédül, a világosság 
ama tévmentes tüzoszlopát, a mely mindenki előtt meg-
jelenik, a ki szivesen és tanulékony szellemmel kész meg-
hallgatni Jézus Krisztus helytar tójának szavait. 

Ugyanez a sajtó késznek jelenti ki magá t az egy-
ház és az apostoli szentszék minden jogának, különösen 
pedig ez utóbbi szent örökségének védelmére, a mely 
örökséget tőle a jogt iprás ragadott el ; kész e sajtó han-
gosan hirdetni a magukat katholikusoknak nevező népek-
nek és kormányoknak kötelességeit, kész minden erejéből 
és abban a mértékben, melyet eléje szentséged bölcsesége 
és tekintélye ki fog szabni, szóvivője lenni az apostoli 
szentszék világi fejedelemsége revindikácziójának, mely őt 
megilleti amaz állam felett, a melytől jogt iprás és szent-
ségtörés fosztotta meg. 

Egy perezre sem kételkedünk, hogy szentséged szi-
vének jól fog esni és vigaszára fog szolgálni annak hal-
lása, hogy ebben, a pápa által oly igen szeretett Spa-
nyolországban mindig ébren van, daczára a szabadon 
keringő destructiv eszméknek, a katholikus eggség szere-
tete, mely a mi nemzetünk legújabb dicsősége és mult 
nagyságának alapforrása vala. Ez a meggyőződés egy-
maga egy mindenható erő az erélyes szellemeknek arra 
birására, hogy még életük feláldozásával is, megvédjék a 
modern politika által, mint ezt az apostoli szentszék al-
kalmas időben jelezte, megsértet t jogai t az igazságnak és 
a kath. vallásnak. 

Végül, a kath. sajtó, a vallás és igazság szent el-
veiben egyesülten, késznek jelenti ki magát képviselői-
nek befolyásával és közreműködésével támogatni és elő-
mozdítani minden vállalatot (oeuvres), melyet az Isten 
dicsősége és az emberek üdve sugall, föltéve, hogy mindé 
válalatokat jó szándék vezérli, s öszhangban vannak az 
apostoli szentszék óhajaival és utasításaival. 

Ami egyesültségünk szilárd, mert az valamennyink 
érzelmeinek közösségén és a tiszta tan egységén alapszik, 
a mely minden pontban egész a legcsekélyebb árnyalat ig 
öszhangban van az egyház és az apostoli szentszék tév-
mentes tanaival, az örök igazság ama világosságával, a 
mely minden időket megvilágít. E szerint alaposan re-
mélhet jük tehát, hogy a katholikus sajtónak ez az egye-
sültsége, Isten malasztjának termékenyítő hatása alatt , 
idővel szintén elő fogja mozditani szeretett spanyol ha-
zánkban a vallás és társadalom nagy ügyét . 

Három királyok napján, 1885. 
Aláírva 115 lapvezér és szerkesztő által. 

I R O D A L O M . 

= Dr. Schlauch Lörincz, a nagytudományu szat-
mári püspök megnyitó beszéde, melyet a Szent-László-
Társulat novemberi közgyűlésén tar tot t , s mely oly nagy 
feltűnést keltet t , még folyvást foglalkoztat ja a közvéle-
ményt. Minthogy az országgyűlésen is szóba hozták a 

benne szellőztetett fontos kérdéseket, e beszéd actualis 
érdekűvé vált. Mint már jelentettük, külön lenyomatban 
is megjelent ily czim a la t t : „Kibékítése az egyénnek 
és családnak a vallással és az államnak az egyház-
zal." Azt halljuk, hogy nagy keletnek örvend. Megren-
delhető Ráth Mórnál 30 krjával . A püspök ur mint min-
den évben ugy most is a beszédet saját költségén nyo-
matta ki s az elárusitásból bejövő összeget a szent-László-
Társulatnak ajánlotta fel a csángók javára. Már csak a 
jóték.ony czél iránti tekintetből is a legmelegebben ajánl-
juk tömeges terjesztését. 

= J e l en té s . Teljes tisztelettel értesítem a főtiszte-
lendő hazai papságot, hogy „Egyházi beszédek hármas 
sorozata" czimű három kötetes müvem a 7 f r t pénzérték 
mellett 28 miseíntentio elvállalásáért is még mindig meg-
rendelhető. A főt. lelkipásztorkodó papság figyelmébe 
ajánlom, hogy a második kötet végén egy külön böjti 
beszédsorozat is van. 

Kalocsán, 1885. január 2-1. 
P á k o l i e z J á n o s, 

főegyházi hitszónok. 

VEGYESEK. 
— A pápa világi fejedelemségének visszaállítására 

alakult szövetség (Ligue pour les droits du Pape) Fran-
cziaországban, Belgiumban, Olaszországban és a német-
alföldi katholikusok közt rohamosan terjed. Németország-
ban régóta készen van rá a talaj. 

— Angolosan. Tatton Lykes, a dúsgazdag angol 
nagybirtokos, bár még nem tért át a kath. egyház kebe-
lébe, mégis ő építteti Londonban Manning bibornoknak 
az angolországi kath. egyház főszékesegyházát. A tem-
plom, a bécsi votiv-templom mintájára, 3 millióba fog ke-
rülni. Tatton Sykes első tet te lesz, ha a templom elkészül, 
hogy benne a kath. hi tre visszatérjen. Neje és fia már 
tavaly visszatértek. 

— Nm. és f t . Lönhárt Ferencz püspök urunk, í r ja 
a ,Közművelődés1, tetemes jótékonyságainak daczára az 
irodalom nemes és szent ügye iránti ismert buzgalmától 
indíttatva, a f. hó 18-án 25 szegényebb plébános és kán-
tortanító részére megrendelt Közművelődést f. évre is 100 
fr t tal , saját példányát pedig 50 fr t tal kegyeskedett meg-
váltani. 

— Bécsien eddig bazilika-stylben épült templom 
nem volt. Ezentúl ilyen is lesz. Egy templom-épitő bi-
zottság alakult. Czime: „Herz-.Tesu-Kirchenbauverein." 
Elnöke Ryba káplán. Mit tehet egy káplán ! Az u j temp-
lom a Leopoldstadt Kaisermühlen nevű részében lesz épitve. 
A templom-épitő egyletnek eddig a jótevőkön kiviil 700 
tagja van. 

— Az angol világbirodalomban a kath. egyháznak 
van 3 bibornoka, 15 érseke, 80 püspöke, 35 apostoli vi-
cariusa, 10 apostoli praefecturája. Az egyesült szigetki-
rályságban van 40 katholikus peer, kik közül 33 bir 
üléssel a lordok házában. Az alsóházban 60 katholikus 
képviselő van. Angolországban és Skócziában (eltekintve 
Irlandtól) 22 püspök, 2522 áldozópap, 1564 templom 
vagy kápolna. A legutolsó évben 40 u j szentély épült. 

Szerkesztőségi Telephon. 
A kik iránt a két folyóirat ügyében válaszszal vagy más 

szolgálattal tartozunk, legyenek szívesek jelenleg egy kis türelem-
mel lenni, mert kegyetlen nátha ta r t nyűgben. 

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

Eudupest, 1884. Eudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: — A párbér . — A saj tó Angliában. — Egyházi Tudósitások: B u d a p e s t : A legfőbb 
pat ronatus i jog és a souverain többi jogai. — R ó m a : A szentatya beszéde Róma növendékpapságához. — E g y e s ü l t - Á l l a m o k : 
A T1I. bal t imorei teljes zsinat levele a Hit ter jesztés Társula ta igazgatóihoz. —- Kath. Tanügy. A Veszprémi Közlönyből. — Kath. Egyleti 
Elet : Az orsz. közp. katholikus legényegylet. — A kalocsai ka th . legényegyesület. — Irodalom : De Theologia s. Anselmi Cantuari-

ensis. — Vegyesek. 

A p á r b é r . 
Hol van az a pap Magyarországban, a kit 

a párbér-kérdése legalább közvetve ne illetne, ne 
érdekelne ! 

Néhányan a falusi lelkipásztorok közöl ta-
lán tisztességesen megélhetnének, ha, teszem azt, 
a párbért megcsonkitanák, vagy megszüntetnék; 
de sokan az ily szerencsések nem igen lehetnek, 
mert a legtöbbről igen találóan mondta Trefort 
miniszter a képviselőház jan. 27-iki vitájában, 
hogy „igen sok helyen a parochia (nem az 
épület, hanem a lelkipásztori állomás) ennek 
következtében összedől, ha kárpótlást nem kap."1) 

Foglalkozzunk tehát a párbér-kérdéssel tü-
zetesen, behatóan, mert az kenyér- és igy élet-
kérdés sok lelkipásztorra nézve. 

Egy jeles jogtudós és jogakadémiai tanár, 
f i m o n Ákos, kit az a dicséretes szándék vezet, 
hogy a jogtudomány homályos, mert elhanyagolt 
ós igy beiszapolt egyes kérdéseire világosságot 
derítsen, tüzetes tanulmány tárgyává tette a 
párbér-kérdését Magyarországon. Müvét t. ol-
vasóinknak már bemutattuk és nemsokára ér-
deme szerint fogjuk méltatni ebben a folyóirat-
ban is. Most csak azért említjük fel e müvet 
újra mert a képviselőház jan. 27-iki párbér-vi-
táira a lökést kétségkívül Timon Ákos müve 
adta, a mi egy íróra nézve mindenesetre csak 
megtisztelő lehet. 

A párbér-kérdést a nevezett ülésben dr. Feny-
vessy Ferencz mérsékelt ellenzéki képviselő ve-
tet te fel. Secundált neki nem csekélyebb, mint 

J) Országgyűlési Tudósító. A képviselőház 58. ülése, 
jan. 27. 

maga Szilágyi Dezső, kit e párt legnagyobb jogi 
kapaczitásának tartanak. Ilefiexióink folyamán 
tüstént ki fog tűnni, hogy Szilágyi Dezső ur fel-
lépése ez esetben messze hátra maradt jogtudo-
mányi hire mögött 

Nevezetes jelenség marad mindenesetre az 
a körülmény : hogy, ha nincs Timon Ákos müve, 
nehezen jut eszébe akár dr. Fenyvessynek a pár-
bér-ügyi fellépés, akár Szilágyinak az ugyanazon 
tárgyban való szereplés. 

Mi körül forgott a vita ? 
Timon Ákos, psychologiailag véve a dolgot, az 

előítélet egy sajátságos nemének hatása alatt fo-
gott a párbér-kérdés megvilágításához. Egyfe-
lől a ,párbér szó oly kifejezés, mely az által, 
hogy pár-okat tehát személyeket említ, mintegy 
fülbemászólag alkalmas becsúsztatni a meggyő-
ződésbe azt a gondolatot, hogy az az egyházi szol-
gálmány, melyet párbérnek nevezünk, már termé-
szeténél fogva nem lehet dologi jog. Azután meg 
a korszellem és vallásügyi viszonyaink fejlődése 
az egyén minden hagyományos vallási kötelékei 
és terhei alól való felmentésére irányulván, evvel, 
kivált ha még az 1791-ben a protestánsoknak a 
katholikus lelkipásztorokkal szemben adott pár-
bér-mentelmét csakúgy pingvi Minerva tekinti, 
nem mindenki tudja kiegyeztetni azt, hogy mi-
képp lehet a ,tökéletes egyenlőség' és a vallás-
szabadság korában a protestánsok ós zsidók pár-
bér kötelezettségét szemben a kath. lelkipásztorok-
kal jogi alapra fektetni. 

r 

Ebben a lelki állapotban volt Timon VUÍOS, 

midőn a párbér-kérdésének felderítéséhez fogott. 
És ettől az állapottól nem csak nem szabadult 
meg; sőt egész müve nem egyébbé nőtt ki, mint 

9 
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vindiciájává első meggyőződésének, annak t. i., 
hogy a pár általában véve annyira személyi 
praestatio, hogy dologi jognak gondolni sem lehet. 

Készségesen elismerünk kettőt. Az egyik az, 
a mit soha senki kétségbe nem vont, és a mit 
a Fenyvessy és Szilágyi által — persze eg}r kis 
pá r t - t ak t i kábó l — oly hevesen megtámadott 
vallásügyi ministerium eljárása a párbérügyben 
szintén szem előtt tartott , — az egyik, mondom, 
az, hogy a párbér, tekintve a visitatio-cano-
nikák szavait jelenleg valóban igen sokszor csupán 
személyi jognak, illetőleg kötelezettségnek vehető. 
A másik, a mit szintén készségesen elismerünk, az, 
hogy a párbér személy-kötelezettségi jellegére nézve 
csakugyan egész halmazát lehet felhozni a pár-
bérjogot megalapitó és szabályzó okmányok sza-
vainak, a mint ezt Timon Ákos nagy elismerést 
érdemlő szorgalommal meg is te t te . 

De van egy dolog, a mit nem lehet meg-
engednünk, és a mit senkinek sem fog sikerülni 
a nem létezők hónába kidisputálni : és ez az, hogy 
a párbér bizony még most is igen sokszor a do-
logi jogok illetőleg kötelezettségek termeszeté-
vel bir és az valóban inhaeret fundo et transit 
cum eo. 

Els e tekintetben, ha tekintélyt akar valaki, 
nem éppen csupán valami ultramontán, tekin-
télyre lehet hivatkoznunk. I t t van mindjár t a 
„Nemzet", a szabadelvű párt félhivatalos köz-
lönye. Ennek jan. 28-iki reggeli számában a ve-
zérczikk irója, a ki néhány sorban igen széles 
jogtudományi ismeretet árul el, ezt olvassuk: 
„Nincs oly apparátus, nincs oly tör ténet i buvár-
lat, mely bebizonyíthatná a középkorra nézve a 
párbérnek és más hasonló egyházi szolgálmány-
nak vem-dologi természetét. Olyan volt ez, mint 
az úrbéri szolgálmány, habár nem vétetett fel az 
úrbéri tabellákba". És valamivel alább külföldről 
is hoz fel példát. „Hogy a párbérhez hasonló 
tartozásokat (legalább az u. n. nagyobb kalendákat) 
Németországban a dologi jogok közé sorozzák, 
megolvashatja Szilágyi Dezső a német magas bi-
róságok döntvényeiben- Csakhogy persze ott a 
katholikusokat szoritják a protestáns papnak való 
fizetésre". Igy a ,Nemzet'. 

A párbérjog, illetőleg kötelezettség ügye te-
hát, a valóság, vagyis a történet i igazság és jog-
fejlődés szerint ugy áll, hogy az eredetileg tulaj-
donképen nem az oblatiókból származott, hanem 
pótléka levén a papi tized plebánosi illetékének, 

a tizeddel együtt természeténél fogva mind' nütt, 
a hol dologhoz lehetett kötni, dologi szolgál mány 
volt, ugy, mint maga a tized, és csak ujabb idő-
ben, mondhatni legújabb időben vált igen sok 
esetben személyi szolgálmánynyá a visitatio-cano-
nikák jogtudományi szempontból egyenesen gon-
datlanak bélyegezhető szerkezete következtében. 

A canonica visitatió-kban ugyanis, melyek a 
párbérnek egyes esetekben közvetlen alapjául és 
szabályául szolgálnak, kétféle kifejezések fordul-
nak elő. Vannak oly kifejezések, a melyek a pár-
bér t személyi praestatiónak tüntet ik fel. Ez két-
ségtelen. De vannak ám olyanok is, a melyek a 
párbér eredetéhez és természetéhez szabatosan 
alkalmaztatva a párbér alat t világosan csupán 
dologi jogot, illetőleg kötelezettséget engednek 
érteni. Például: a canonica visitati -kban és az 
1802. évi generalis conscriptióban ily kifejezések 
fordulnak elő: „a singulis sessionibus," „a qua-
libet sessione" stb. Előfordulnak aztán ily ki-
fejezések is: „singuli sessionati," „quilibet co-
lonus.1' 

Mit jelentenek e kifejezések? 
Az első kategóriába tartozók ama jogelv 

szer in t : „Verba ciara non admit tunt interpreta-
t ionem", kétségkivül azt mondják, hogy az illető 
párbér a sessiókhoz, azaz jobbágytelkekhez van 
kötve, tehát dologi jog, illetőleg kötelezettség. A 
második kategóriába tartozó kifejezések ugyan 
személyeket (çolonus, sessionati) neveznek meg 
a kötelezettségre illetékesekül, ámde a párbér-
fizetési kötelezettség alanyának eme kijelölése 
ugy történik, hogy a személyre való utalásban 
(p. sessionati) egyúttal a kötelezettség alapja és 
hordozója (a sessio) is világosan ki van jelölve. 
Tehát tulajdonképen i t t is dologi jog van vdá-
gosan kifejezve, persze csak közvetve, mig az 
előbbi kifejezésekben a dologi természet közvetle-
nül nyilvánult. 

Engedjenek meg nekem, kedves paptársaim, 
i t t egy megjegyzést. Ez a m< gjegyzés igen rövid. 
Igy szól: „Vigilantibus jura." Magyarul: „Néma 
koldusnak üres marad a tarisznyája." 

Mit akarok ezzel mondani? 
Csak azt, 1) hogy, ha a canonica visitatb'k 

régi jó időbeli szerkesztői kissé gondosabban jár-
nak el és okmányaikban szabatosabb kifejezése-
ket használnak : ma a párbér dologi természetét 
aligha jutna valakinek eszébe komolyan két-
ségbe vonni; 2) pedig, hogy, ha 1791-ben Dob-
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zse-László-természetü katholikus őseink nem ma-
radnak „néma koldusok" a katholikus lelkészeknek 
doU.qi jog alapján a protestánsoktól fizetett pár-
bérér t járó követeléseikben: ugy bizonyára az 
akkor részünkről elvesztett és a protestánsok ál-
tal m-g nyert párbér-érték nem a katholikus val-
lásalapból nyer kárpótlást, hanem bizonyára a 
dologi jog alapján köteles katholikus párbértől 
megszabadult protestánsok részéről megváltást!l) 

Sed haee inter parenthesim tantum, és csu-
pán figyelmeztetésül az iránt, nehogy most újra, 
igazán teljes érvényű dologi jogok alapján pro-
testánsok* és zsidóktól járó párbér2) eleste fejében 
a katholikus vallásalap vagy pláne, mivel ez már 
tul van terhelve, a püspöki-, és káptalani-, 
később meg a gazdagabb plébániai stb. vagyon 
legyen kénytelen és uj adócsapnak oda tar tani a 
hátá t . 

Azt mondta dr. Fenyvessy képviselő ur, hogy 
„a magyar régi jog egyátalában soha nem ismert 
ilynemű dologi szolgálmányokat."3) 

Nem tudjuk ugyan, mer t nem mondta meg, 
hogy mit t a r t a képviselő ur régi magyar jog-
nak ; de ugy hisszük, feltehetjük, hogy ő is régi 
jognak t a r t j a a XVI-ik század jogát. No már 

*) Dr . Fenyvessy azt mondta a képviselőházban, és 
dr. Szilágyi Dezső, mintha csak összebeszéltek volna, még 
egy hanggal magasabban secundált neki abban, hogy : 
midőn az 1791. XXVI. t. cz. 6. §-a ezt mondja : „A kath. 
lelkészeknek ilykép elveszett jövedelemért mikép nyúj -
tassák kárpótlás, az iránt a helytartótanács fog meghall-
gattatni : kijelenti azonban ő felsége, hogy ahhoz soha 
sem fog hozzá járulni, miszerint ezen kárpótlás ürügye 
alatt akár az adózó nép, akár a királyi kincstár bármi-
kép terheltessék", — ebben „vrgativt", vagy mint Szi-
lágyi mondá, Bközvetve" megjelölte a kártalanítás forrá-
sát, t. i. a kath. vallásalapot. Há t ez egyszerűen nem 
áll. Negatíve i t t csak az van mondva, hogy honnét nem 
akar ta a felség a kár ta laní tás t ; közvetve pedig tulajdon-
kép semmi sincs mondva, hanem értve igen is a felség 
által helyesen csak az lehetett, hogy a dologi tehertől 
szabadult protestánsok váltsák meg a terhet. Igaz, hogy 
azután csakugyan a kath. vallásalapra tolták a kártala-
nítás', de ez nem jogszerűen, hanem a béke kedvéért, a 
felszabadult protestánsok dologi kötelezettségének elenge-
dése által történt . Nagyon téved Szilágyi képviselő úr 
akkor is, midőn a kath. vallásalapról azt állitja (Országgy. 
Tuoósitó, j n. 27.), hogy „a vallásalap rendeltetése első 
sorhon (plane!) a lelkészek kártalanítása". Gyönyörű ren-
deltetés volna biz ez ! Ha az államnak, illetőleg ha az ál-
lam nevében beszélő Szilágyi Dezsőnek tetszik speciosus 
jogelméletek és hypothesisek alapján az akatholikusokat 
dologi tartozásoktól felmenteni : tessék a kártalanítást 
vagy maga teljesíteni, vagy a dologi tartozástól szaba-
dultakra megváltást kiszabni. A kath. vallásalap nem 
azért van, hogy az akatholikusok, kivált pedig a zsidók 
nyereségeit fedezze ! 

2) Szerencsétlen szó ez a párbér ! 
s) Országgyűlési Tudósító, jan. 27. 

pedig az 1647. 12. tcz. vegyes lakosságú közsé-
gekben a katholikus és protestáns lelkész közt 
egyenlően rendeli felosztani a párbérből befolyó 
jövedelmet. 

Mit gondol a képviselő ur : ha ez a régi jog 
„parochialis kötelezettségből folyó személyes te-
hernek vagyis oly egyházközségi adó"-nak tar -
to t ta volna a párbért , „melyet a képviselő ur sa-
já t szavai csakis kath. féltől, mint kath. parochiá-
hoz tartozótól lehet és szabad követelni" : vájjon 
elrendelhette volna-e az egyenlő felosztást ott is, 
a hol a katholikus és protestáns felek nem egyenlő 
számban voltak '! Vagy azt hiszi a képviselő ur, 
hogy a kath. és prot. felek akkor minden vegyes 
községben egyenlő számban valának? 

Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset. 
Ha Timon Ákos tul nem lő a czélon, sem dr. 
Fenyvessynek nem jő kedve — bakot lőni, sem 
dr. Szilágyi nem jő abba a helyzetbe, hogy rá-
duplázzon a collegája által lőtt bakra. 

Denique csak igazuk marad a régieknek : in 
senibus consilium. Ezúttal is a tapasztalatokban 
gazdag Trefort maradt a győztes, a ki Fenyvessy-
nek adott válaszában egyszerűen constatálta a 
tényállást. „Annyi tény, igy szólt, hogy (a pár-
bér) igen gyakran dologi természetű, mert szer-
ződésen (t. i. dologi jogot létesítő szerződésem) ala-
pul; másutt személyes praestatio." 

Ezen a tényálláson lehet ugyan a jövőre 
nézve változtatni, — de csakis jog és igazság 
u t j án ; hanem azt meg nem történtté , nem lé-
tező ténynyé tenni és a világból kidisputálni nem 
lehet senkinek. Contra factum non datur argu-
mentum. 

Az ellen pedig, hogy a más vallásúak által 
jogszerűen teljesített szolgálmányok egyszerűen 
elengedtessenek a kötelezetteknek, az igy káro-
sult kath. lelkészek pedig a vallásalapból, vagy 
más kath. forrásból kárpótoltassanak, — határo-
zottan tiltakozunk. A katholikus status vagyona 
nem azért van, hogy az folytonos csorbulást szen-
vedjen. Es i t t a veszteség hozzá még kétszeres-
nek bizonyulna. Ha például, valamely zsidó, ré-
széről minden váltság nélkül, tehát ingyen men-
tetnék fel az általa megvett telken dologi teher 
alakjában fekvő párbér-szolgálmány alul és a val-
lásalap lenne kénytelen a vesztes lelkészt kárpó-
tolni: a zsidó nyeresége a kath. egyházra nézve 
kétszer veszteség lenne. Az első veszteséget az 
által szenvedné az egyház vagyoni status-quoja, 

9* 
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hogy a zsidónak az egyházat illető szolgálmány 
donatio alakjában odaengedtetnék. A második 
veszteség abban állana, hogy a vallásalapnak azt 
az összeget, melyet más kath. czélra lehetne gyü-
mölcsöztetni, a zsidónak tör tént condonatio nyo-
mán kelt lelkészi kárpótlásra kell forditani. 

Ha az államnak nem tetszik, hogy a vallás-
felekezetek hivei a kath. lelkipásztornak szolgál-
mányt, nem a vallás, hanem dologi jog czimén, 
ezentúl is tegyenek : az állam váltassa meg e szol-
gálmányokat. Az egész ország nem köteles meg-
váltani; a kath. egjdiáz — az ő megkárosítását 
pedig a nyertesek helyett nem köteles kárpótolni. 

A sajtó Angliában. 
in. 

A katholiczismus eléggé hatalmas Angliában, hogy 
saját közegekkel birjou, melyek ügyét védjék és tanait 
hirdessék. Azonban nincs egy napi ú jsága sem, melyet a 
négy vezérlappal párhuzamba áll í thatnánk. 

A katholikusok pedig számosan vannak ; a válasz-
tások alkalmával leginkább az ő szavazataik adják a 
győzelmet, vagy a liberális, vagy a conservativ pártnak. 
Polit ikai gyöngeségök különféle származásukban rejlik. 

Némelyek azon nemes keresztény családoktól ered-
nek, kik Erzsébet királynő ideje óta megszokták az ül-
dözéseket atyai örökség gyanánt tekinteni ; háromszáz 
éven át a törvényen kivül állva nem akarnak bele ve-
gyülni a közéletbe és küzdeni joga ikér t ; elszigetelten él-
nek, melyből nem hiányzik bizonyos nagyság, de mely 
ügyöket terméketlenné teszi. 

A többiek convertiták, vagy azok gyermekei, mert 
a rémuralom által előidézett franczia emigratió liozta 
létre a római vallásra való áttérések szakadatlan soro-
zatát, melynek hullámzásai egész napjainkig femnaradtak. 
Ezek hiven hagyományukhoz, melyekhez az angol-szász 
fa j oly szilárdul ragaszkodik, megváltoztat ták vallásukat 
a nélkül, hogy őseik politikai nézeteitől eltértek volna. 
A whigek és torykból szabadelvűek és conservativek let-
tek s habár egy religio kapcsa egyesíti őket, sok politikai 
kérdésben elválnak egymástól. 

A mi az íreket illeti, vallásuk fenianismussal, po-
litikájúk separatismussal van beszennyezve. Ok sokkal in-
kább ellenszenveznek az angol katholikusokkal, mint a 
presbyteriánok legfanatikusabbjaival. 

1882. tavaszán Irhonban valék kevéssel utóbb, hogy 
Cavendish lord megöletett . Egy öreg pap, ki vonakodott 
a National Land-Leagueába állni, szabadságot vett ma-
gának arra, hogy nem egészen helyeselte Parnell szavait 
és eljárását, hirtelen mise közben halt meg. Senki sem 
merte kisérni a szegény plébános holttestét és az egész 
főváros népsége meg volt győződve, hogy az Isten igaz-
ságának hatalmas kar ja érte a méltatlan papot. 

Sok jó katholikus buzditott az egyetértésre és egyesü-
lésre csak néhány hó előtt ; hasonló pártot szeretnének 

szervezni a centrum pár t jához Németországban, mely 
Windhorst vezetése alatt oly dicső győzelmeket arat a 
parlamentben. A Dublini Review, mely több czikket sze-
melt e fontos kérdésnek, azon eszméje, hogy az egyesült 
királyságban minden katholikus ugyanazon zászló alatt 
egyesittessék és az oly különböző elemek homogen pártot 
alkossanak, még messze van a megvalósulástól. 

Mindazáltal a katholikus eszme terjed és az eman-
c i p a t e törvény megszavazása óta papok és világiak ve-
télkedtek a buzgalomban, hogy lapokat alapítsanak és 
tartsanak fönn. 

1849-ben egy megtér t quaker, Lucas Frigyes, a hires 
Bright János sógora, alapítja a Tablet-et, jeligéjeül tűzve ki 
Bürke büszke mondatát : I have no man's proxy, my 
errors if any are my own. 

Kitűnő czikkek, épp oly udvarias, mint erélyes irály-
lyal, majdnem rögtön valóságos tekintélylyé emelék a la-
pot és alapitóját beválaszták a parlamentbe, mint Meath 
(Irhon) kerületi képviselőt. Lucas hévvel karolja fel a 
liberalismus ügyét, melyet nem választ el potitikai maga-
tar tásában Irland fölszabaditásától. 

A Tablet ma Salford püspöke, Vaughan tulajdona. 
Igazgatója Ranken Elliot. Conservativ irányt vett föl és 
az egész világon védi a katholikusok ügyét. Növekedő 
gyarapodása messze kiterjesztette hatáskörét. A Tabletnek 
vannak rendes levelezői Rómában, Párisban, Dublinban , . . 
Európa minden fővárosában és igazolja második czimét, 
heti lap és szemle, a mennyiben értékes irodalmi tanul-
mányokat is közöl. 

Negyven lapján a heti eseményeket röviden közli, a 
napi kérdésekről alapos czikkeket, könyvismertetést, An-
golhonból, Skóczia és Irhonból egyházmegyei újdonságo-
kat ad ; kiegészitő lapjában a római szertartások congre-
gatiójának határozatait , tanügyi tudósításokat nyúj t és az 
olvasó ott találja a felvilágosításokat és feleleteket mind-
azon kérdésekre, melyeket beküldöttek. 

A Tablet igen el van terjedve a papságnál és a 
magasabb körökben ; megjelenik pénteken este, London-
ban, ára 5 penny (fél frank). Egy másik hetilap a 
Weekly Register. 1845-ban alapít tatott Robilland franczia 
író által, első neve The Catholic Standard volt. Kezdetben 
csak tengődött és csak midőn Meynell Vilmos sugalmaz-
ta, biztosít tatott fönállása. A Weekly Register czikkei 

I világiasabbak, változatosabbak, mint a Tablet-éi. Gyakran 
olvashatni bennök irodalmi újdonságokat és életrajzi köz-
leményeket a világ minden részéből jeles katholikusoktól. 
A 16 lapra terjedő hetilap ára 8 penny. 

Az egy penny-s katholikus újságok közt első az 
Univers. 26 évvel ezelőtt alapít tatott . Ez egy ír újság, 
mely a Home Ruler-ek minden politika törekvéseiben osz-
tozik. Minden 8 lapjának egyrésze tárczának van szemelve, 
melybe rendesen amerikai regényírók dolgoznak. Az Uni-
vers igen el van terjedve az alsóbb osztályoknál. 

Vetélytársa, a Catholic Times, csak nem rég ala-
p í t ta to t t Nugent atya által Liverpoolban. Igen mérsékelt 
a politikai téren, igen jeleskedik közleményei biztonsága 
és változatossága által. A Catholic Times a teljes önmeg-
tagadásra alakult „keresztény ligának" közlönye és az ő 
szavára tar ta tnak az egylet különféle ágainak meetingjei. 
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A lap ára csak egy penny és számra nézve mahol-
nap eléri az Universt. 

Nem akartam szólni csakis azon lapokról, melyek 
Londonban látnak napvilágot ; egy dublini újság azon-
ban érdemes említésre ; ez a Freemann nagy formájú 
napi lap, mely több mint 40,000 példányban nyomatik. 
Másod szerkesztője Gallaher ügyes vezetése alatt mindin-
kább gyarapszik. Ez a Land League mérsékelt közlönye, 
minden körülmények között franczia-barát és védi az oran-
gisták ellenében a katholikus ügyet. 

Az egyház hadserege, melynek katonái napról-napra 
szaporodnak, ügyes fegyveresekkel rendelkezik, mely bi-
zonynyal meg fogja hozni gyümölcseit. 

Hiányzik még csupán a helyes organisatio. 
Egy kötegbe kellene gyűjteni a szétszórt erőket, 

összehozni az osztályokat, eloszlatni az előítéleteket, ta-
bula rázát csinálni a másodrendű kérdések feletti egye-
netlenkedésből, és csakis azon érdekeket kellene szem 
előtt tartani, melyek képesek a katholikusokat tömöríteni. 
A püspököknek talán sikerülne oly szövetkezeteket hozni 
létre, milyenek Francziaországban a munkás szövetkezetek, 
melyek meg fogják menteni Francziaországot, ha még 
megmenthető. 

Az önzés, mely ugy látszik az angol-szász fa j örök-
sége, könnyen elolvadna ily önfeláldozás tűzhelyének 
lángjainál és a katholikus párt egysége által megerősödve 
mindenhatóságra törekedhetnék. 

* 
* * 

A sajtó évkönyve utolsó kiadása szerint az Angol-
honban kiadott újságok száma 1817, melyek igy osz-
lanak meg. 

. , . , ( Londonra 375 
Anghara es.k J ^ 

Wels földére . . " 71 
Skócziára 183 
I rhonra 156 
A szigetekre 20 

Napilaj) van csupán 169, melyek csak 6-szor jelen-
nek meg hetenként. A vasárnapi munkaszünetet az an-
golok szigorúan megtar t ják , és a sajtó legkevésbé sem 
gondol annak megszegésére. 

A képes élczlapok bizonyos tekintetben próbakő 
gyanánt szolgálhatnak arra, hogy belőlük valamely nép 
erkölcsiségét megítél jük. Ha ez elv áll, akkor meg kell 
hajolnunk az angolok előtt. A Punch, a Judy, a népies 
lapok, mint a Funny Folks nem élnek oly illetlen nyelv-
vel, milyet a mi saj tónkban megszoktunk. Soha meg nem 
támadják a vallást, r i tkán az erkölcsiséget, és tudják 
tisztglni az embereket, mind annak daczára, hogy gúnyt 
űznek nevetségességeikből. 

Még egy körülmény válik dicséretére Angliának, 
melyet hallgatással nem mellőzhetünk. A hírlapok majd-
nem mindenütt erős változásokon mennek keresztül. Majd 
túlzók, majd mérsékeltek, tudományosak vagy roszul írot-
tak. De Angliában ez oscillatiók soha sem lépték át a jó 
ízlés határai t . Mintha az angol sajtó jelszavául választotta 
volna a költő szavát i s : .Excelsior." Törekvései tisztul-

tak, polémiáinak tónusa szelídült, irodalmi ízlése tökélyes-
I bűit, és ebben rejlik a csoda : minden megvalósult hala-

dását a szabadságnak köszönheti, melyet élvezett és élvez. 

Francziából 

EGYHÁZI TUD0SITAS0E. 
Budapest, január 30. A legfőbb patronatusi jog és a 

souverain többi jogai. II. — Mult levelemben röviden 
iparkodtam kimutatni, hogy a kegyúri jog a kánonjog 
világos és minden kétséget kizáró módon nyilvánított 
felfogása szerint a felségjogból nem származik. A patro-
natusi jog, melyet az egyház kezdetben nem ismert, a 
keleti egyház soha sem ismert, a nyugoti egyházban csak 
hálaérzet fakasztotta elismerésből és adományozásból szár-
mazott. Ez a kánonjog felfogása s nézetünk szerint, ez a 
felfogás első sorban döntő. A kegyúri jog jus in sacris, 
tehát eredetének, természetének meghatározására első 

, sorban illetékes az egyházjogi felfogás. Az egyházat ugy 
kell venni, amint van. Ennek akár lényegében, akár szer-
kezetében önkényesen változtatni nem lehet, nem szabad. 
Tönkre menne, azaz már régen tönkre ment volna az 
egyház, ha ezen i rányban engedett volna változást. 

Innét már a priori világos, hogy a kath. egyház-
nak Magyarországon is más fejlődése nem volt lehetséges, 
mint az, mely az egyház lényegének és szerkezetének 
megfelel, vagy azzal legalább nem ellenkezik. A részletes 
magyar egyházjog nem változtathat az egyházjog egyete-
mesen érvényes lényeges pontjain semmit, vagyis : a mi 
esetünkben nem változtathatta át a legfőbb kegyúri jognak 
sem eredetét, sem természetét. E g y szóval : magyar ki-

I rályaink legfőbb kegyúri joga csak ugy keletkezett, csak 
oly természetű, mint bárhol másutt, azon egy különbség-
gel, hogy ezen legfőbb kegyúri jog kiterjedése, királya-
ink nagyobb bőkezűsége következtében, nagyobb, mint 
bárhol másutt. 

Ez nem egyéni felfogásunk. Ez a magyar közjog, a 
magyar történelem felfogása. 

Ismételjük, nem akarunk értekezést irni, de a leg-
kiválóbb szempontokat kell kiemelnünk. 

A magyar Tribonianus, Verböczy István, decretum 
Tripart i tumában (Pars. I. tit. 11.) a magyar királynak az 
egyházi javadalmakra vonatkozó adományozási jogát négy 
jogczímből vezeti le, de egyikében sem szerepel a felségjog. 
Ha Verbőczy koráig a felségjogra épitett legtöbb kegy-
úri j og elmélete ismeretes lett volna, nem kételkedünk, 

j hogy ezen jogtudós, ki annyira kardoskodott a magyar 
király jogai és az ország szabadalmai mellett, azt a jog-
czimet kétségkívül felemlíti. Hallgatása nagy jelentőségű, 
s azt muta t ja , hogy az ő koráig ilyen felfogás teljesen is-
meretlen volt. Ellenkezőleg éppen az ő érvelése teljes ösz-
hangzatban van a kánonjog felfogásával, melyet utolsó 
alkalommal kifejtet tem. Nagy jogtudósunk ugyanis ezeket 
i r ja a magyar király legfőbb patronatusi jogára nézve: 

I „Et hoc (t. i. ezen jog) quadruplici ratione. §. 1. Primo: 
ratione fundationis Ecclesiarum. Quia Reges Hungá-
riáé, cum soli fuerint omnium Ecclesiarum et Episcopa-
tuum, Abbat iarumque et Praeposi turarum in hoc Regno 
fundatores. per ejuscemodi fundationem omnem facultatem 
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juris patronatus, íiominationis, electionis ac collationis 
Beneficiorum »ibi ipsis acquisierunt et vendicarunt : Qua 
ex causa, juris videlicet Patronatus rati one, pertinet semper 
ad Reges nostros hoc in Regno Beneficiorum Ecclesiasti-
corum collatio". 

Ezen szavak oly világosak, hogy kommentárra nem 
szorulnak. Az egyházi javadalmak alapítása (és dotatiója) 
szülte azt a jogcziinet, melyen a magyar királyok ado-
mányozási joga nyugszik, vagyis a legfőbb kegyúri jog. 

Yerbőczi I . ezen kivfíl még a következő három jog-
czimet emliti : ratione susceptae Christianitatis — ratione 
legitimae praescriptionis — quia ista l i b e r t á s . . . in gene-
rali ac celebri concilio Cons tan t iens i . . . corrobarata juris-
que jurandi religione firmata fuit. (I. h.) 

Ez Yerbőczi felfogása szerint a királyi legfőbb kegy-
úri jog eredete. 

Ezen felfogás a hazai törvényhozásban mindenütt 
szerepel. A hol királyaink intézkednek, az országgyűlés 
határoz egyházi ügyekben, ott világosan történik hivat-
kozás a legfőbb kegyúri jogra, vagy ha ez, mint általá-
nosan elismert dolog fel nem emlitettik, soha, egyetlen 
egy esetben sem történik hivatkozás a felségjogra. A cor-
pus juris hungarici számtalan bizonyitékot tartalmaz ezen 
tekintetben. Csak néhányat idézünk : Matbiae Corv. Re-
gis Decret. III. art . 18 : üladislai R. deer. III . art . 67. 

1 . ; Maximiliani R. deer. III. art. 36 : .Cíiroli HI . decr. 
1723. art. 71. Mariae Theresiae decret. 1741. art. 16. — 
Ezekben és számos más helyen egyenes és határozott 
hivatkozás történik ezen jogczimre : a jus patronatus — 
summum jus patronatus — summus patrónus stb. 

Hogy milyen mély gyökereket vert e felfogás ha-
zai tudósainkban, azt csak egy esettel kivánom meg-
világosítani. A mult században élt iró, Kollár Fe-
rencz Adum, a bécsi es. kir. udvari könyvtár őre és ké-
sőbb igazgatója, kinek egyik müve (De originibus et usu 
perpetuae potestatis circa sacra apostolicorum Hungáriáé 
regum 1764.) a királyi hatalomnak jozefinisztikus szel-
lemben való tulterjesztése miatt tilalom alá került és az 
index librorum proliibitorumba igtat tatot t . Két évre e 
müve megjelenése előtt a királyi patronatusi jog tár-
gyában külön munkát irt (Históriáé diplom. juris pa-
tronatus apostol. Hungáriáé regum libri très, Vindobonae 
1762.), melyben a királyi legfőbb kegyúri jog keletkezé-
sének bebizonyítására (cap. IX. Pr ima et vera origo juris 
patronatus Apostol, regum Hungáriáé 1. m. 43—49. 1.) 
Verbőczi általunk is idézett szavai után II. Silveszter 
pápa diplomájára hivatkozik, melyet in extenso közöl. 
Ezen az apostoli szt. királyhoz irt pápai válaszban a kö-
vetkezőket olvassuk: „Et quia nobilitas Tua Apostolo-
rum glóriám aemulando, Apostolicum muuus Christum 
praedicando, ejusdem fideni propagando, gerere non est 
dedignata, nostrasque et Sacerdotis vices supplere stu-
dui t atque Apostolomul Principem prae caeteris singula-
riter honorare : idcirco et Nos singulari insuper Privile-
gio Excellentiam Tuam, tuorumque meritorum intuitu, 
Haeredes ac successor es tuos legitim os, qui sicut dictum 
est, electi atque a sede Apostolica approbati fuerint, nunc 
et perpetuis futuris temporibus condecorare cupientes. 
u t postquam Tu et i Iii Corona, quam mittimus, ista juxta 

formulám, Legatis tuis t radi tam coronatus, vel coronati 
exstiteritis, crucem ante te, Apostolatus insigne, gestare 
facere possis ac valeas, atque íIii possint valeantque: et 
secundum quod divina gratia Te et illos docuerit, Eccle-
sias regni tui praesentes et fu turas Nostra ac successo-
rum vice disponere atque ordinäre." 

Ezen apostoli levél világos szavai után Kol 'ár saját 
véleményét másképp nem alakíthatta, mint következőleg: 
„Quibus Pont fer cum suo, tum etiam successorum snorum 
nomine Regibus nostris claris et perspicuis plane verbis 
concedit primas ad Electionem, Translationem etc. Prae-
latorum Coronae Regni H u n g á r i á é . . . (48 1.) ad primam 
juris hujus Regi' anginem quod attinet, dixi mo<lo, eum 
huic S le eat ri II. litteris d<-beri." (496) Tehát nem a fel-
ségjogból, hanem II. Silveszter pápa adományozásából 
származtatja le maga Kollár is a legfőbb kegyúri jogot . 
Későbbi tergiversatiója az okmányok betűin nem változ-
ta t semmit. 

Hasonló felfogással voltak hazai tudósaink minden-
kor ; az egyetemen és az akadémiákon mást nem is ta-
nítottak. Egy hosszú sort ke lhne idéznünk, Lakics, Kele-
men, Urbanetz, Brezanóczy, Udvardy, Krajcsik, Bozóky, 
Kőnek, Hofmann stb. stb. Csak egyet, egy református 
szerzőt idézünk, Kovács Ferenczet, jog tanár t a debreczeni 
reform, főiskolában, ki igy ir : , A pápai kiváltság társas 

i vagy conventuális egyház feletti teljes a prelatusit is ma-
: gában foglaló bemutatási és kinevezési kegyúri jog meg-

szerzéséhez szükségen". (Egyet , és részszerü egyházjog alap-
i tanai, irta Kovács Ferencz. Debreczen, 1870. 95. 1.) 

Ugy véljük, e néhány általunk felhozott bizonyí-
ték is eléggé igazolja ama felfogás helyességét, hogy 
a magyar közjog is a király legfőbb kegyúri jogát nem 
a felségjogból, hanem a kánonjog által felállított jogezi-
mekből és az egyház adományozásából vezeti le. Hogy te-
hát ennélfogva csak a tényálladéknak teljes ignorálása 
mondathat ta azt Irányival és másokkal, hogy a dr. Schlauch 
L. ő excja által védelmezett felfogás szerint a magyar király 
csak delegatusa, csak vasallusa lenne a szentszéknek. Ki 
más forrásból, más alapon és czimen szerez jogokat , az 
birja azokat kétségkívül mint tulajdon jogait, de soha, 
soha sem mint saját tel jhatalmából folyó, neki eo ipso 
járó jogokat . Azért azt tar t juk, hogy a magyar közjog 
szerint is van különbség a legfőbb kegyúri jog és a sou-
verain többi jogai között, még pedig különbség eredetre, 
természetre és tá rgyra nézve. 

Ama nézet, mely e század elején ezt a különbséget 
eltörülni és a kegyúri jogokat a felségjogból leszármaz-
tatni törekedett , nem tar that ta magát és ma már ál-
talán a tudományos világban el van vetve, miről legkö-
zelebbi levelemben. ? 

Róma. A szentatya beszéde Róma növendékpapsá-
gához, f. hó 19-én: 

Dilecti Filii, 
Alacritas ista et concordia pietatis, quae jjost saecu-

laria solemnia in honorem Caroli Borromei hue vos, di-
! lecti filii, hodierna die perduxit, obsequiuiu Nobis vestrum 

coram significaturos, sicut digna clientibus est magni 
sanctissimique Episcopi, ita Nobis accidit periucunda ; 
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eamque libenti et grata voluntate complectimur. Quin 
imo cogitatione permotos tanti viri, qui de elericorum 
disciplina egregie et in exemplum meruit, ipse Nos ad-
spectus vester non parum delectat. Yos enim cum intue-
mur, ad ceteros etiam sacrorum alumnos collegas vestros 
sponte provolat cogitatio : iuvatque animo cernere n o n -
dum sane maturi tatem, sed spem et expectationem quam 
universi sustinetis, quaeque maior est in praesens, quam 
forte alias. Nam grande et sacrosanctum sacerdotale mu-
rais, cui vos, Deo adspirante, proluditis aliquanto est ad 
gerendum difficilius in hac asperitate temporum : prop-
terea quod nimis iam multis Dei recusantibus impérium, 
Ecclesiamque divinitus conditam in excidium petentibus, 
quotidianae sunt dimicationes subeundae pro rebus maxi-
mis et praestantissimis, quibus non modo privata sed etiam 
publica hominum continetur salus. Laborante vero ab 
bostilibus odiis Ecclesiae catbolica, ipsos eins adininistros 
in eadem esse invidiae flamma necesse est. Hinc multa 
Clerum circumveniunt perpessu aspera ; ita u t quicumque 
nomen sanctae huic militiae dare decreverint, plus for -
tasse in hoc vitae cursu habituri sint quod angantur, quam 
quod gaudeant. 

Nihilominus erigere animum oportet, dilecti filii, 
conscientiaque officii et fide promissorum Iesu Christi op-
portune confirmare. Cessuri quippe aliquando sunt errores 
veritati : fréta Deo, ad immortalitatem nata, omnes ini-
micorum conatus, invicta et sospes eludet Ecclesia. — 
Yerumtamen in tam formidolosa hostium conspiratione, 
Clerus oronis victoriam nomini catholico deproperaturus, 
descendat in aciem opus est, duas res afferat magno-
pere necessarias, cognitionem scienliarum, eamque minime 
vulgarem, et animum pro salute communi fortia facere 
et pati paratum. •— Hac Nos de caussa curas non medi-
ocres neque postremas in adolescentibus clericis posuimus 
itemque in posterum, Deo iuvante posituri sumus; nimi-
rum ut in spem sacerdotii diligenti praeparatione erudi-
antur, virtutibus iis, quas maxime dixi mus hoc tempore 
necessarias, mature comparandis. — Maiorum rerum sci-
entiam quod spectat, utiliter videmur et convenientur 
temporibus fecisse, quod ad disciplinam Thomae Aquina-
tis studia clericorum revocavimus. E t hac de re quod per 
litteras, nec semel, aperte monuimus, idem hodie viva 
voce renovamus, Angelicum Doctorem oportere ducem ac 
magistrum sequi : in quo vos, dilecti filii, quanto plus 
operae studiique collocaveritis, tanto plus ad excel-
lentiam doctrinae propius accessisse iudicatote. — De 
pietate vero, de studio hominum servandorum, intue-
mini in ipsum istud Ecclesiae catholicae lumen ac decus 
Carolum Borromeum, patronum vestrum caelestem : ab 
eoque accipite in hoc genere formam officii. Is enim, ut 
probe scitis, politus doctrina et litteris, praeclaras istas i 
ingenii opes in util i tatem Ecclesiae et salutem transtuli t 
proximorum, industria et assiduitate mirabili. In omni 
autem actione vitae immortalia sacerdotalis fortitudinis 
exempla reliquit : i temque per infensa, ut tunc quoque • 
erant, Sedi Apostolicae tempóra, nihil habuit sanctius, !  

quam ut in obtemperatione Romano Pontifici confidenter 
acquiesceret, omnem inde sumens et cogitandi normam 
et agendi. — Date igitur operam, dilecti filii, ut tantam 

viri praestantiam si minus consequi licet, liceat. saltern, 
quamtum contentione potestis, imitari. Atque in hoc imi-
tandi Caroli Borromei studio, si quicquam curae est pro-
ficere, saepe et multum cogitate, neque ilium efficere 
tantas res potuisse, neque vos posse ullas sine caritate, 
quae omnium est domina et regina virtutum. Nos itaque 
enixe obsecramus Deum qui Caritas est, ut hanc diffun-
dat in cordibus vestris, vosque augeat cunctis muneribus 
caelestibus, quorum auspicem vobis, dilecti filii, benedic-
tionem Apostolicam peramanter in Domino impert imus. 

Egyesült-Államok. A III. baltimorei teljes zsinat 
levele a Hitterj' sztés Társulata igazgatóihoz, melyet a zsi-
nat elnöke irt alá, igy szól : 

„Uraim ! 
Amerika Egyesült-Államai köztársaságának harmadik 

teljes zsinatban összegyűlt érsekei és püspökei méltán örö-
met érzenek kelni szivökben, midőn constatálják azt az 
állandó közreműködést, a melyet önök a kath. hit apos-
tolainak az újvilágban 1822. óta nyújtani meg nem szűn-
nek ; és az a tetemes összeg, a melyet önök amaz idő-
ponttól kezdve e széles ország egyházmegyéinek és missói-
nak küldöttek, fényes bizonyítéka a buzgóságnak és 
szeretetnek, a melylyel önök soha sem szűntek meg min-
ket segíteni. 

Mi, részünkről, óhajtva óhaj tunk részt venni ama ha-
tártalan jótékonyságban, a melyben önök a földgömb min-
den vidékét részesitik ; és hogyha eddig leggazdagabb 
tar tományainknak nem is sikerült csak aránylag csekély 
összeggel szolgálni önöknek, ez onnan van, mert itt ná-
lunk még igen nagy hiányok töltendők be és igen sür-
gős szükségletek elégitendők ki. 

Azonban közeleg az idő, a midőn mi is be fogjuk 
önöknek bizonyíthatni, hogy hazánk katholikus népe nagy-
lelkűségben és jótékonyságban s a Hitterjesztés nagy mü-
vében nem hagy magán túltenni : és midőn ismétel-
ten legforróbb kérelemmel ajánljuk szeretetükbe, a 
melynek annyi bizonyítékát vettük, eme köztársaság leg-
elhagyatottabb és legszegényebb templomait : azt az 
édes reményt adhat juk önöknek, hogy, ha a Gondviselés 
igyekezeteinket megáldja , a mi híveink adományai mig 
egyfelől hathatós támaszuk lesz törekvéseik folytatásában, 
másfelől mintegy visszaszolgálása lesz ama jótétemények-
nek, a melyekben az önök gondossága bennünket része-
sített. 

Isten áldását esdve le önökre és müvükre, mara -
dunk. 

Önöknek legalázatosabb szolgái Jézus Krisztusban. 
A III . baltimorei teljes zsinat nevében : 

Gibbons Jakab, 
baltimorei érsek és apostoli delegatus. 

KATH. TANÜGY. 
(A Veszprémi Közlöny-ben olvassuk). 

A .Religio".... 1885-ik évi I. számában ezen indít-
ványt tette : 

Minden hosszadalmasabb bevezetés nélkül kérdezzük: 
van-' Maggarország iskolai rendszerében, az elemi iskolá-
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tói kezdve az egyetemig gondoskodva, hogy az ifjúság a 
kath. egyháznak töiténetét Magyarországban, mint egy-
öntetű egészet megismerje? TJgy hisszük, hogy nincs. 

Indítványozzuk tehát : hozassék be minden kath. kö-
zépiskola felsőbb osztályainak egyikébe, továbbá a tanító-
képző intézetekbe és a felsőbb iskolákba „ A kath. egyház 
történelme Magyarországon" mint köteles tantárgy. 

Az indítvány megokolását, ha szükségesnek tűnnék 
fel, egy későbbi czikkre halasztjuk. Addig is felhívjuk rá 
az illetékes tan férfiak figyelmét, azzal a kéréssel, hogy azt 
eszmecseréik tárgyává tenni szíveskedjenek. 

Az indítvány annyira korszerű, hogy szinte pirulva 
kérdezzük, miként eshetett meg, hogy eddig senki e gon-
dolatra nem jö t t és hogy iskoláink, a középső ugy, mint 
a felsők, eddig ennek hiával voltak. 

Az indítvány tehát elfogadandó és a nagyméltóságú 
püspöki kar felkérendő, kegyeskedjék a egyház történelmét 
Magyarországon, mint köteles tantárgy tanítását kegye-
sen elrendelni. 

Már most csak az a kérdés, melyik osztályban tanít-
tassák az. Szerény nézetünk szerint, a középiskoláknak 
negyedik osztálya az, melyben mi azt rendszeresen, mint 
önálló tárgyat , a mostani heti két óra helyett óhajtanok 
előadni ; mint nem önálló tárgyat , hanem csak kiegészitp 
részét az egyetemes egyháztörténelemnek pedig a közép-
iskolák legfelsőbb osztályában, tehát a nyolczadikban. 

Hogy a negyedik osztályba óhaj t juk, okunk az, 
hogy ebből az osztályból megy legtöbb if jú az életbe 
vissza ; hadd vigyenek ezek is magukkal némi ismeretet 
a magyar egyház történelméből ki az életbe. 

A negyedik osztályban eddig előadott hittant, t. i. 
az u j szövetséget bízvást össze lehetne kapcsolni egy évi 
tananyagnak a harmadik osztályban az ószövetséggel. 
Nem oly sok ez, hogy egy év alatt el nem lehetne vé-
gezni, különösen akkor, mikor a bibliának ó- és u j szö-
vetsége az elemi iskolákban is taníttatik. 

Hogy sikeres legyen e tantárgynak tanítása isko-
láinkban, különös gond lesz fordítandó a tankönyv készí-
tésére, mert fájdalom, valamint a többi tankönyvnél, ugy 
hittani könyveinknél, különösen a felsőbb osztályokban, 
sok, nagyon sok a kivánni való. 

Mi tehát pár tol juk a „ R e l i g i o ' . . . szerkesztőjének 
indítványát. Va jha az mennél előbb testté válnék ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— Az országos közp. katholikus legényegylet 

házára gróf Wenkheim Frigyes 400 f r to t adományozott. 

A ka locsa i k a l h . legényegyes i i le t saját helyisé-
gében hétfőn, folyó 1885. évi február hó 2-án, délután 
pont 3 és fél órakor tar t ja első évi közgyűlését, melyen 

i) Mi a bővebb indokolást, ily hozzászólás után, méltán fe- \ 
leslegesnek ta r t jnk . Elég legyen csak a patronatusi jog eredete s 
köre körül támadt óriási tévedésre utalni. Az egészben, más ténye-
zők mellett, bizonyára nagy szerepet játszik az egyház magyaror-
szági történetében való vastag járatlanság. Ismételve ajánljuk in-
dítványunkat. Szerk. 

az egyesület legfontosabb ügyei nyernek elintézést. A 
tiszteletbeli, alapító és pártoló tagok az elnökség által 

I tisztelettel felkéretnek, hogy az ügy fontosságát tekintve, 
azon lehetőleg megjelenni sziveskedjenek. — Az évi köz-
gyűlés tárgyai lesznek: 1. Elnöki megnyitás vagy évi j e -
lentés az egylet anyagi, szellemi és erkölcsi állapotáról. 
— 2. Titkári jelentés a tar tot t választmányi és elöljáró-
sági gyűlésekről. — 3. Pénztári számadások és a jövő 
évi költségvetés. — 4. A könyvtár és annak gyarapitása. 
— 6. A választmány újjáalakítása. Egyéb jelentések 
és indítványok. 

I R O D A L O M . 

= De Theologia s. Anselmi Cantuariensis disci-
puli s. Benedict)'.. Eolesiae doctoris. Dissertationen! hanc 
inauguriilem scripsit Anselmus Ocsényi, Sacerdos Ordini 
s. Benedicti de s. Monte Pannoniae adscriptus. Permissu 
superiorum. Brunae 1884. Typis Pontif. Typographiae 
Bened. Rayhradensium. Sumptibus ordinis. 8-r. XII . 240 1. 

Mióta a budapesti kir. magyar tud. egyetem hi t tu-
dományi karának tudoravatási rendtartásán az a változ-
tatás történt , hogy az utolsó, u. n. inauguralis vitatkozás 
elmaradjon és helyette az inauguralis értekezésre nagyobb 
suly fektettessék : azóta több kisebb-nagyobb becses ér-
tekezéssel szaporodott a magyarországi hittudományi iro-
dalom. Vajha, akik tudori értekezésük által nyilvános 
bizonyságát adták annak, hogy a tollat jól tudják kezelni, 
a dicséretesen inaugurált írói pályát soha el ne hagynák. 

Az előttünk fekvő értekezés nagy gonddal van ki-
dolgozva. Előszó után, melyben szerző a forrásokat is-
merteti, áttér sz. Anselm hittanainak ismertetésére, mit, 
a bevett dogmaticus sorrendet tartva szem előtt, XII. fe-
jezetben s 1—232 lapon beható tanulmányra, alapos és 
széles ismeretekre valló szakértelemmel teljesít. 

Üdvözöljük szerzőt, ugy is mint bittudort, ugy is 
mint irót s kívánjuk, hogy mind a két minőségben mennél 
többet tehessen Isten és az egyház dicsőségére! 

VEGYESEK. 
— Merénylet, a kereszt ellen. A legnagyobb felhábo-

rodást kelti Zemplénmegyében — ir ja egyik laptársunk — 
egy zsidó merénylete, ki Demeter János görög-katholi-
kus lelkészt vakmerően megtámadta. A segédlelkész éppen 
egy temetési menetet vezetett, midőn egy Moskovicz Sá-
muel nevű zsidó a lelkészt megrohanta, tettlegesen bán-
talmazta és kezéből a keresztet kirántotta. A temetésen 
résztvevő nép a legnagyobb megbotránkozással látta a 
gaz zsidót, ki a keresztények elleni vad gyűlöletéből a 
vallási funkczióját végező papot merészelte megtámadni. 
Idáig megy tehát már a zsidók vakmerősége, hogy a 
keresztet kiránt ják a pap kezéből és az Isten szolgáit 
bántalmazzák. Ha valónak bizonyul e szinte lehetetlen 
vakmerőség, a legerélyesebb vizsgálatot s megtorlást szor-
galmazzuk. ( M . A.) 

— A kath. egyház dicsőségének sugarait szaporítja 
mgr. Beynan-el-Acraavy djeziréi syr-schismatikus püspök-
nek Mesopotaniában a kath. egyházba visszatérése, négy 
papjával és több száz hivével egyetemben. 

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

Budapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, február 4. 10. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: — Manning bibornok beszéde. — A vallás- és közoktatásügyi minister ium 1884. jan. 4-én 
kel t á t i r a ta a belügyminis ter iumhoz a párbér-ügyben.— Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A legfőbb pat ronatus i jog és a souverain 
többi jogai. — B e r l i n : Éljen Windhors t . — Kath. Tanügy. Aquinói sz. Tamás bölcselete a budapest i egyetemen. — Kath. Egyleti 

Elet : Az orsz. közp. ka th . legényegylet. — Az orsz. ka th . tani tói segélyalap. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Manning bibornok beszéde 
az állami és egyházi tekintély iránti tisztelet hanyat-

lásáról a világban. 
0 eminencziája, a westminteri bibornok-ér-

sek, adventi beszédeinek utolsójában jeligéül eme 
szentírási idézetet választá : Azt véled, hogy nem 
kérhetem Atyámat, és ad nekem azonnal többet 
tizenkét ezred angyalnál ?" 0 eminentiája e neve-
zetes beszédét aztán igy kezdé : 

Most, adventi beszédeink befejezéséhez ér-
tünk. 

Az elsőben szólottam, mint emlékezni fog-
tok, a korszellemről, vagyis a jelenlegi idők jelle-
géről. 

A másodikban szóltam a divatos rationalis-
musról, mely mintegy a levegőben látszik lenni, 
a melyben lélekzünk — és arra az eredményre 
jutánk, hogy nincs más alternativa, mint vagy 
a kritizálási viszketegben megmaradni, vagy a 
kinyilatkoztatás engedelmes tanítványaivá lenni. 

A harmadikban szóltam ama könnyelműségről, 
közömbösségről, melylyel az emberek, a hit dol-
gában el vannak telve. Eme kinövések megle-
pik amaz elméket, melyek a birálgatási viszke-
tegsében szenvednek és semmiben meg nem 
nyugszanak. De azokra nézve, kik isteni Meste-
rekben bízva, hisznek, ily eljárás következetlen-
séget von maga után, és kimentbetetlen. 

Mai elmélkedésünk t á r g j á t képezi ama fé-
lénkség és habozás, mely gyakran meglepi azo-
kat is, kik az isteni Mester hivő tanitványai 
kívánnak lenni. Midőn Péter apostol, isteni Mes-
terét fegyverrel akarta támadói ellen megvédeni, 
Üdvözítőnk rendreutasitá öt, és a nagyobb hatalom-

ban való bizalomra hivá fel, mondván. „Tedd 
vissza helyére kardodat; azt hiszed, hogy nem 
kérhetem Atyámat, és ad nekem azonnal töb-
bet, t izenkétezred angyalnál?!" A Péterben nyi-
latkozott kishitűség jellemző azokra nézve, kik 
napjainkban ugyanily bajban szenvednek, holott 
hivőknek akarnak látszani. Midőn Izrael hadai 
csatára szállának, egy kürtös jelt adva igy szó-
lott: „Kinek közöttünk szive nincs helyén, tér-
jen vissza lakába, nehogy a bátrakat is megfé-
lemlítse." Eme gyávaság nemcsak minket ragad 
magával, hanem környezőinket is. Azért is mai 
elmélkedésem tárgyát képezi annak bebizonyí-
tása, mi alapja ama szilárd bátorságnak, mely 
kell, hogy, mint az isteni király alattvalóihoz il-
lik, valónkat betöltse. 

Beszédeim kezdetén megemlékeztem arról, 
hogy volt idő, midőn a társadalom keresztény 
volt, és hogy most nagyon is keresztényellenes 
lett, lenyűgözve e szellemben az egyéniséget. 

Ez állhat a világ természetrendi társadalmá-
ról, de nem egyszersmind a természetfölöttiről is. A 
természetfölötti világ, mely a Krisztus teste, a közön-
séges keresztény anyaszentegyház, soha sem ha-
nyatlik, és folyton életben ta r t ja tagjait. A világ 
azt hiszi magáról, hogy mindenható, az egyházat 
pedig gyengének, és alattvalójának tekinti. De 
mérlegeljük mindkettőt és lássuk, melyik a való. 
Szándékom felölelni és kimutatni az Isten orszá-
gának e földön való elterjedését, uralmát és a 
hit magasztosságát. Mindennapi imánkban azt 
mondjuk: „Jöjjön el a te országod« és emez or-
szág el is jött, nem ugyan a sokaktól óhajtott 
értelemben, hanem ama hatalomban, mely azt 
kezdetétől fogva jellemzé, és mely növekszik foly-
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tonosaii, hasonlóan a hajnalkor előtörő napfényhez, 
mig delelését el nem éri. 

Először is a hit mindinkább terjedt. Kezdő-
dött egy padlás-szobában, egy szűk kamrában, 
és ki jöt t Jeruzsálem utczájára ; aztán, az üldözés 
beálltával, elterjedt Samariában, és a görögország-
beli zsidók ut ján a pogány világban. Antiocliiá-
ból, Péter apostol emez első székhelyéről, a csá-
szári városba, Rómába hatolt, mely város végre az 
egyház központjává lőn e naptól fogva mindekko-
ráig. Aztán jöttek az eretnekek, kik sokakat von-
tak el az egyház közösségéből; ennek daczára, 
ter jedet t az egyház. Aztán következett a keleti egy-
ház elszakadása, mire az egyház Ázsia belsejében 
foglalt tért . Aztán jöt t az úgynevezett reformatio, 
és egész nemzetek szakittattak le az egyház ke-
beléről. De ekkor egy uj világrész fedeztetett fel, 
Amerika északtól délig megnyilt a hit hirdetői-
nek. Európát forradalmak lá togat ták meg, és 
milliónyi nép ragadtatot t ki az egyház közössé-
géből, és a kislelkiiek azt hitték : ü töt t az igaz o ? o 
hit végórája; de egy másik világrészben újból 
látjuk az egyház terjedését, értem a délvidéki 
sziget-világot, behatolt újból Ázsia belsejébe és 
most ellepte Afrika partvidékeit. Ama nagy fo-
lyamok mentén, melyek e világrész belsejéből a 
tenger felé törnek, a hitet oly vidékeken lát juk 
terjedni, melyek mindekkoráig ismeretlenek va-
lának. Azt állítom tehát, hogy az igaz hit min-
den korszakban terjedt, daczára a látszólagos 
veszteségeknek. 

Ha keleten beállott a hanyatlás, nyugaton 
annál nagyobb volt a térfoglalás, és midőn észa-
kon elveszté a hitfája szép lombjait, azt merem 
állítani, dúsabban zöldült ki a Pacific mentén. 

Másodszor, az egyház történetében nem volt 
időszak, még azon alkalmat sem veszem ki, mi-
dőn az apostolok ama szobácskában együtt va-
lának, midőn az egyház egyesége oly határozott 
alakot öltött volna, mint napjainkban. Sőt azoknak 
az elvesztése is, kik megfogyatkozának a hitben, 
vagy kik a szakadárság által váltak el. csak 
mintegy megerősíteni látszanak az igaz anya-
szentegyház egyeségét. 

Nem volt idő, melyben a püspöki kar, kelettől 
nyugatig és északtól délig, szorosabb egyeségben 
volt volna és nagyobb bátorsággal környezte 
volna az egyház fe jé t ; nem volt idő. melyben a 
keresztény nép nagyobb egyeségban állott volna 
a lelkészkedő papsággal, mint ez ma szemlélhető. 

Kezdetben, az eretnekek, hamis érveléssel 

k is érié k megtörni az egyház egjeségét : későb-
ben királyok és fejedelmek fegyveres kézzel ra-
gadták magukhoz a legfelsőbb hatalmat a lel-
kiekben is, végül, a fejsze és kalapács is megtette 
a magáét, hogy Isten egyházának egyeségét 
megtörjék. Hová lettek mindezek? Megszűntek 
létezni, és ármányos müködésök nyomát hiába 
keresnők. De Isten egyházának látható egyesége 
csak mellékes kérdés a mellett, mi volt oka 
e támadásoknak. És mi volt az ok ? 

Semmi más, mint a hitbeli szellemi egye-
ség megrontása. Valamint a jóravaló családapa 
dolgait rendben szereti látni : ilyen az egyháznak 
egyeségi törekvése is. Soha sem volt idő, a vi-
lág kezdetétől fogva, melyben a hitbeli eg}"e-
ség oly láthatóan szemlélhető lett volna, mint 
napjainkban. Ismétlem, és kiemelem az egyház 
egyeségi törekvésének szellemi értékét, mel}- a 
hitegységet szülte. Soha sem volt idő, a világ kez-
detétől fogva, midőn a hitbeli egyeség oly tel-
jes alakot öltött volna, mint napjainkban. Mi 
lett a keleti szakadárságból, mely az egyházat 
megrendité ? Hová lett az arianismus, maceclonia-
nismus és nestorianismus ? Xevök is majdnem ide-
genül hangzik füleinkben. Ki hall most valamit Pe-
lagiusról ? Ki hall valamit az adcptionistákról ? 
avagy csak tudjátok e mi e szónak jelentése '! 
Hová tűntek a sacramentáriusok ? Bizonyára is-
meretlenek előttetek e nevezetek. Mit sem hal-
lani többé róluk. Azért is nyugodtan állithatom, 
miszerint az egyház egysége, mely az igazságtól 
legkisebb eltérést sem enged meg, soha sem volt 
szilárdabb és nyilvánvalóbb, mint napjainkban. 
Soha sem volt egységesebb és ngyauazon hitben 
egyesültebb a kereszténység, mint napjainkban. De 
nemcsak a hitegységre vonatkozó kérdések, hanem 
az igazság további megértésére nézve is minden le-
hető módon megvitatvák a kérdések, és nincs 
ma oly tétel, amennyire én tudom, — ha pe-
dig nem tudnám, vétkes volnék — melyben az 
isteni Mester taní tványai egyetértésben ne vol-
nának. De valamint az idő feltartóztathatta nul ha-
lad : ug}^ az értelmi egyeség, az egyház akarata és 
szivében, melengetve a hit által, folyton haladt és 
elérte delelő pontját. Ez tör tént bent az egyházban. 
És mi tör tént a nagy világban ? A „Hiszekegy" 
egyes ágazatai megrostáltattak. Az egyházi tekin-
tély, mely őrködik a hitbeli egyeség fölött, meg lett 
támadva. Tizenkét év előtt, mintegy 700 püspök, a 
világ minden részéből összeseregelve és mint az 
egyház képviselői, két hittételt mondottak ki — 
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az egyik az, hogy az Isten, felismerhető te-
remtményeiben ; a másik az, hogy az egyház 
feje, ki az egyház tani tója is, Péter utóda, és 
isteni Üdvözitőnk helytartója, csalhatatlan, mi-
dőn a hit dolgairól nyilatkozik. De hogyan le-
hetséges ez ? Úgy kedvesim, hogy a Szent-Lélek 
az ő folytonos segitségével, mi Péternek és minden 
utódjának megígértetett , megőrzi a nyáj pászto-
rát, nehogy juhait mérgezett legelőre hajtsa, és 
nem engedi meg, hogy az igazság útjáról letérhes-
senek. És az egyház emez egyeségével szemben, 
mily eljárást követ a világ ? Ha bármely vita 
támad, azonnal „nyilt" kérdésnek nyilvánittatik 
az. Sőt hitbeli kérdések is e sorba helyeztetnek. 
E két rendszer közöl melyiket fogadod el ked-
ves hallgató ? Vájjon a megváltó, midőn mon-
dá: „Én vagyok az ut, az igazság és élet" oly 
bizonytalanságban hagyott-e minket, hogy a leg-
kisebb kérdés felmerülvén, azonnal hajótöréstől 
kelljen félnünk? És mialat t a nagy-világ bizony-
talan és határozatlan eszmékkel van telve az 
egyház egyeségét illetőleg, maga az egyház ha-
tározott alakot öltött. 

De menjünk tovább egy lépéssel. Az idők folya-
ma sajátságosan bánt el bizonyos dolgokkal. Én 
ugyanis azt hiszem, hogy az eretnekség annyira le-
já r ta ma magát, miszerint ma már senki sem vál-
lalkozik u j hit hirdetésére; egy sincs, ki állitani 
merészelné, miszerint ő javi tandja ki a keresz-
ténység tanait, avagy a világ hitbeli dolgait. Az 
egész vállalat hitelét vesztette, hiábavaló volt a 
költekezés. A 800 évvel ezelőtt megindított volt a 
legnagyobb szabású. De miként áll ez ma ? Ez em-
berek ma nem a felett tűnődnek, mi volna javi-
tandó avagy megváltoztatandó. Ami nincs inyökre, 
nem hiszik, és a mit nem hisznek, elvetik; és 
nem a körül forog a kérdés, hogy a keresztény-
ségnek uj formát adjanak, hanem vájjon a ke-
reszténység hitelt érdemlő-e? A fegyelmezett 
elmével birók belátták, miszerint nincs válo-
gatás az isteni tekintélyen alapuló kereszténység 
és a természeti vallás között, azaz : a deismus 
tarthatat lan, más szavakkal : nincs párhuzam Ra-
tionalismus és Róma között. Ám kérdezze meg 
magát minden, helyes érzékkel biró férfiú : nem 
ugy van-e, mint mondattam '! De mióta a világ fen-
áll, soha az eszmék oly zavartak nem voltak, mint 
jelenleg. Lássuk a politikát. A királyok uralkodnak, 
de nem kormányoznak. Megkoronáztatnak, jogart 
is hordanak és királyi ruhába öltözködnek, de a mi 
uralkodik a világ felett, az — a nagy hadseregek. A 

lefolyt száz év a la t t mintegy 30 uralkodó lett 
megfosztva t rónjától és mintegy 35 alkotmány-
levél lőn kihirdetve s fel is forgatva. Soha sem 
lát ták be inkább a nem katona elemek, mint 
napjainkban, hogy a hatalom kisiklott kezökből. 
Es miért van mindez ? Mert a hit és engedel-
messég, mely a kereszténységből nyeri tápját , ki-
veszett az emberiség szivéből. És az anyaszent-
egyház körén kivüli hitfelekezetben mit látunk ? 
Nyájakat, pásztor nélkül ! Mindegyik más formát 
keres, hogy az egyeséget helyreállítsa. A tekin-
tély hiánya megbénítja azok ajkát, kik hivatva 
volnának a tanításra. 

Miután ő eminentiája még szólott volna a 
pseudo-philosophiáról, mely napjainkban áll a divat 
élén, mely az érzéki világ vívmányait dicsőíti 
és mely teljesen összeegyeztethetlen magával a 
természeti alaptörvénynyel — elmerengett ama 
csodás fordulaton, mely a vallást illetőleg Ang-
liában észlelhető, és melyből csak jót jósolhat. 

Most szántunk, ugjnnond, hogy aztán vessünk, 
bizalommal tekintve a várva-várt aratás elé. A haj-
dan kereszténysége önmagában hordá a jövő keresz-
ténység magvát : a fakadó hajnalpír remélnünk en-
gedi megláthatni a delelő napot. Látom a központot, 
mely körül mint sugarak ragyognak az egész vi-
lág egyházai, és hiszem, hogy be fog teljesedni az 
Úr jövendőlése: „Es az evangéliom hirdettetni fog 
minden nemzetnek. És ekkor leszen a világ vége." 

A vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 1884. 
junius 9-én kelt á t i rata a belügyministeriumhoz, 
melyben báró Vay Miklós belv. hitv. egyházi fő-
gondnok és báró Prónay Dezső ág. hitv. egyet, 
egyh. főfelügyelőnek a párbériigyekben hozott 
sérelmes határozatok ellen a ministerelnökséghez 
intézett panaszos előterjesztésére válasz adatik. 

(Vallás- és közoktatásügyi minísteriumi irattár 1884-
év 20,642. sz.) 

B. Vay Miklós helv. hitvall. egyházi í'őgondnok és 
báró Prónay Dezső ág. hitv. egyet. egyh. főfelügyelőnek 
a római kath. lelkészek és kántor- tani tók járandóságai 
tárgyában a vezetésem alatt álló ministerium részéről ho-
zott, állítólagosán sérelmes határozatok ellen Nagymél-
tóságodhoz intézett s onnan f. évi május hő l(i-án 27,531. 
sz. a. hozzám áttet t panaszos előterjesztésére van szeren-
csém megjegyzéseimet teljes tisztelettel a következőkben 
megtenni. Mindenekelőtt megjegyezni kívánom, miszerint 
a főgondnok és főfelügyelő urak Nagyméltóságodhoz 
intézett kérvényök, helyesebben panaszukban jogilag té-
ves álláspontból indulnak ki, mely az e tekintetben fenn-
álló törvényeket és százados intézkedéseket szem elől té -
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veszteni látszik, midőn azt állitják, hogy az egyházi lá-
togatási okmányok a protestánsokra nézve érvénytelenek, 
hogy továbbá ezen egyházi látogatási okmányok a földnek 
vallást nem adnak, a hivő vallásával járó terhet birtokkal 
járó teherré át nem alakithatnak, s végre, hogy a minis-
teriumi intézkedések az 179°/1: 26. törvényezikkbe ütköz-
nek. Ezek levén a főokok a panaszban, azok megdönté-
sére az alábbiak szolgálandnak. 

Tudva levő dolog az, hogy az egyházi látogatások 
kétoldalú szerződést képeznek és hogy ezen egyházi láto-
gatások az egyházi hatóság, a kegyúr s az illető község 
vagy községbeliek közt mindenkor a politikai hatóság 
közbenjötte mellett létesültek ; a kétoldalú szerződések 
pedig egyoldalulag egyik fél által sem bonthatók fel, fő-
leg a másik fél hátrányára. 

Tudva levő az is, hogy ezen egyházi látogatások 
egymástól igen különböznek, s azért ezek tekintetében 
általános elvet kimondani nem is lehet, hanem majdnem 
minden eset külön jogi elbirálás alá esik ; igy : némely 
egyházi látogatásokban a papi szolgálmányok teljesitésére 
a „fideles", másikban a „parochiani" köteleztettek ; ismét 
másokban a „coloni" vagy a „sessionalistae", végre igen 
sokban a „communitas". Léteznek még több változatok 
is, de e most emiitett kifejezésekben az alább mondandókra 
a tájékozási pont, a főgondnok és főfelügyelő panasza 
alaptalan voltának kimutatására pedig az elégséges argu-
mentum megtalálható lesz. Hasonló ügyekben kibocsátott 
intézkedéseimben még mielőtt az 1882. évber. megtar tot t 
vegyes tanácskozás folytán a 2847/1882. számú belügy-
ministeri határozat meghozatot t volna, mindenkor igen 
élesen megkülönböztettek az egyházi látogatásoknak fen-
neb emiitett kitételei, melyek igen finom jogi distinctiókra 
szolgáltatnak alkalmat annak, aki ezen egyházi látogatá-
sokat elfogulatlanul bírálja és azokra a jogelveket szi-
gorúan alkalmazza. S azért oly esetekben, midőn az egy-
házi látogatásban „fideles" vagy „parochiani" kitételekhez 
vannak kötve a szolgáltatások, ezek mindenkor személyes 
szolgáltatásnak jelentet tek k i ; s ha ily „fideles"-ek vagy 
a „parochianus"-ok telkeiket más vallásuaknak eladták, 
soha sem határoztatot t az, hogy ily telket vásárló más 
vallásúak a r . kath. lelkésznek vagy kántortanítónak 
szolgálmányokat tartozzanak teljesitni, olyképen a főgond-
nok és főfelügyelő panasza, amennyiben ily személyes 
szolgálmányokra vonatkoznék, alighanem tárgytalannak 
mondható. Ha az egyházi látogatásban a szolgálmány 
teljesítésének kötelezettsége a „communitas"-ra van róva, 
ez esetben mindenkor azt határoztam, hogy ily szolgál-
mányt a község mint ilyen, tehát bármely vallásúak le-
gyenek lakosai közt, egyetemlegesen tartozik teljesitni ; 
mert köztudomásu az, hogy a legújabb időig, vagyis 
1868-ig Magyarországon csak egyféle községet — com-
munitást — ismertek, t. i. a poli t ikai t ; azelőtt hitfele-
kezeti köz ségek mai alakulásukban nem léteztek, hanem 
midőn községről — communitas — volt szó, az alatt 
mindenkor a politikai község értetődött . Amely egyházi 
látogatási okmányban tehát az van mondva, hogy lelkész 
és kántor taní tó járandóságait a község tartozik viselni, 
ez esetekben mindenkor a község terhére véleményeztet-
tek ezek kiszolgáltatásai ; mert ily okmány, — mely a 

politikai hatóság közbejöttével alkottatot t és évtizedek 
vagy talán századon is át mindenkor zsinórmértékül szol-
gált, — a politikai község minden tagját , bárminő vallású 
legyen is az, egyaránt kötelezi és kötelezte évtizedeken 
át, anélkül, hogy az által az 1790/1: 26. tcz. intézke-
dései megsértettek, vagy hogy ezek megsértése miatt pa-
nasz emeltetett volna. Látni való tehát, hogy a főgond-
nok és főfelügyelő panasza ily esetekben hozott határo-
zatok tekintetében sem fogadható el, mert ily egyházlá-
togatások épen ugy kötelezik a „communitas" protestáns 
mint katholikus tagjá t ; ily esetek leginkább a kegyúri 
joggal biró városokban fordulnak elő, de falusi községek 
is léteznek, melyek tekintet nélkül lakosaik valláskülömb-
ségére, a kath. lelkészek járandóságait kiszolgáltatják ; 
látni való továbbá, hogy ily esetekben nem a hivő val-
lásával járó, hanem a politikai község terhéről van szó ; 
s végre, hogy ily egyházlátogatások, habár azok az 1790/1 : 
26. tcz. meghozatala után keletkeztek, soha törvénybe 
ütközőknek nem tekintettek ; külömben is, hogy ily sére-
lem a más vallásuakon ne történjék, arra nézve az 1868: 
53. tcz. 23 §-a elégséges gondoskodást foglal magában. 
— Végre némely egyházi látogatásokban a papi és kán-
tortanitói járandóságok kiszolgáltatására a „coloni" j ob -
bágyok, vagy „sessionistae" telkesek és pedig te lek-arány-
lag köteleztettek. Ily esetekben mindenkor olykép hatá-
roztam, hogy ha valamely oly birtok, mely ezelőtt ka-
tholikus jobbágy kezén volt, az ujabb időben más vallású 
egyén kezére került, ettől a papi szolgálmányok tekintet 
nélkül az illető vallására teljesitendők. Ezen határozatnak 
pedig az szolgált indokául, hogy midőn az egyházi láto-
gatási okmány a közhatóság közbejöttével megköttetet t : 
akkor a kérdéses telek birtokosai vállalták el a jogi szol-
gálmányok teljesitését, nem személyökre, hanem telkeikre 
nézve ; mert külömben az egyházi látogatási okmányban 
nem akkép vezettetett volna be, hogy „coloni" vagy 
„sessionalistae" vagy „quaelibet sessio", — hanem „fide-
les" vagy „parochiani". — Tehát ily esetekben kétséget 
nem szenvedhet az, hogy szolgálmányköteles nem a sze-
mély lett, — mert a szolgálmány ily esetekben nem a 
család személyeinek száma irányában volt teljesítendő, — 
hanem a telek. Már ha igy áll a dolog, akkor ezen te-
lek az által, hogy más vallású egyéu kezéré került, a 
szolgálmánytól nem mentesülhetett , mert az a lekötelezés 
által dologbani joggal lett terhelve, mely átszáll a jog-
utódra is ; és mert az egyházi látogatási okmány — mint 
már mondatot t — kétoldalú szerződés, abban a jobbágy, 
colonus, sessionalista kötelezte magát a szolgálmány tel-
jesitésére telke arányában, s ezen kötelezettséget a lelkész 
elfogadta, a politikai hatóság pedig közbejövetelével 
szentesitette ; tehát azon telket a teherköteles telek tu la j -
donosa az által, hogy ezen telket más vallásunak eladja, 
egyoldalulag nem mentesitheti, — mer t a kétoldalú szer-
ződés betöltését a másik fél joggal követelheti. Igaz 
ugyan, mint a panaszos felirat mondja, hogy az egyházi 
látogatási okmány a földnek vallást nem adhat, a hivő 
vallásával járó terhet birtokokkal já ró teherré át nem 
változtathat ja ; csakhogy a mondottaknál fogva ily ese-
tekben nem a hivő vallásával járó teherről van szó, ha-
nem oly birtok terhéről, melyet a hivő egykor papi szol-
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gálmáriyok teljesítésével terhelt s amely teher alól ezen 
bir tokot egyoldalulag az által, hogy azt más vallásunak 
eladja, nem mentesítheti. — Van erre jogtör ténelmünk-
ben nagyon analog eset. 1848-ik évig a magyar nemes 
személye és vagyonára adómentes volt ; de ha az adó-
mentes nemes a fundus contributionis alá tartozó birto-
kot szerzett, akkor annak személyes adómentessége ezen 
adóköteles birtok tekintetében mitsein használt, hanem az 
1836: 11. tcz. értelmében attól más jobbágyhoz hason-
lag adózni tartozott . — Ily eset forog fenn a szőnyegen 
levő ügyben is. Nem a más vallású fizet a róm. kath. 
lelkésznek, tehát az 1790/1 : 26. tcz. megsértéséről ily 
esetben szó sem lehet, hanem szolgáhnányt teljesít a 
lelek, mely az 1790 1: 26. tcz. által ily szolgálmány tel-
jesítésének terhétől fel nem mentetett , és mely a meg-
vásárlás által a katholikus lelkész irányában szolgálmány-
mentes „protestáns" földdé nem változott, a minthogy 
azelőtt sem volt „katholikus-* föld, hanem katholikus lel-
kész részére szolgálmánynyal terhelt föld. Amennyiben 
tehát az egyházi látogatási okmány egy bizonyos telek 
irányában magánjogi kötelezettségeket megállapító két-
oldalú szerződés, ennyiben bizony ilyen telek megvásár-
lóját — legyen az reformált , vagy bárminő vallású — 
egyenlően kötelezi a magánjog elveinél fogva. A szőnye-
gen forgó contentiosus ügyek tiszteletteljes nézetem sze-
rint nem is oldhatók meg oly könnyen, mint azt a fő-
gondnok és főfelügyelő vélik ; mert ha például a zsidókézre 
került jobbágytelek, mely azelőtt katholikus jobbágyé 
volt, már az egyszerű adásvevési jogcselekvény által a 
ra j ta fekvő lelkészi és kántortanitói szolgálmányok tel-
jesítésének kötelezettsége alól mentesülne : akkor ugyan-
azon jogalapon azt is követelhetné a zsidó, vagy bármi 
más vallású egyén, hogy ha földesúri birtokot megvásá-
rol, melylyel a kegyúri kötelezettség kapcsolatos volt, 
ezen kötelezettség alól is szabaduljon, — mert ő nem 
katholikus vallású, tehát katholikus kegyúri terheket 
sem tartozik viselni. Amiből aztán nem csekély za-
varok támadnának. Azért már az udvari cancellaria 
kijelentette az t , hogy a kegyúri terhekkel kapcso-
latos birtokok tulajdonosai, bárminő vallásúak legye-
nek is azok, ezen terheket viselni tartoznak ; tehát 
ehhez hasonlag nem mentesittetnek a papi szolgálmányok 
teljesítése alól a más vallásúak sem, ha ily szolgálmány-
nak egyházlátogatásilag lekötött birtokot megvásárolnak. 
Mindenkinek joga van azt megvenni, ami neki tetszik, de 
nem lehet joga azt mondani, hogy ő azon birtokkal já ró 
terhet vallása miatt át nem vállalja. — Egyébiránt bátor 
vagyok azt is megjegyezni, hogy a fennebb felhozott j 
megkülönböztetések s azokból leszármaztatott elvek nem | 
egyedül a katholikus szempontnak kedvezésre állíttatnak 
fel, hanem — mint a vezetésem alatt álló ministerium 
irat tárában feltalálható esetek igazolják, —- ugyanezen 
jogi szempontok érvényesíttettek akkor is, ha hasonló 
ügyeik a protestánsoknak voltak ; pedig az erdélyi kepe- ; 
szolgáltatási kérdések teljesen azonosak a katholikus con-
grua-kérdéssekkel és hasonlag mint ezek, a-felekezetiség , 
minden kizárásával intéztettek el. — Mindezekkel ugy 
hiszem eléggé ki van mutatva, hogy a főgondnok és fő-
felügyelő előterjesztésében foglalt panasz teljesen alap- , 

talan, és hogy annak minden argumentuma nemcsak a 
százados gyakorlat , hanem a magánjog tételeivel is meg-
czáfoltatik. Az 1790/1 : 26. tezikknek megsértéséről pe-
dig egyátalában nincs szó. — Ami a nmsgu belügyminis-
terium fentisztelt át iratában emiitett 2847/832. számú mi-
nisteri tanácsi határozatot illeti, — annak közhírré tétele 
ellen nézetem szerint észrevétel fenn nem foroghat, de 
a közhírré tétellel ezen ügyek tisztázva nem lesznek, 
mert azon ministertanácsi határozat csak azt mondja ki, 
hogy oly esetekben, midőn kétes az, ha vájjon birtok-
hoz vagy személyhez kötött-e a kötelezettség ? ez eset-
ben a contentiosus ügy eldöntése a polgári rendes bíró-
ságok hatásköréhez tartozik. — Intézvényeiben ezen 
ministertanácsi határozathoz ragaszkodtam is, azonban 
a kir. curia ezen ministertanácsi határozatot nem vette 
figyelembe, hanem ily ügyeket minden alakzataikban köz-
igazgatási intézkedés alá tartozóknak jelentette k i ; s 
ugyanazért a curiai határozat után a közzététel mitsem 
használna, sőt talán az eddiginél nagyobb zavart idézne 
elő, mert a curia magát azon ministertanácsi ha tá-
rozathoz nem alkalmazná. Egyébiránt szabadjon még a 
congruák ügyében tiszteletteljesen előterjesztenem, misze-
rint a lelkészi és kántortanitói congruák kir. rendeletek 
folytán állapíttattak meg és írat tak össze ; ezen összeírá-
sokhoz alkalmazottan jöt tek létre időnként az egyházi 
látogatási okmányok legnagyobb részben; — ha már 
az akkor megállapított congrua-mennyiség a mostani ér-
tékviszonyokhoz képest alig egy harmad értékű, s ha ezen 
congruák még az által is csonkittatni fognak, hogy az egy-
házi látogatásokban foglalt kikötmények egy része a bir-
tokváltozások folytán elesnék : akkor számos lelkésznek 
existentiája hitfelekezeti különbség nélkül lehetetlenné 
lesz t éve ; megélhetés hiányában el fog pusztulni a lei-
készség is, hogy pedig a lelkész hiánya minő káros ha-
tással lesz egyes községek erkölcsi neveltetésére és érzü-
letére, s hogy ez által az állam alapjai minő károsan 
fognának aláásatni, azt nem szükséges bővebben fej te-
getnem. 

Midőn az eddigieket Nagyméltóságod bölcs figyel-
mébe s megfontolásába ajánlanám, fogadja stb. Kelt Bu-
dapesten 188.4. évi junius 9-én. stb. 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 
Budapes t , január 30. A legfőbb patronatusi jog és a 

souverain többi jogai. III. — Bár nem vonakodunk el-
ismerni, hogy bizonyos „jus pat ronatus regium ecclesias-
ticum" létezik, mely az egyház adományozásából a feje-
delmeknek egyik-másik concorclatum alapján adatott, még-
is nem késünk kijelenteni, hogy ily, a felségjogból szár-
maztatot t fejedelmi legfőbb kegyúri jog elmélete, mint 
utolsó levelem végén kijelentettem, nem tar tha t ta magá t 
és ma már általánosan a tudományos világban el van 
vetve. 

E század elején, midőn az elmék saturálva valának 
febronianus-jozefinistikus elvekkel, midőn az egyház iránt 
a franczia eszmék uralma következtében nem a legjobb 
hangulat uralkodott, midőn számos egyházi javadalomnak 
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aaecularisatiója által sok helyüt t az egyházi pa t rona tus 
megszűnt, az az elmélet keletkezett , mely a fejedelem 
kegyur i j ogá t a fe lségjogból származta t ta le, ezt a j ogo t 
egyenesen oda számítván a souverain többi jogaihoz. 
Gregel F. (Das landesherr l iche Pa t rona t s rech t nach den 
veränder ten Verhäl tnissen der bischöfl. Gerechtsame be-
trachtet , W ü r z b u r g , 1805), Reibel (DiöcesanVerhältnisse 
katholischer Bischöfe, Ulm 1806), ez a ké t iró szerepelt 
legelőször ezen elmélettel . De alig hogy elméletüknek hire 
ment, akadtak ellenzői, kik között különösen a bambergi 
tanár t , Frey- t (Das landesherrl iche Pa t rona t eine neue 
Erf indung, Bamberg , továbbá : Bemerkungen über Gregel 's 
Schrif t , Bamberg , 1805) és az ebrachi apáto t Montag 
J e n ő t (Abhandlungen über das alte und neulandesherr l i -
che Pa t ronats recht , B a m b e r g 1810) nevezem meg. A fe-
jedelmek kegyur i jogának eredete körü l t ámadt vita egész 
külön i rodalmat te remte t t , melynek termékei közöl a 
következő nevezetesebb m u n k á k a t említem : Lippert, 
Versuch einer historisch-dogmatischen Entwick lung der 
Lehre vom Pat rona ts rech te (Giessen 1829.), Branowitzer, 
Über den Begriff und die ursprüngl ichen Enverbsa r ten des 
Pa t rona t rech tes (Olmütz 1839.), Haim, Das Ki rchenpat ro-
na t nach seiner En t s t ehung , Entwicklung und heut igen 
Ste l lung (Leipzig 1845.), Schilling B., Das kirchliche P a -
t rona t nach kanonischein Rechte (Leipzig 1854.), M itt ei-
nlädt 0 . De ju re pa t ronatus , quod reale dicitur (Berolini 
1857.), Michels, Quaest. controv. de j u r e pa t ronatus (Be-
rolini 1857.), Schlager G. Bei t räge zur Lehre vom P a t r o -
natsrechte, (Giessen 1865.), Czapski, De ju re pa t rona tus 
quod vocant reg ium etc. (Berolini 1869.) stb. Ezen rövid 
jegyzékből (el tekintve a tan- és kézikönyvek idevágó ré-
szeitől) eléggé világos, hogy ez a kérdés ugy a katho-
likusok, mint a protestánsok részéről elég komolyan és 
behatóan megvi ta t ta to t t . Es ezen beható és a lapvi tának 
eredménye gyanán t különösen megemli t jük a protestáns 
jog tudós , Dr. Hinschius Pál müvét (Das landesherrl iche 
Pa t rona t s rech t gegenüber der kath . Kirche, Berlin 1856), 
ki ha védelmezi is a saecularisatio alapján kele tkezet t 
fe jedelmi főkegyúr i jogot , mégis egészen ha tá rozo t tan czá-
fo l j a azt a nézetet , hogy a felségjogból eo ipso a leg-
főbb kegyur i j og keletkezett . Dr. Hinschius érvelése e 
tek in te tben oly alapos és meggyőző, hogy a tudományos 
nagy vi lágban éppen ezen munká ja által tel jesen elosz-
la t ta a felségjogból származó legfőbb kegyúr i j o g el-
méletét. 

Nem szándékozom a t. olvasót hosszabb idézetek-
kel fárasztani. Csakis a tudományos világ mai fe l fogásá-
nak kiderí tésére három — azt hiszem senimikép sem 
gyanús — elismert protestáns szaktekintélyre akarok még 
hivatkozni, és pedig Dr. Friedberg E m i l J ) , Dr . Ricli-

l) Zur Rechtfertigung ist die irrige Theorie vertheidigt wor-
den, dass der Bischof auch nur qua Landesherr oder patrónus con-
ferirt habe (t. i. a saecularisatio után a fejedelmi patronatus vé-
delmére erre hivatkoztak) und diese Theorie ist gestfitzt worden 
durch das hinfällige Argument, dass der Bischof wie der Patron 
die Baulast tragen müsse. (Miután négy esetet felemiit, igy foly-
tatja) Nachdem durch die Theorie diese Sätze entwickelt und die 
Auffassung, dass der Staat aus seinen Hoheitsrechten die Eesetzung 
sümmtlicher nicht einem Privatpatronat unterworfenen Pfründen ge-

1 ter E . Lajos ') és Bluntshli -') miiveire, kik egyhangúlag 
elvetik azt az elméletet, mely szerint a fejedelmi kegyúri 
j og a felségjogból származnék, s ezt tévesnek, exorbi tans-
nak, excedens-nek, t a r tha ta t l annak stb. nevezik. 

Hazai tudósaink közül legyen elég dr. Kőnek Sáu-
dorra hivatkoznom, ki müvében (Egyház jog tan kézikönyve 
Pest 1871. 2301. d) jegyzet) ezeket í r ja : „Az, hogy a kegyúri 
j o g oly ér te lemben, mint azt a mai egyház jog veszi, nem 
kifolyománya a világi souverainitásnak, az napjainkban 
legalább az elméletben csaknem <gy értelműen el van is-
merve ; még a legkevésbé ultramont ánnak nevezhető ll a r u -
könig is, miután e kérdés Hinschius által (Das landes-
herrl iche Pa t rona t s rech t gegenüber der kath. Kirehe, 
Berlin 1856) oly alaposan lett megfej tve , bevallja, hogy 
ezen kérdést nem lehet többé controversnek tekinteni. Rich-
ter is e nézethez csatlakozik . . . Mindezekből tehát vilá-
gos, hogy tulajdonképeni fejedelmi patronatus vagyis oly 
patt onatus, mely a felség eszméjéből, mint forrásból köz-
vetlenül fakadna, az egyházjogban nem ismertetik.* Igy 
taní to t t éveken át a boldogult jeles tanár az ország első 
főiskolájában. a) 

Tárgyi lagosan és nyugodtan iparkodtunk a pat -
ronatusi j og eredetét és természetét néhány rövid vázla-
tos vonásban fel tüntetni . Mindenki, ki e lfogultság nél-
kül mérlegeli a belső és külső érveket , egészen természet-
szerűen a r ra a következtetésre j u t , hogy a legfőbb 
pa t rona tus i j o g és a souverain többi jogai között , ha 
nem is az alanyban, de eredetre és természetre nézve 
igenis, van különbség. Hanem azért nem szükséges a jogi 
alanyt, a legfőbb kegyuri j o g és a többi souverain jogok 
bir tokosát , minálunk „a királyt , ket té választani," elég e 
jogoka t ő benne megkülönböztetni és egymás között meg-
különbözte tni . Ezen megkülönbözte tés pedig oly egyszerű 

biihre, als haltlos hingestellt worden ist, haben meistens auch die 
unter der Herrschaft der falschen Theorien entwickelten Verhält-
nisse eine dem Rechte entsprechende Abänderung erfahren. — Dr. 
E. Friedberg, Lehrb. d. kath. und evang. Kirchenrechtes, Leipzig 
1879. §. 101. p. 158, 

') In diesem Verfahren, zu dessen Rechtfertigung die extra-
vagante Theorie von einem allgemeinen landesherrlichen Patronats-
rechte erfunden wurde, lag aber ohne Zweifel eine Verletzung der 
Kirche, welche nur dadurch zu vermeiden gewesen wäre, dass 
man den Titel, auf welchem einst die Besetzungsrechte der Klöster 
und Stifter beruht haben, sorgfältig geschieden usw. usw  
Dr. Aem. L Richter Lehrb. d. kath. und evang. Kirehenrechtes, 
von Dr. W. Kahl. Leipzig 1884. 692. s k 1 

-) Anfang dieses Jahrhunderte« wurde vielfach die Theorie 
j von einem sog. landesherrlichen Patronatsrechte aufgestellt, d. h. von 

dem Rechte der Landesherrn die kirchlichen Beneflcien zu besetzen. 
Man stützte diese exorbitante Ansicht theils auf die Souveränität 
und eine weitaus gedehnte Kirchenhoheit des Staates, theils auf die 

I Succession des Staates in die Güter und Rechte der säkularisirten 
I Bisthümer und Klöster. Ein derartiges landesherrliches Patronat 
' existirt nicht und ùt heute einstimmig verworfen. Bluntschli, Staats-
I Wörterbuch in drei Bänden von Dr. Löning. Leipzig 187ß. III. 
! köt. 39. 1. 

s) Más helyen ezt i r ja : „Némelyek még fejedelmi kegy-
urasági jogot (jus patron, regium) szoktak megkülönböztetni, meny-
nyiben a fejedelmi patronatus szélesebb jogkörrel bir, székesegyhá-
zakra is kiterjed . . . de mainap általán még protestáns Íróktól is 

\ el van ismerve, hogy fejedelmi patronatus oly értelemben, miszerint 
j az közvetlen kifolyománya a fenségi jogoknak, kánonjogilag nem lé-

tezikI. h. 229. 1. 
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és hozzá oly természetű, hogy ez bárkinek is sikerül, 
mert amint pl. ugyanazon egy alany más jogczimen csa-
ládapa és más czimen biró, ugy a királyban is a jogok 
különböző eredete szerint nemcsak lehet, de kell is ezen 
jogokat a királyban és egymástól megkülönböztetni, vagy 
mint Szatmár tudós püspöke oly praegnans rövidséggel 
mondá: TA jog eredete határozza meg annak természetét, 
terjedelmét és gyakorlatút." 

A magyar királyban a legfőbb kegyúri jog más 
eredettel bir, mint a többi souverain jogok, tehát a pa-
tronatusi jog természete, terjedelme és gyakorlata is nem 
eshetik ugyanazon néző pontok alá, mint a souverain 
többi jogai. Ezen pontra a jövő levélben fogom szerény 
megjegyzéseimet megtenni és ezzel végezni is akarok a 
„Budapesti Szemle" czikkezőjével. ? 

Berlin, jan. 20. *) Éljen Windhorst ! — Ezer és 
ezer torokból hangzott fel néhány nap előtt a szeretet ez 
éljen-kiáltása és megreszkedtette valamennyi katholikus 
német kebel lelkesedésének húrjai t . Január 17-én töl-
tötte be Windhors t 73-ik évét. A „Centrum", a kiváló fér-
fiak e bátor phalanx-sza, a melynek feje ez a „kis Ex-
cellenz", kötelességének tar tot ta felhasználni ezt az év-
fordulót, hogy a katholikus ügy veterán bajnoka tiszte-
letére ünnepélyt rendezzen, fényeset és e „gondviseléses" 
férfiúhoz méltót. Valóban teljes igazsággal el lehet mondani, 
ez a fáradhatat lan harczos, ez a tetőtől-talpig bevégzett 
államférfin, ez a páratlanul álló pártvezér az isteni gond-
viseléstől van adva a német katkolikusoknak, hogy ügyes 
és tapasztalt vezérök, vigasztaló és bátorító példájok le-
gyen ama nevezetes harczokban, a melyeket immár közel 
15 év óta kénytelenek vívni. 

I t t Berlinben, a ,Kuss. Hof ' tágas termeiben ünne-
pelték hősünket. A vendéglős kimeríthetetlen segélyfor-
rásai mind igénybe vétettek, és méltóan az ünnepelthez 
és barátaihoz, az ünnepély egy fényes és dicsőséggel tel-
jes banket volt ! Elengedik nekem a menüt. Arra is 
képtelen vagyok, hogy minden beszédet reprodukál jak és 
minden részletet kiszínezzek. Csak annyit mondok, hogy 
a művészet minden gazdagsága eggesült a természet kel-
lemeivel a terem díszítésére, hogy a virágok és ételek 
illatárjába a bűvös zene összhangjának árjai és a leg-
szívélyesebb érzelmek kitörő viharai vegyülének. 

És ami ezt az ünnepélyt megkülönbözteti, az, hogy 
daczára a fénynek és pompának, daczára a résztvevők 
nagy számának — ez mégis egy családi ünnepély volt. 

Megvolt benne az, a mi a családi ünnepély lénye-
géhez tartozik, és a mi a politikai banketekből oly gyak-
ran hiányzik : a társak legteljesebb s legbensőbb egysége 
az ünnepelt iránti őszinte szeretetben, tiszteletben és ra-
gaszkodásban. 

Lá t tá tok-e már egyikét ama patriarkális családok-
nak, a melyekben a gyermekek és unokák zsongják körül 
hőn szeretett és tisztelt fejőket, vetélykedve sietvén ki-
fejezni mindnyájan, hogy neki köszönhetik mind a be-

*) Ez az eredeti tudó»itás, mely több lapnak küldetett meg. 
köztük a Religiónak is. itt tárgyhalmaz miat t ke'sett meg egy 
kicsit. S-erk 

csület és kötelesség hagyományait , mind az ő hitök és 
vallásuk elveinek megtartását , mely erejöket képezte és 
egységöknek összekötő kapcsa volt. 

l iven volt Windhors t az ő népes politikai családja 
körében. És valóban, nem ő-e az, a kinek köszönni lehet 
nagyrészt, az ő r i tka erélvének, az ő nem kevésbbé ritka 
tehetségeinek a kath. pártnak Németországban hatalmas 
szervezetét, nemes magatartását és büszke függet len-
ségét ? ! 

Az üldözés szétszórta pásztorainkat és „lánczokba 
verte az Isten igéjét" ; a halhatatlan Mallinkrodt a csa-
tatéren mult ki, „megsiratva az egész nép által örökké em-
lékezetes gyászban" : ekkor történt, hogy az uj Simon 
„összegyüjté a népet és azt mondá nek i : „En védelmezni 
fogom nemzetünket, templomainkat és gyermekeinket s 
nem fogom életemet sem kímélni a megpróbáltatások 
egész ideje alat t" . És a nép szelleme lángra gyu-
ladt e szavaknál és mindnyájan hangosan válaszolák ; „Te 
vagy a mi vezérünk az elhunyt Júdás és .Jonathán a te 
testvéred helyett és mi megteszünk mindent, a mit mon-
dasz." 

Az isteni gondviselés szigorúan megfenyítet t ben-
nünket ; de viszont oly vezért adott nekünk, kit test-
véreink a Rajnán és más határainkon tul méltán irigyel-
hetnek tőlünk. Hol van az a vezér, kit napjainkban ejész 
pár t ja ily bizalommal tisztelne meg, mint a Centrum az 
ő vezérét ? 

Es ez az érzelem a rokonszenv, tisztelet és bámulat 
számos jelét hozta létre az ország minden részében, hon-
nan azok az ünnep napján tömegesen érkeztek Berlinbe. 
Németország társulatai, egyletei és társaskörei kötelessé-
göknek tar tot ták e napon, hogy Berlinbe üdvözlő leve-
leket vagy táviratokat küldjenek, kötetlen és kötöt t be-
szédben. Már reggel, midőn Windhors t a parlamentbe lépett, 
százakra menő táviratot talált szekrényén ; este pedig a 
,Russ. H o f nagy terme nem volt képes befogadni a vi-
rágcsokrok nagy számát, melyek az egész országból 
érkeztek. Ezek a virágok oly találóan figyelmeztettek a 
nagy szónoknak mindig if jú bátorságára, mindig élénk 
eszére, mindig friss kedélyére, mindig megujuió győzel-
meire. Ob igen, mondjuk a szent könyvek egyik Írójával, 
valóban szép és csodálatos az öregek bölcsesége ; nagy 
és halhatatlan a dicsőség, mely az ily érdemeket köríti ! 
Hosszú, munkában és fáradozásban dús, harczokban és 
győzelmekben gazdag élet tapasztalása diszíti e tisz-
teletreméltó homlokot, mint egy ragyogó korona, és pe-
dig annál inkább, mert e korona fényét a ragyogó gyé-
mántok legszebbike, „az Ur félelme" emeli, párosulva az 
Isten és az ő egyháza ügyének fiúi szeretetével! „Quam 
speciosa veteranis sapientia et gloriosa intellectus et con-
silium ! Corona senum multa peritia et gloria illorum 
timor Dei " (Eccl>. 25.) 

Ezen érzelmek hatása alatt mily megsemmisítő in-
dignatióval utasí t tatott vissza Bismarck orgánumainak 
gyűlöletes dilemmája, a mely szerint „vagy Windhorst-ot, 
kell feláldozni, vagy pedig a haza ellenségei gyanánt 
fognak velünk bánni!" Er re az ajánlatra adott a Wind-
horst-ünnepély választ. És e válasz azt mondja, hogy — 
„soha!" „A Centrum valamennyi képviselő tagja, igy 
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szólt Schorlemer-Alst báró, és valamennyi katholikus 
képviselő áttörhetetlen védfalat képeznek az ő dicső ve-
zérök körül. Mi minden gyilkos nyilat felfogunk, melyet 
ellenségeink neki szántak." 

Gott ist dein Halt, 
Du wirst nie alt ! 

Evvel a szellemes távirattal üdvözölte Windhorstot 
ez ünnepély alkalmából egy katholikus hölgy. A tények 
elég bőven bizonyítják az állítás első részét. Reméljük, 
hogy a második rész szintén még igen-igen sokáig igaz 
marad — ad multos annos ! P. R. 

KATH. TANÜGY. 
Áquinói sz. Tamás bölcselete a budapesti egyetemen. 

A budapesti kir. magyar tud. egyetem hittudományi 
karának indítványára, az ország bíboros áldornagyának 
jóváhagyásával s ő felsége az apóst, király engedelmével, 
a vallás- és közoktatásügyi minister tanszéket szervezett 
az aquinói sz. Tamás szellemében előadandó theologico-
philosophiai Propaedeutica számára. Az u j tanszak elő-
adására dr. Kanyurszky György, a keleti nyelvek ny. 
rendes tanára nyert felhatalmazást. 

KATH. EGYLETI ELET. 
Az országos kö'p. kath. legény-egylet házára 

gróf Hnnyady Imre, ki az egylet házát meglátogatni is 
szives volt, 100 fr tot adományozott, azzal a kegyes ígé-
rettel, hogy a nemes czélu egylet évenkint számithat ez 
összegre. 

Az országos kath. tanítói segélyalap tőkéje a 
legújabb kimutatás szerint 36,838 f r t 22 kr. 

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

terjesztésére. a veszprémi székeskáptalanban : Kisovics 
József, sz. Mihályról nevezett bátai cz. apátnak és pápai 
főesperesnek a somogyi főesperességre ; vépi Vogrnnics 
Antal heő-vizi cz. apátnak és segiisdi főesperesnek a pá-
pai főesperességre, és Devics Józsefnek, a bold. Szűzről 
nevezett kolozsmonostori cz. apátnak és a veszprémi szé-
kesegyház idősb mesterkanonokjának a segiisdi főespe-
rességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ek-
ként megüresedett mesterkanonoki javadalmat Fej ér vár y 
József hittudornak és a veszprémi papnevelő intézetben 
az ó- és u j szövetségi szentírás tanárának adományozom. 

FERENÇZ J Ó Z S E F s. k. 
Trefort Ágoston s. k. 

VEGYESEK. 
Simor János bibornok, Magyarország herczeg-pri-

mása, dr. Kruesz Krizosztom elhunyta alkalmából a pan-
nonhegyi főmonostor jierjeléhez levelet intézett, mely-

ben megemlékezve a boldogult főapát .s az egész sz. 
Benedek-rend érdemeiről, magasztos eszméktől fűszere-
zett szavakban nyilvánítja a gyászoló rend fájdalmában 
való részvétét. 

— Pápai áldás. 0 szentsége a kegyes-tanitó-
rendi iskoláknak pápai áldást volt kegyes engedélyezni, 
hogy ezzel minden egyes házfőnök Jézus szt. Szivének 
szentelje és ajánlja fel a tanuló ifjúságot. A kegyes ta-
nitórend főnöke, nagyságos és főtisztelendő Kalmár Endre 
ur, január hó 28-án 141. sz. a. kelt körlevélben utasította 
az egyes házfőnököket, hogy a pápai áldást a húsvéti sz. 
gyakorlatokat bezáró sz. gyónás és sz. áldozás napján 
szolgáltassák ki. 

— Conversio Budapesten. Gavora József ur, a fővá-
ros egyik jónevü egyháziszer-kereskedés tulajdonosa és 
vezetője a kath. egyház kebelébe viszatért. 

— A párisi nemzeti fogadalmi templomra 1884. 
decz. 31-ig begyült 15,074,187 frank, kiadatott 14.342,659 
frank ; pénztári maradvány tehát 731,527 frank. 

— Ez is megtérés. Andrieux, a hires párisi rendőr-
főnök, ki egy pár év előtt oly kegyetlen élvezettel haj-
totta végre a zárdákon az ,expulsio' drákói törvényét, 
egy müvet adott ki „Souvenirs d'un préfet de police" 
czim alatt. Ebben határozottan elitéli a nevezett törvényt 
és sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy azoknak végrehajtá-
sában részt vett. 

-— Az ungvári nörendékpapság egyházirodalmi isko-
lája az ének- és zene-egylet közreműködésével védszent-
jei : sz. nagy Bazil, nazianzi sz Gergely és aranyszája 
sz. János emlékére folyó 1885. év február hó 8-án dísz-
ünnepélyt rend'-z, melyre meghívót kaptunk., Müsorozat : 
1. „Tu es Petrus", énekli: a dalárda. 2. Megnyitó beszéd, 
t a r t j a : Kustán Pét . IV. é. n. p. 3. A költő s paraszt, 
operette Suppe Ferencztől, játsza : a zenekar. 4. Plausus 
Parthenii, S. J . szavalja: Dudics Endre III. é. n. p. 5. 
„Tarka madár" (Kerner Józseftől), énekli: a dalárda. 6. 
„Hunyadi László" opera (Erkeltől), zongorán és hegedűn 
előadják: Maicher B. és Demjanovics A. IV. é. n. p. 7. Be-
bizonyítandó a ker. vallás isteni eredete annak gyors 
elterjedéséből, felolvassa : Holosnyai T. II. é. n. p. 
8. „A vándor", Schuberttől, énekli: Romanecz Vladimir 
IV. é. n. p. zongorán kiséri Maicher Béla IV. é. n. p. 
9. Kivonat a ..Boccaccio" czimü operettből, előadja: a 
zenekar. 10. Vándor, Rüthen nyelven Zsukovszkytói, sza-
valja : Sztripszky Vladimir II. é. n. p. 11. Isten minden-
ható (Lachner) előadja: a dalárda. 12. „Meliton és anyja" 
Mindszenty Gedeontól, szavalja: Gebé Péter I. é. n. p. 
13. „Alcsuthi hangok" Berneth Bertalantól, játsza : a ze-
nekar. 14. „Magyar király" induló, Huber K.-tól, előad-
j á k : a zene- és énekkar. 15. Zárbeszéd, tar t ja : Malczószky 
J . IV. é. n. p. 

f A jászóvári premontrei kanonok-rend legmélyebb 
fájdalommal tudatja : Veress iSándor Jenőnek prém. ka-
nonok-, áldozár- s volt rozsnyói főgymn. tanárnak, élete 
27-ik, áldozárságának 2-dik évében, folyó hó 30-án dél-
előtt 10 4 órakor Kassán, a haldoklók szentségeinek áj-
tatos felvétele után tüdővészben történt gyászos kimultát. 
Az elhunytnak földi maradványai február hó 1-én délután 
3 ; 4 órakor fognak a kálváriái sírkertben örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő sz. mise-áldozat és gyászszertartá-
sok február hó 3-án a jászóvári prépostsági templomban 
fognak megtartatni. Kassán. 1885. január 30-kán. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

t Mahács Mihály budapest-terézvárosi káplán f. h. 
3-án, hosszas szenvedés után élte 45-ik, áldozársága 21-ik 
évében elhunyt. Temetése f. h. 5-én d. u. 3 órakor leend 
a ferenczvárosi hasonszenvi gyógyintézetből. 

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

Budapest, 1885. Kudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utczn 8. sz.) 



• II....*I..H...>.I.>I>..H>II.iiiimmhhimi-H 
Megjelenik e lap heten- I 

ként kétszer : § 
szerdán és szombaton. E 

Előfizetési dij : \ 
félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 frt. 
Szerkesztő lakása : Buda- : 
pest, VIII. , József-körut 1 
50., hova a lap szellemi E 
részét illető minden kül- ; 

demény czimzendő. I 

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , f e b r u á r 7 . 11. I . F é l é v . 1 8 8 5 . 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Amerikai levél. — A párbér Magyarországon. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Nmtílt. 
dr. Schlach L. szatmári püspök ur beszéde és a Budapesti Szemle. — P a n n o n h a l m a : Főmagasságu Simor János bibornok Magyaror-
szág herczeg-primásának levele a szent Benedek rendhez. — B r u x e l l e s : Az i t ten i Kathol ikus Kör közgyűlése. — Kath. Egyleti Elet : 

Az orsz. közp. ka th . legényegylet ezidei közgyűlése. — Vegyesek. 

Amerikai levél 
oda kivándorolt magyar honfitársaink lelki 

gondozása ügyében. 

(Sz.) Emlékeznek t. olvasóink, hogy az utóbbi 
nyár folyamában egy levelet közöltünk e becses 
folyóiratban, melyet Wimmer Bonifácz, amerikai 
benczés főapát a pannonhalmi főapáthoz intézett, 
az utóbbinak kegyes intézkedését kérvén, hogy, 
ha lehetséges, magyar kath. papok mennének át 
Amerikába, az ottani magyar kath. hivek lelki 
gondozására. 

Mult decz. havában egy hasonló második 
levél érkezett Pannonhalmára, mely, amellett, 
hogy ugyanazon kérelemmel fordul ismét a czim-
zetthez, egyik-másik tekintetben az emiitett eiső 
levél sikerével és eredményével is foglalkozik. 
Egy jó és szent ügy érdekében kérjük az igen 
tisztelt nagys. Szerkesztőséget, ha becses folyó-
iratában e második levelet is közölni méltóztat-
nék, annyival inkább, mert több más érdekes és 
tanulságos dolog is olvasható benne. Nem szük-
séges említenünk, hogy e második levél folyó évi 
jan. 12-én érkezvén Pannonhalmára, már csak 
gyászos ravatalán találta azt, ki életében oly 
lángolva buzgott magyar hazánk, szent egyhá-
zunk és vallásunk érdekeiért! Fájdalmunkban, 
mely jeges kezével ma is összeszorítva ta r t ja 
még szivünket, csak annyit kivánunk itt, könyö-
rögjön az átköltözött e második levélnek az 
elsőénél nagyobb sikeréért az Ur szine előtt! 

St. Vincent Abbey. 
Westmoreland Co. Penns. Decz. 28. 1884. 

Nagyméltóságú kegyelmes Főapát Ur ! 
Alig merek már „újévre" irni, mert e leve-

lem addig alig éri el a tengert ; de azért excel-
i lentiádnak mégis átküldőm újévi üdvözletemet, 

azon kívánsággal, hogy 1885, ha talán nem leg-
jobban kezdődik is, annál boldogabban végződjék ; 
részeltesse a jó Isten gazdagon minden jóban, 
mit magának excellentiád kiván, lélekben és test-
ben, kolostorában és azon kivül, az ideiglenes és 
örökkévaló dolgokban, fiat! 

Nem vagyok rossz levéliró, de valóban any-
nyi a dolgom, hogy képtelen vagyok barátaim-
nak és jóakaróimnak megfelelni s azokat kielé-
giteni. Csak decz. 9-én jöttem vissza a baltimorei 
zsinatról, mely, nem számitva a praeliminaris 
üléseket, négy álló hétig tartott. Jelen volt ott 
13 érsek, 60 püspök, néhánj'- püspöki helyettes, 
1 trappista és G benczés apát, továbbá mint 
theologusok 8 praelati domestici, 3 camerarii 
secreti Suae Sanctitatis, 35 rendfőnök, 12 pap-
nevelői igazgató és 76 egyszerű theologus. Bal-
timoréban egy német községem van, hol Mainrád 
atya rendünkből egy szép nagy plébániai épüle-
tet (első alapja egy perjelségnek) emelt. Ezen 
épületet nyitot tam meg lakásul a zsinat tar tama 
alatt a 3 benczés püspöknek és 6 apátnak, ugy 
hogy rendünknek képviselői mindnyájan együtt 
laktak, mig maga a plébános egy melléképület-
ben húzta meg magát. Az idő a zsinat egész 
tar tama alatt rendkivül szép és kedvező volt. 
Naponként 10 órától l - ig és 4-től 6-ig voltak 
üléseink, melyekre erős félórai utat kelle ten-
nünk, vasúton, kocsin vagy carriages-okon; va-
sárnapokon pedig az ülések 10-től 2—3 óráig 
tartottak. A templomban naponként 16 sz. mise 
mondatott. Esténkint ismerős püspökök vagy 
theologusok számos látogatását fogadtuk. A sche-

l l 
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ma, mely fölött a tárgyalás folyt, 9(5 negyedrét 
és kis szük nyomása oldalt te t t s minden a leg-
szebb rendben és parlamentaris modorban folyt 
le. Az ülések a sulpitianusok seminariumában 
tar ta t tak , vagy pedig (a plenarisok) a székesegy-
házban, hol kiválólag a theologusok beszéltek, de 
szavazás i t t nem tö r t én t ; a nyilvánosak coram 
populo t a r t a t t ak a székesegyházban. 

A két uj apátságot iletőleg azt hallottam a 
a Gen. Proc. Pucci-Sisti apáttól, hogy folyamo-
dásom jól fogadtatott és helyben is hagyatott , de 
a Breve Apóst, még nem érkezett meg. 

Az elnökválasztásnál, mint excellentiád már 
tudja, egy domocrata, a new-yorki kormányzó 
győzött (Cleveland), ki ha egy presbyterianus 
prédikátornak. Mivel Blaine, az ő ellenjelöltje, 
egy kath. irlandi nőt bir anyául s az ő testvérei 
mind katholikusok, az irlandiak ő reá szavaztak 
s csak 1000 szavazat hiányzott, hogy elnökké ö 
választassák. Pennsylvánia 80,000 majori ty-t adott 
neki, a mi democratikus county-nk (Co-kerület) 
ez alkalommal csak 5 szavazat majority-val b i r t ; 
egy öreg presbyterianus prédikátor egy toaszt 
által (Rum, Romanism, Rebellion) megfosztotta 
azon 1000 szavazattól New-Yorkban, melyek hiány-
zottak neki. De a democraták magok is sokat 
szenvedtek. 

A mi aratásunk igen kitűnő volt, a nyu- j 
gati részeken annyira, hogy a parasztság igen I 
szenved most ez által, a mennyiben a gabona 
fölötte olcsó s nem éri meg a munkát. Minden-
felé munkátlanság, strikes-ek és pénzhiány. Hová 
fog ez vezetni, az ég tudja. 

Azon magyarországi plébános urnák, ki az 
Amerikába való jövést és az i t teni apostolkodást 
illetőleg excellentiádnál levélileg jelentkezett, azt 
lehetne felelni, hogy, ha csakugyan átjönne, leg-
tanácsosabb volna neki, New-Yorkban vagy va-
lamely más nagyobb városban telepedni le és a 
lelkipásztorkodásban ott segédkezni, teszem egy 
német községben, mig Amerikát jobban megis-
meri. Az assistansi, cooperatori vagy segédlelkészi 
minőségben működő papok évi fizetése i t t körül-
belül 6—800 dollár,*) a többi viagától iönne. 
New-Yorkban ezer meg ezer magyar él; az ille-
tőnek ar ra kellene törekedni, hogy ezeket egy köz-

*) Figyelembe veendő itt, hogy ez összeg ugyan 
1200—1600 for intnak felel meg, de a drágasági viszo-
nyok Amerikában olyanok, hogy 2—3 dollárt kérnek, a 
miért mi 1 forintot adunk. (Sz.) 

ségbe egyesitse és számukra templomot épitsen, 
természetesen az érsek vagy püspök engedélyével. 
Ha az illető derék, buzgó ember, praktikus ész-
szel, e dolog nem volna oly nehéz. S ma-
gyarországi városból két tanuló jöt t át hoz-
zánk, de ezekkel nem voltunk szerencsések, 
mer t honvágy bánt ja őket s vissza akarnak 
térni hazájokba. Két Ferencz-rendi is jelentke-
zett nálam, de ezeknek nem felelhettem még: leg-
jobb volna nekik, itteni Ferencz-rendiekhez csat-
lakozni. 

Oly papok, kik a magyar nyelv mellett a né-
metet is beszélik, minden egyházmegyében talál-
hatnának itt fölvételt, és legalább bizonyos idők-
ben a magyar vasúti munkásokon segithetnének, 
kiknek a sz. gyónásra adhatnának alkalmat, mint 
ezt az én papjaim és mások is tenni szokták. A 
püspökök nagyon örülnek, ha ily pap akad ; a 
nép maga rendesen szivesen és bőkezűen fizet 
az utazásért és fáradságért ; de bizonyosat nem 
lehet mondani, mig az illető nincs i t t . A mi 
perjelségünk Newark-ban (nevezetes város New-
Yersey államban s csak négy órányira New-York-
tól) minden jövevényt szives vendégszeretettel 
fogadna, mig alkalmazást találna. A new-yorki 
Ferencz-rendiek, capucinusok, redemptoristák szin-
tén megtennék ezt szivesen. De bátorságot és 
bizalmat mégis csak magával kellene már az ille-
tőnek hoznia. 

Ez körülbelül minden, a miről irhatok. Po-
litikával foglalkozni sem kedvein sem hajlamom, 
azonkivül rendi ügyeink, lelkem üdve és egész-
ségem, mely igen gyönge, eléggé elfoglalnak. 
Csodálom, hogy a zsinatnál annyira kitartot-
t a m ; csak három praelatus volt ot t jelen nálamnál 
öregebb. 

Mindnyájan igen örültünk, hogy Európában 
ismét két benczés lett bibornokká. Reménylem, 
excellentiád egészsége megjavult s kivánom, hogy 
ily állapotban még sokáig megmaradjon, javára 
rendjének és hazájának. Imádkozzunk hűségesen 
egymásért s munkálkodjunk együtt, amig s a 
mint lehet. Maradok őszinte szeretetben és nagy-
rabecsülésben excellentiád 

lekötelezett 
rendtársa 

Wimmer Bonifácz, 
apát. 
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A párbér Magyarországon. 
(Észrevételek Timon Ákos müvére.) *) 

Ha valahol, ugy Timon müve megbirálásá-
nál szigorú különbséget kell tennünk a mű sub-
jeetiv becse és objectiv értéke között. Subjective, 
vagyis szerző szempontjából, kétségkivül egyike 
az a legjelesebb tudományos irodalmi termékek-
nek, melyek napjainkban a magyar könyvpia-
ozon megjelentek. Három évi fáradságos kuta-
tásnak gyümölcse van e munkában mesteri kéz-
zel lerakva. Alapos szakképzettség, éles dialectica, 
világos előadás, kellemes irály jellemzik e müvet 
s annak szerzőjét hazánk egyik kiváló tudósaként 
muta t ják be. Nem csökkenti e munka subjectiv 
becsét azon körülmény, hogy az elejétől végig 
egy előre kitűzött czélra, a párbér dologi termé-
szeté nek tagadására irányul, mert minden oda 
mutat , hogy ez szerzőnek meggyőződése, és igy 
jóhiszeműségét tekintve nem vádolható részrehaj-
lásról. De objectiv szempontból is sok tekintet-
ben elismerés illeti meg szerzőt munkájáért . Ama 
01 darab okmány, melyeket az irat tárok rejte-
kéből napfényre hozva a munkájához csatolt füg-
gelékben hozzátett, kétségkivül becses adalékot 
képeznek a párbér jogtörténetéhez. Azon számos 
canonica visitatiók, melyeket állitásainak megvi-
lágítására idéz. szintén sok tekintetben tanulsá-
gosak, habár nem mindig a szerző által conten-
plált irányban. Ami pedig a munkának legna-
gyobb érdeket kölcsönöz, azt a bő és alapos tör-
ténelmi fejtegetések képezik, melyekben szerző 
nemcsak a párbér történelmi jogfejlődését ecse-
teli alapos szakismerettel, hanem annak kellő 
megérthetése czéljából összes interconfessionális 
viszonyainkat is oly érdekesen vázolja, hogy 
munkájának olvasása sok helyütt a. nem szakértő-
nek is élvezetet fog nyújtani. 

Csak sajnálni lehet, hogy szerző nem maradt 
a puszta jogtörténelem terén, miáltal munkájának 
sokkal maradandóbb becset biztositott volna ; igy 
azonban, hogy a polémia terére lép, s a történel-
met inkább csak saját nézeteinek szolgálatába szegőd-
teti, munkája minden jelessége mellett is irány-* 
müvé lesz, mely csak azok előtt fog nagyobb te-
kintélynek örvendeni, kik ugyanazon felfogásnak 
hivei. Mert hogy a mű oly meggyőző hatást 
idézzen elő, minőt a t tó l szerző reményleni lát-

*) A Kath. Theol. Folyóirat 1884. IY. füzetéből. A 
tárgy sürgőssége miatt sietünk átvenni. 

szik, midőn (337. lapon) egyenesen felhívja a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumot, hogy az 
igazság érdekében lássa be tévedését, és fogadja 
el szerző álláspontját, úgy hisszük, egy kissé me-
rész várakozás. Nem ugyan „jogállapotunk és 
jogtudományunk fejletlensége" (411. lap) mia t t ; 
hanem mivel a szerző által felhozott érvek ko-
rántsem oly döntők, hogy megingassák ama ha-
ta lmas és inegczáfolhatlan okokat, melyekkel a 
vallás- és közoktatásügyi ministerium a protes-
tánsok érdekében közbenjárt belügyministerium-
hoz 1884. junius 0-én 20,642. sz. a. intézett 
át iratában (Függelék) a szerzőével ellenkező ál-
láspont helyességét bebizonyította. Ezen átirat 
maga tárgytalanná, teszi szerző müvének polemikus 
részét, mert hiteles törvénymagyarázatot képezvén, 
mely előtt a protestánsok s az érdekökben köz-
benjárt belügy ministerium is maghajoltak, nem 
csak az ez iránt még netán fenforgott kételyeket 
megszünteti, hanem a vele ellenkezni látszó ko-
rábbi magyarázatokat is korrigálja; mert a hite-
les törvénymagyarázatra is ált azon szabály, hogy 
lex posterior derogat priori. 

Ha tehát mégis szerző némely állitásainak 
j bírálatába bocsátkozunk, ezt nem annyira czáfo-
j lási szándé kból, — a mi egy egész na gy ellen mű 

írására vezetne, mi egy folyóirat keretében nem 
lehet helyén — mint inkább azért teszszük, hogy 
rámutatva a szerző által lerakott alap téves voltára, 
az erre épített egész rendszer ferde irányának ge-
nesisét szem elé állítsuk. Igy 1. Semmikép sem 
fogadhatjuk el szerzőnek azon állítását, hogy a 
párbér az önkéntes óblatiókból fejlődött ki oly 
formán, bogy ezek idővel kötelezőkké' lettek, el-
veszték ajándékozási jellegöket, megszűntek ob-
látiók lenni az eddigi értelemben és a jog ut ján 
érvényesíthető szolgáltatásokká, praestatiókká let-

I tek. (9. kövv. 11.).Mi a párbér gyökerét és jog-
alapját nem az oblátiókban, hanem a tizedben 
látjuk. Hogy ez világossá legyen, e két lelkészi 
jövedelemforrás helyes fogalma iránt kell minde-
nek előtt tisztába jönnünk. Az oblatio tágabb ér-
telemben minden vallásos ajándékozást jelent. 
(Oblationes lato sensu vocantur res omnes sive 
mobiles, sive immobiles, quae intuitu religionis 
Deo offeruntur, ut, vel in usum Ecclesiae, vel 
in usum ipsius ministrorum cédant. Bouix, De 
Parocho. Part . IV. cap. IX, §. 1.) Ily érte-
lemben természetesen a párbér is az oblatiók 
sorába tartozik. Ámde szorosabb értelemben, 
milyenben azt szerző is veszi, oblatió alatt 

11* 



84 RELIGIO. 

oly ingóságok ajándékozását értjük, melyek va-
lamely szent ténykedés alkalmából ajánltatnak 
föl az egyház vagy szolgái használatára. (Restringi 
autem sólet oblationum vocabulum ad illas res 
mobiles, quae a fidelibus offeruntur ad Ecclesiae 
vel ministrorum usum, tum ad altare et int ra 
missam, tum occasione aliarum sacrarum func-
tionum, puta pro benedietione nuptiarum, pro 
benedictione mulierum post partum, pro exequiis 
sen sepulturis, et aliis similibus. Bouix, 1. c.) 
Az oblatiók lényeges ismertető jele tehát abban 
áll, hogy bizonyos szent ténykedések tekinteté-
ből történnek. Ide tartoznak napjainkban a mi-
sestipendiumok, a stola-dijak, továbbá némely 
ma is szokásos alkalmi ajándékok, minők a viz-
kereszti házszentelésért, a halottak napján tar-
ta tn i szokott sirszentelésért stb. járó dijak vagy 
szolgáltatások. Az ilyen oblatióknak, amennyiben 
a lelkészt illetik, utolsó czélja természetesen en-
nek illő ellátására irányul, mégis, mint mondók, 
első sorban inkább hálaajándékok akarnak azok 
lenni az egyházi ténykedések által nyert lelki 
jótéteményekért . És noha az ily oblatiók szokás 
vagy positiv törvény által kötelezőkké válhatnak, 
mégis ezen kötelezettség, amennyiben egyesek 
i rányában teljesített lelkészi ténykedésből ered, 
csak ezen egyesekre hárul ; amennyiben pedig 
bizonyos ünnepeken az egész plébániai nép által 
teljesítendő adakozásra vonatkozik, mindig csak 
a népnek a többségét, nem pedig annak minden 
egyes tagját érinti. (Notandum, quod sicut ad 
introducendam eonsvetudinem hanc obiigatoriam 
sufficit major pars populi, ita satisfit obligationi 
sí obligationis tempore oblationes faciat major 
pars populi, etsi non singuli ofí'erant. — Reilfen-
stuel, lib. III. tit. XXX. §. IX. nr. 186.) Azért az 
ily kötelező oblatiókra való igényét a plébános 
csak az egész nép, mint testület, irányában ér-
vényesítheti a jog utján, egyesekkel szemben ezt 
csak ugy teheti, ha ezek vagy sohasem teljesíte-
nének oblatiókat vagy azok kötelező voltát ta-
gadnák vagy kiváltság czimén igényelnének azok 
alól való mentességet. (Quod si populus oblatio-
nes ex consuetudine débitas omitteret, vei ulterius 
facere recusaret, posset et deberet a locorum 
Ordinariis compelli, et iam per ex communi-
cationem, si opus foret. Imo posse etiam singu-
lares ita compelli, casu quo oblationes exconsue-
tudine débitas vei nunquam facerent, vei quasi 
non débitas negligerent, aut praetextu libertatis 
dare recusarent. Reiffenstuel 1. c. ur. 187.) Mind-

ebből kitetszik, hogy az oblátiók fogalma sem-
mikép sem alkalmazható a párbérre. Másként áll 
a dolog a tizeddel. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 6. Nmlt. dr. Schlauch L. szat-

mári püspök ur beszéde és a Budapesti Szemle. *) — A 
vallás- és közoktatásügyi ministerium költségvetésének 
tárgyalása és az ezen alkalommal felmerült kérdések 
megvitatása egy időre megakasztott minket a „Budapesti 
Szemle" januári czikkének fejtegetésében. Midőn ezt a 
jelenben folytat juk, annál gyorsabban végezhetünk, mert 
egyik főtévedésre már előző három levelünkben megad-
tuk a választ, kimutatván, hogy a legfőbb kegyúri jog 
és a souverain többi jogai között ugy eredetre, mint ter-
mészetre és gyakorlatra igenis van különbség. 

Az ott félhozott érvek megdöntik a ,B. Sz.' amaz 
erőszakolt és a névtelen czikkező fantáziájában, de néni 
a püspök ur beszédében létező „monstruozitást", melynek 
e szavakban ad kifejezést : „Magyarország apostoli királya 
mint királyi fölség és mint a kath. egyház főkegyura két 
különböző személy". Ezt a tételt a püspök ur abszo-
lúte nem mondotta. Határozott roszakarat keresheti ezt 
a tételt a püspök ur szavaiban. Sem szó szerint, sem ér-
telem szerint a püspök ur két személyről nem beszélt. 
0 megkülönböztette a „jus summi patronatus"- t és a „jus 
supremae inspectionis"-t, amint ezt minden értelmes jogász 
megkülönbözteti , amint ezt maga a névtelan czikkező 
református létére is nagyon jól fogja tudni egymástól meg-
különböztetni és kétség kivül roppant „gravamen"-nek tar-
taná, ha a magyar király alkotmányos kormánya által a pro-
testáns ekklézsiával szemben azokat a jogokat gyakorolná, 
amelyeket a kath. egyház körül gyakorol. Az autonomia 
védbástyái mögé vonulva, minden bizonynyal azt kiáltaná : 
Mi nem vagyunk katholikusok, velünk szemben a feje-
delemnek csak felügyeleti joga van, mi többet semmikép 
sem akarunk s fogunk megengedni. Es saját álláspont-
jukról helyesen járnának el. Világos jele tehát annak, 
hogy ama többlet, melyet a korona mi velünk szemben 
egyházi téren bir, nem a felségjogban rejlik, hanem más-
honnan származik. Ha a felségjog volna eme jogok for-
rása, akkor mivel a felségjog egyenlőképpen viszonylik 
katbolikusokhoz és protestánsokhoz, eme jogok is egyen-
lőek volnának mind a két féllel szemben. Ha nem egyenlőek: 
akkor van különbség, még pedig ezen jogok alanyában, 
a királyban, ugy eredetre mint természetre és gyakor-
latra nézve. 

Csak a jogállapot teljes ignorálása csalhatta ki a 
névtelen czikkező tollából emez, éleznek absolute nem si-
került , szellemesnek pláne nem mondható bá rgyúságo t : 
„E tétel ugy tűnik fel, mintha a magyar királyt illető-
leg egy uj mysteriosus dogmát akarna megállapítani, 
mintha azt mondaná, hogy a magyar király állagában 
egy, személyben kettő, vagy talán ellenkezőleg : szemé-
lyében egy, de természetében kettő." . . . 

Arra, mit — m — - a püspök ur két, a czikkezőtől 

*) L. lapunk ezidei évf. 4, 5, 6. sz. 
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„békefeltételeknek" elkeresztelt kívánalmára mond, nincs 
sok mondani valónk. 

Az egyik dolog, mit a szatmári püspök ur óhaj 
gyanánt kifejezett, az : „hogy katholikus ügyeink, alap-
jaink, alapitványaink e's iskoláink kezelése kizárólagosan 
katholikus férfiak kezében legyen." 

Ezen óhajra, — vagy mint — m — mondja föl-
tételekre (akarván minden áron a püspököt a harczi té-
ren látni) — a névtelennek az a megjegyzése, hogy tehát 
nemcsak a vallás- és közoktatásügyi minister — mit 
— m — nemileg indokoltnak lát — de ennek tanácsosa, 
fogalmazója, bármily közege, referense, tollnoka, sőt még 
alapítványi számtiszt vagy gazdasági irnok sem lehet 
más, mint kath. emher. Sőt törvényhozó sem lehet, sem 
az alsó, — sem a felsőházban más, mint katholikus. Ezt 
következteti — m — a püspök ur első óhajából. 

Ha a névtelen czikkező a következetesen használt 
„keresztyén" szó és a kath. ügyek körüli tájékozatlansága 
által már el nem árulta volna, hogy „cujus religionis", 
ezen felfogásban minden kételyt kizárólag ráismernénk a 
protestánsra. Mert bizony protestáns atyánkfiai — s ezt 
nem is veszszük nekik annyira rossz néven — lefelé az 
utolsó kályhafütőig nagyon is megnézik a keresztlevelet 
és katholikus embert vajmi r i tkán hagynak élni protes-
táns pénzen. Mi katholikusok — daczára annak, hogy 
mi vagyunk az „intoleránsok" a világ szemében — nem 
szoktuk a dolgot oly szigorúan venni és azt hiszem, ezen 
esetben is jut ta tnánk valamit másoknak is, feltéve, hogy 
az irányadó és döntő tényezők, kiktől tulajdonképpen a 
kezelés módja és természete függ, katholikus emberekből 
állanak. Mert talán a névtelen czikkező is tudja, hogy 
bármely felekezet érdekeit elég jól lehet biztositani, ha 
pl. egy ministeriumban az egyik vagy másik osztály ta-
nácsosa és néhány előadója lelkes „keresztyén" emberek, 
legyen bár a többi, a fogalmazó, tollnok, számtiszt vagy 
irnok más vallású is. 

Ha nem csalódom, megenged a szatmári püspök ur 
óhaja is ilyen latitude-öt. 

A másik pontot —- m — igy formulázza: „Talál-
tassák módozat, a ministeri felelős kormányzat kikerülé-
sével, a katholikus befolyásnak az említett ügyekben ér-
vény szerzésére." Ezt a püspök ur igy nem mondotta. 
Éppen azon incidens, mely ellen ugy a névtelen, mint a 
szerkesztő intézik leghevesebb és legélesebb támadásukat , 
t . i. : „a ministeri felelős kormányzat kikerülésével" a 
püspök ur beszédében elő nem fordul. Ez egyenes ráfo-
gás. A püspök ur ellenkezőleg ismételten kizárja ezt, 
mondván „összeköttetésben a kormánynyal," „az állam-
mal karöltve akarunk járni" tiltakozván ezen felfogás 
ellen a priori, midőn igy szól : „sem az állam érdeke 
ellen" nem akarunk cselekedni, „sem a modern alkot-
mány ellen" nem akarunk véteni, „amint nem vétenek 
más felekezetek, midőn a kormánytól különválva intézik 
ügyeiket," midőn önügyeinkben tényezők lenni kivánunk. 
Az előttünk fekvő kiadásban, melyet a püspök ur maga 
rendezett sajtó alá nyomban a közgyűlés után, még eze-
ket is olvassuk a 27. 1. jegyzetben: „Tudniillik, ameny-
nyiben a katholikus autonomia bármi okból létesíthető 
nem volna, a kormány mellett ennek felterjesztésére és a 

korona által kinevezendő egyházi és világi katholikus fé r -
fiakból álló bizottságot." 

„A miniszteri felelős kormányzat kikerülése" csak 
a névtelen czikkező agyában létezik. S azért ő és a t. 
szerkesztő szélmalmok ellen küzdenek, midőn az 1848: III . 
törvényezikk folytonos hangoztatásával a püspök ura t 
alkotmányellenes tendencziákról vádolják, midőn a t. 
szerkesztő.pl. szórul-szóra azt i r j a : „Schlauch püspök úr 
a magyar alkotmány szellemét és betűjét egyaránt meg-
támadja s részint az absolutismus, részint az 1848. előtti 
collegialis kormányrendszer ú t já t egyengeti." 

Méltó felháborodás töltheti be minden katholikus 
embernek lelkét, látván, hogy azok, kik oly széleskörű 
önkormányzattal birnak, alkotmánysértéssel vádolják azt 
a kath. püspököt, ki a mi számunkra minimumát óha j t ja 
annak az önkormányzatnak, melyet nagy mérvben a „mi-
niszteri felelős kormányzat teljes kikerülésével" ők ma-
gok birnak és fentar tanak. 

Vájjon van-e azokban a méltányosság és igazságos-
ságnak irányunkban csak egy szikrája is, kik nem kevesebb 
hypocrisissel, mint szükkeblüséggel, a legszerényebb óhaj t 
is, mely a mi részünkről nyilvánul, alkotmány-elleni me-
rényletnek bélyegezik ? Ha ez a vád alapos, akkor száz-
szorta inkább áll az a protestantismusról, mely száza-
dok óta tényleg bír ja azt, mit mi némi kis részben most 
csak óhajtani kezdünk ? . . . Quod uni justum, alteri aecjuum : 
ezt a túloldalon, ugy látszik, nem ismerik. 

Különben álljon ez a vád ! De akkor tessék e vá-
dat első sorban emelni b. Eötvös J . ellen, ki oly meleg-
hangú levélben a herczegprimáshoz sürgette az autonomia 
szervezetét, Deák F., b. Sennyey P., Majláth Gy., gr. 
Cziráky János és annyi más kitűnőségek ellen, kik a 
kath. egyház önkormányzatának szervezetét alkották, a 
kath. congressus ellen, melynek többsége 1871. márczius 
29-én harmadszori olvasás után ezt a szervezetet elfo-
gadta és melynek kisebbsége is abban teljesen megegye-
zett, mit a többség javaslata igy fejezett ki a szervezet 
6. szakaszában : „Ezen önkormányzati testületek és köze-
gek feladataikat az állam föfelügyeleti jogának épségben 
tartása mellett, az államigazgatási hatóságoktól füg-
getlenül teljesitik." 

Ez volt az autonomiát szervező gyűlés egyik sar-
kalatos határozata, ebben találkozott mindenki, ebben 
sem akkor, sem most a sajtó és a közvélemény semmi 
gáncsolni valót nem talált. 

S minő arcz kell ahhoz, hogy egy tudományos folyó-
iratban alkotmány-elleni merényletről vádoljanak egy püs-
pököt, ki összehasonlítván a mostani állapotokat az 1848. 
előttiekkel, azt óhaj t ja , hogy „összeköttetésben a kor-
mánynyal", „karöltve az á l lammal" , „találtassék módozat 
a katholikus befolyást ez irányban is biztositani." 

Igazságosság még az ellenfélben is nélkülözhetetlen 
feltétel. Ennek hiánya tévútra vezetheti a felületes elmé-
ket ; de méltó megbotránkozást és felháborodást szül 
azokban, kik ismerik a dolgokat és a báránybőr alat t 
lát ják aragadozó farkast. A „Budapesti Szemlé"-ben mél-
tán feltételeztünk több alaposságot és tájékozottságot , 
több igazságosságot és méltányosságot, valamint keve-
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sebb szűkkeblüségefc és irányzatosságot. Csalódtunk. S e 
csalódás nem marad ám haszon nélkül ! 

E t haec meminisse juvabit ! ? 

Pannonhalma. Fömagasságu Simor János bibornok 
Magyarország hg-primásának levele a szent Benedek-rend-
hez., — Kruesz Chryzostom elhunyta alkalmából igy szól : 

„Főtisztelendő Per je l u r ! Teljes mértékben osztozom 
azon mély fájdalomban, mely a magyarországi benczés-
rendet általánosan tisztelt és szeretett főapát joknak e hó 
11-én bekövetkezett elhalálozásával érte. 

Kruesz Chryzostom főapátban oly férfiút vesztett a 
rend, ki szelídséggel párosult erélylyel, ima és elmélke-
désben megedzett keresztény bölcsességgel vezette nehéz 
és könnyen magára a rend jövőjére is válságossá válan-
dott napokban a szerzet kormányát . 

A díszesen restaurál t főapátsági templom és monos-
tor, a rend fiatal tagjainak nevelésére és szellemi közmi-
velésére fordi tot t szeretetteljes gond és faradság, a kö-
zéptanodai tanügy emelésére hozott áldozatok hiven visz-
szatükrözik azon nagy szellemet, mely a jó harcz kiküz-
dése után megválva porhüvelyétől, elköltözött körünkből, 
hogy a pásztorok Főpásztorától elvegye hivséges őrkö-
déseért a megérdemlett jutalmat . 

Nem hal t ő meg, csak elköltözött ; él Istennél és 
alkotásaiban ! 

Ezen gondolat amily mélyen gyökerezik szent hi-
tünk tanításában, ép oly vigasztaló mindazokra, kiket a 
megboldogulthoz a tisztelet és szeretet kapcsain kívül az 
engedelmesség, vagy belső lelki rokonság szent kötelékei 
fűztek ; vigasztaló első sorban főtisztelendőségedre és a 
rend többi elöljáróira, kik osztályrészesei voltak az ő ál-
dásos működésének, örökösei az ő szellemének ; de vi-
gasztaló az összes rendtagokra, kik a fogadalmi engedel-
messég révén a megboldogulttal az ő főnöksége alatt egy 
szellemi testet képeztek. 

Midőn ezen gyászos eset alkalmából folyó hó 24-
dikén 8-dik szám alatt kelt s hozzám intézett soraiban 
nyilvánuló figyelmét ezennel megköszönném, biztosítom 
főtisztelendőségedet, hogy azon jóindulatot és szívélyes 
rokonszenvet, melylyel az elköltözött főapát iránt éltében 
viseltetém, továbbra is és annál szivesebben megőrzendem 
a szerzet iránt, mennél élénkebb bennem azon tudat, hogy 
sz. Benedek érdemes fiainak mennyit köszön édes ma-
gyar hazánk és az egész nyugati kereszténység. 

Hogy pedig az elődöktől örökségképen nyert ezen 
befolyást és serény munkásságot hiven megőrizzék, s az 
egyház és a haza körül u j és u j érdemeket szerezzenek 
magoknak, az árvaság és gyász e szomorú napjaiban, 
megkétszerezett buzgalommal és áhí tat tal kér jék forró 
imákban Istent, kitől jő az áldás és kegyelem, hogy sz. 
Benedek közbenjárására adjon újból a rendnek oly ve-
zért és atyát, kinek szivében a Szentlélek hét adományá-
val lakozzék s ki tudjon és akarjon is a boldogult főapát 
nyomdokain haladva kormányozni s a rend felvirágozását, 
valamint a rendtagok egyéni tökéletesedését erős kezek-
kel és keresztény bölcsességgel eszközölni. Kelt Eszter-
gomban 1885. jan. 27-én. Herczeg-primás Simor János 
esztergomi érsek." 

Bruxel les , jan. 27. Az itteni Katholikus Kör köz-
gyűlése, — mely egyúttal a kör fennállása tizedik évé-
nek ünnepe vala, igen népesen folyt le a fent kiirt na-
pon. Megnyitotta az ülést Beckers elnök egy kitűnő 
beszéddel, mely az itteni katholikus társas viszonyokra s 
általában a Katholikus Körök kimondhatatlan hasznos, sőt 
elkerülhetleniil szükséges voltára igen tanulságos fényt 
dérit. A beszéd szövege ez : 

Ura im! Tizedik éve, hogy Bruxelles katholikusait, 
kik összegyűltek, hogy a mi Katholikus Äor-ünket megala-
pítsák, evvel az üdvözlettel üdvözöltem „Dicsértessék a 
Jézus Krisztus!" Most ismét boldognak érzem magamat, 
hogy e szózattal üdvözölhetem önöket, arra kérve, hogy 
mondjunk hálát Istennek, a ki társulatunkat fenntartani 
és e tiz évi perioduson szerencsésen átvezetni méltóztatott . 

Gyakran megtörténik, hogy mihelyt a lelkesedés 
első lángjai kialszanak, a buzgóság lelohad, és miután jó 
darabig tovább lankadt, egyszerre csak a legjobb szán-
dékból alakitott társulatok feloszlanak. 

Honnan származik az önök állhatatossága ? — Ab-
ból a meggyőződésből, hogy nekünk a mi Katholikus 
Körünk hasznos, sőt elkerülhetetlenül szükséges. Meg 
voltunk kezdet óta győződve, hogy Bruxellesben, az or-
szág fővárosában, okvetlenül kell felállítani egy összekötő 
és jegeczesitő jiontot, nem csupán a főváros, hanem egész Bel-
gium katholikusai számára. Es a tapasztalás, ez a csalhatat-
lan mestere az életnek, megbizonyította, hogy e meggyő-
ződésünkkel nem tévedtünk, mert hiszen most már a 
kellőnél is jóval világosabban látjuk, mennyire nélkülöz-
hetetlen Bruxellesben a katholikus actiónak egy erőteljes 
középpontja. 

Kisértsük meg, uraim, visszatekinteni a múltba, s 
lássuk, milyen volt városunk állapota a Kör alapitása előtt. 

Alig merték az emberek magukat katholikusok-
nak nevezni!1) A helyiségünk homlokzatára kitűzött fel-
irat sensatiót keltett , annyira, hogy némely jószándéku 
barátunk ohajtot ta volna e feliratot eltüntetni. A ka-
tholikusok a tömegek e nagy összetorlódásában szerte-
szét valának szórva, szét mint a földbe vetett búzamag. 

A Conservativ Szövetség tevékeny elemekből állt 
ugyan, de azok igen kevesen valának, s a szövetség egyik 
helyiségből a másikba volt kénytelen vándorolni. 

Elég volt a kereszt zászlóját bátran kitűzni és ma-
gunkat Körünk alapitása által nyiltan kathol ikusnak val-
lani, hogy rövid idő alatt egész hadsereg álljon együtt 
oly férfiakból, a kiknek lelkén fekszik nemcsak az egy-
ház jogainak tisztelete, hanem szeretett belga hazánk jó 'é te 
és haladása is. 

Észrevétlenül kezdték a katholikusok magukat té-
nyezőkül érezni, számítani és szervezni. Tapasztalás ál-
tal lát tuk megbizonyítva nemzeti jelszónkat : L union fait 
la force (egységben rejlik az erő), mert valóban híze-
leghetünk magunknak azzal, hogy kezdet óta semmi kü-
lönbséget sem tet tünk katholikus és katholikus közt. 
Mindenki, aki őszintén szereti vallását és hazáját , felvé-

') Mint nálunk ! Tudok egy esetet, a midőn a liberális dáridó 
idején i t t Budapesten egy katholikus fiatal ember reformátusnak 
vallotta magát, mert azt hallotta, hogy igy sokkal könnyebben 
ju t álláshoz. Szerlc. 
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tetétt sorainkba, és soka gyülekezeteinkben a megoszlás 
kérdése fel nem merült. Igy cselekedve hozzájárulunk 
ama boldogító egyeséghez, melyet a szentatya oly annyira j 
óhajt, és a melyet már évek előtt constatált nálunk a 1 

mostani kormányelnök. Bernaert, a Körök Szövetségének 
Gandban tartott nagygyűlésén, kimondva, hogy a katho-
likusok még soba ily egységesek nem valának. 

A Kör felvirágzása jótékony hatással volta Con-
servativ Szövetségre (Association conservatrice1) is, inert 
az sok elemet szerzett neki az actióra. A Katholikus 
Kör vendégszeretetének lehet köszönni azt is, hogy az 
Association Conservatrice a rendelkezésére bocsátott he-
lyiségekben ti tkárságot állithatott fel, a mely napjaink- j 
ban igen nagy szolgálatokat tesz. Azt is a mi Körünk-
nek köszönheti a nevezett szövetség, hogy jelenleg 
minden segélyforrását a küzdelem szervezésére fordíthatja, 
nem kellvén neki helyiségről gondoskodnia. 

Mi mindig kedves kötelességünknek tartot tuk helyi-
ségünket a jó ügy érdekében Bruxelles és a vidék katho-
likusainak rendelkezésére bocsájtani. Ez által társulatunk 
tökéletesen megvalósította a czélt, melyre alkotva van, 
s a mely abban áll, hogy a katholikusoknak mód nyúj-
tassák szervezkedni minden ügyben, a mely illetékességük 
köréhez tartozik. 

A jelen viszonyok, uraim, legjobban éreztetik velünk 
e czél hasznosságát. Érzi mindenki az egyesülés szüksé-
gét, hogy kölcsönösen védjük magunkat ellenségeinkkel i 
szemben. 

De nem elég védekezni a rosszal szemben ; a rosszat 
gyökereiben kell megtámadni és orvosolni. Hogy a phy-
sikai világrendben valamit jóvá tegyünk, fel kell menni a 
physikai bajok okáig : éppen igy az erkölcsi világrend-
ben, be kell hatni a tévelyek gyökeréig, hogy a bajok gyö-
kerestől megszűnjenek. 

Azt kérdem, uraim, honnan származik ellenfeleink-
nek nagy ereje ? Mi az, a mi köztük azt a teljes egye- | 
tértést létesiti. a melvlyel szent vallásunkat ostromolják, és 
üldözik azokat, kik azt vallják ? Nemde az a titkos tár-
sulat létesiti mindezt, a mely nyílt és engesztelhetetlen 
ellensége levén az egyháznak, minden támadást ő szervez 
és vezet elveink és vallási szabadságunk ellen.2) íme, em- i 
litettem a szabadkőművességet. Nem elkerülhetetlenül ! 
szükséges-e a katholikusokat, kivált az ifjúságot védeni j 
és biztosítani e sötét társulat behatásai ellen, a mely j 
oly ügyesen tudja a társadalom minden rétegéből hiveit 
összetoborzani ? ! 

A belga katholikusok már egy nagy müvet létesí-
tettek az iskolai mozgalom által, mely a gyermekek lel-
keit kiszabadította azok kezéből, a kik az ártatlan lelke-
ket megrontani akarták. Vájjon nincs már többé semmi 

') Ezt a dolgok természetes egymásutánja hozza magával. 
Virágzó katholikus társásélet egészséges politikai életet és pártala-
kulást teremt. Szerk. l 

2) Ismerünk itt Magyarországban egy plébániát, a melynek | 
területén 2, mondd : már két páholy működik Pedig ez a plébánia j 
nem is tartozik a nagyok közé. Híveinek száma nem üti meg a . 
3-ik ezrest. Majd ha talpra állitja valamely Sardanapal az ő had- ; 
seregét ós eljön megostromolni Jeruzsálemet ós bekövetkezik a j 
babyloniai fogság nálunk is, akkor bezzeg majd lesz nagy jajve-
székelés ! Holott mindent meg lehetne előzni ! Szerk. | 

tenni való ? Nem kelle-e már többé semmi féle más alak-
ban foglalkozni az ifjúsággal, még pedig a zsenge kor-
tól kezdve ? szentséges atyánk XIII. Leo pápa, a ki a 
társadalom helyzetét oly jól fogta fel, nem sürgősen 
hivta-e fel a hivek figyelmét Humánum genus körleve-
lében ? 

Igyekezzünk felszólításának megfelelni ! 
(Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az országos közp. kath. l egényegylet ezidei 

közgyűlése. 

Az országos központi kath. legényegylet — irja a 
„Korunk" — 1885. évi közgyűlése f. é. jan. 15-én tartatott 
meg. 0 emja Simor János herczeg-primás, esztergomi érsek 
ur, az egylet legkegyelmesebb fővédnöke ezen alka-
lomra nagyságos és f t . Cselka Nándor prépost, budapesti 
esperes urat méltóztatott megbízni legmagasabb képvi-
seltetésével. 0 nsga 5 órakor megérkezett és a sorfalat 
képező fiatalság között bement a terembe, ahol a 
nagy számban megjelent fővárosi iparosok, az egy-
letnek tiszteletbeli és pártoló tagjai, lelkes éljenzéssel fo-
gadták. 

Elfoglalván az elnöki széket, ismert ékesszólásával 
beszédet tartott, melynek tartalma olyan odavaló volt, 
előadása oly szívélyes és kedves, hogy látható örömmel 
hallgattuk és maradandó benyomással fogadtuk. — 
Ugyanis kifejtette ő nsga korunk beteg állapotát a 
társadalom minden osztályának ; kifejtette, hogy miként 
iparkodik az állam törvényekkel, katonasággal, rendőr-
séggel. fegy- és javitóházakkal ; a társadalom pénz-
zel, egyletekkel, előadásokkal, iratokkal segélyére lenni 
a beteg kornak ; de nem tudnak segíteni, mig Istent el 
nem ismernek, vallást nem követnek, az erkölcsöket nem 
tisztelik. Mint helyes gyógyintézetet mutat ta be ő nsga 
a kath. legény-egyleteket, melyek erővel és hatással hi-
vatvák a korütötte sebeket meggyógyítani az iparossegé-
dek testületében, sőt menedékházul szolgálnak azok ellen. 
Ezen állításait támogatta és megczáfolhatlanná tette azon 
biztosításával, hogy épen azért ő emja sem fogja meg-
vonni az egylettől legmagasabb támogatását, mig ez ren-
deltetése mellett küzd. — Azért részesítette a fővárosi 
törvényhatóság is oly nagy jótéteményben az u j egyleti 
házat ; azért csatlakoznak oly szép számmal az egyleti 
tiszteletbeli és pártoló tagokhoz a főváros iparosai, azért 
küldi ő emja legszentebb áldását a közgyűlésre és egész 
egyletre. 

Ezzel meg levén nyitva a közgyűlés, főtisztelendő 
Schiffer Ferencz elnök ur elnöki jelentését olvasta föl, 
melyből különösen kiemelendő, hogy az elnök ur a köz-
gyűléstől fölhatalmazást kér, hogy a megválasztandó vá-
lasztmánynyal alapszabályokat dolgozhasson ki egy az 
egyletben létesitendő rendszeres betegsegélyző pénztárról, 
mely hivatva lenne az iparossegédeket mennél erősebben 
az egylethez kötni. 

Az elnök után Spanberger Alajos, fővárosi vezető-
tanító, az országos központi katholikus legény-egylet 
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jegyzője fölolvasta jegyzői jelentését, melynek szerkesz-
téséből is ki lehet hallani azon buzgóságot, melyet a 
fendicsért jegyző ur az egylet körül kifejt, ki daczára 
annak, hogy állásánál fogva alig marad fölösleges ideje, 
az egyleti munkából az oroszlánrészt végzi. Jutalmazza 
meg érte a Mindenható ! 

A jegyzői jelentés után Dréher Károly ur, műsze-
rész, az egylet tiszteletbeli tagja tet t jelentést az egylet 
pénztára állásáról, melyről a számadás azért volt köny-
nyü, mert üres a pénztár. — A házépítés, mely több 
reménynyel mint pénzzel kezdetett meg a mult évben és 
be is fejeztetett , már hónapok előtt majdnem válságos 
helyzetbe hozta az egyletet ; de él a könyörületes Isten, 
és a jóakarók nemes szive nem fog nyugodni, mig az 
egylet nyugodt és biztos nem lesz rég óhaj tot t és szüksé-
gessé vált haj lékában. 

E jelentések után ő nsga néhány szívélyes szót 
váltván a tiszteletbeli tagokkal és buzdítván őket a to-
vábbi pártfogásra, főtisztelendő Schiffer Ferencz elnök 
ur kérte ő nsgát hogy kegyeskedjék ő emjának magas 
tudomására hozni az egylet fiúi hódolatát és nevökben 
kérni magas támogatását , mire lelkes éljeneink között tá-
vozott körűnkből. 

0 nsga távozása után megej te tet t az alelnök és az 
50 tagu választmánynak a választása, melv alkalommal 
alelnöknek ismét megválasztatott Benesch Ferencz ur 
bádogos mester, ki az egylet iránt a legjobb akaratot a 
leggondosabb fáradozást tanúsítja, s Spannberger Alajos 
úrral megbecsülhetlen kincse az egyletnek. 

A választás eredményének kihirdetése után az egy-
let megköszönte elnök ur fáradozását a lefolyt évben és 
kérte továbbra is bölcs vezérletét és ezzel befejeztetett a 
közgyűlés. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa körlevele a l iberal ismusról , 

mint a katholikus Times-nek í r j ák Rómából, teljesen 
elkészült. Közzé tétele nemsokára várható. 

— Főt. Venczell Antal, a központi papnevelő inté-
zet alkormányzója és szt. széki ülnök, e napokban ő 
szentsége t. kamarásának extra urbem lett kinevezve. 
Szivünkből gratulálunk ezen derék egyházi férfiúnak, ki j 
mint előbbi működési körében, ugy itt a fővárosban is 
rövid idő alatt kinyerte mindazok becsülését és tisztele-
tét, kik vele érintkeznek. Ad plurimos annos ! 

— Az Egyesült-Államokban 1860-ban volt 3.175,000 
katlioltkus. Hitsorsosaink száma ugyanot t jelenleg 9.500,000. 

— Megtérés. Mr. de Lisle protestáns lelkész, az an-
gol külmissio volt tagja, Rómában az egyház kebelébe 
visszatért. 

— Híre járt, hogy szentséges atyánk ez évben fogja 
elérni áldozópapságának félszázadát. A ,Journal de Rome' 
szerkesztősége kétségtelenné tette a tényállást. 0 szentsége 
1837. decz. 31-én, sz. Sylvester napján vette fel az egy-
házi rend szentségét, a mint ez a római vicariatus év-
könyveiben fel van jegyezve. Az emiitett hirek onnan 
származtak, mert mikor a szentatya pápává választatott, 
némely lapok pappá szentelését tévesen 1835. decz. 25-ére, 
mások 1837. decz. 25-ére tették. 

— Lavigerie bibornok kar thagói érsek a párisi 

„Oeuvre des écoles d'Orient" igazgatójához levelet in-
tézett, melyben elmondja, mi történt már s mit szándé-
kozik még tenni a karthagói egyház teljes feltámasztá-
sára. A főszékesegyház épitése már megindult. Sz. Lajos 
király tiszteletére lesz szentelve. Sz. Cyprián kapja a má-
sodik oltárt. A főszékesegyházi káptalan szervezése még 
csak ezután fog következni. 

— Belgiumban a ,Courrier de Bruxelles' számítása 
szerint a szabadkőművesek száma 10,000-re tehető, kik-
nek 5/,j része az államtól kapja kenyerét, mint hivatal-
nok, tanár, katonatiszt és tanitó. És ez a 10,000 ember 
uralkodott eddig 4 millió ember fölött . 

— A tudomány vivmánya. Az ,Annales Catholiques1  

jan. 31-iki számában jelenti, hogy Lyonban a villanyos 
erő alkalmazása által sikerült a burgonyából épp oly 
jegeczesithető czukrot előállítani, a milyent eddig csak a 
czukornád és a czukorrépa adott. Párisi és angol nagy-
iparosok megjelentek a helyszínén és a találmányt si-
ker iltuek Ítélték. Az iparág e terén e szerint nagy re-
volutio fog beállni. Vajha Magyarország élelmes legyen ! 

— Liguori sz. Alfonz jubileuma. 1887. aug. 1-én 
lesz száz éve, hogy lig. sz. Alfonz, kit IX. Pius az egy-
ház Doctorai közé iktatott , elhunyt. Nápolyban egylet 
alakult e százados évforduló megünneplésének előkészí-
tésére. 

f A zala-kis-komáromi esperesség papsága szomo-
rodot t szívvel jelenti, szeretve tisztelt aranymisés paptár-
sának, nagyságos és főtisztelendő Farkas György urnák, 
veszprém-székesegyházi czimz. kanonok, kiérdemesült es-
peres, és galamboki plébánosnak folyó évi február hó 
4-én reggeli 4 órakor, a végszentségek ájtatos felvétele után, 
korának 79-ik, áldozárságáuak 54, és lelkészkedésének 43-ik 
évében végelgyengülés következtében tör tént csendes el-
hunytát . A boldogultnak földi maradványai február hó 
7-én reggeli 9 órakor tartandó gyászisteni tisztelet után 
fognak a galamboki temetőbe helyeztetni. Kelt Zala-Kis-
Koinárom, 1885. február 4-én. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki ! 

f A gyulafehérvári r kath. székesegyházi káptalan 
a maga, és az érdeklett rokonok nevében, mélyen meg-
szomorodott szivvel jelenti kedves emlékű tagtársa, főt. 
Kardos Ignácz székesegyházi főesperes-kanonok, gyulafe-
hérvár-városi plébánosnak, az erdélyi r. k. Státus igazgató-
tanácsosának folyó évben február hó 4-én éjjel, tevékeny 
életének 63., áldozárságának 31-ik évében, gyorsan be-
következett kiinultát. Hűl t tetemei folyó évi február 6-án 
pénteken délután három órakor fognak a püspöki udvar-
ból a városi róm. kath. temetőbe örök nyugalomra el-
helyeztetni. Az engesztelő áldozat az Istenben elhunytnak 
lelki üdveért f. hó 7-én d. e. 9 órakor a székesegyházban 
fog megtar tatni . Gyulafehérvári t 1885. február 5-én. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

f A pannonhalmi szent Benedek-rend komáromi szék-
házának tagjai mély fájdalommal jelentik szeretett rend-
társuknak, IVéber Dénesnek, aranymisés áldozárnak, kiér-
demült házfőnöknek és gymnasiumi igazgatónak, folyó 
évi február 2-án délután 2 órakor, élete 81-ik, ünnepé-
lyes fogadalma 59-ik, áldozársága 58-ik évében, a halotti 
szentségek felvétele után, végelgyengülés folytán bekö-
vetkezett csendes halálát. A boldogult hűlt tetemei szer-
dán, folyó hó 4-én d. u. 4 órakor fognak örök nyuga-
lomra tétetni, — az engesztelő szent mise-áldozatok pe-
dig csütörtökön, f. hó 5-én, reggeli 8 órakor a szent 
Andrásról nevezett templomban a Mindenhatónak bemu-
tattatni . Kelt Komáromban, 1885. február 2-án. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

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

Budapest, 1885. Kudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utczn 8. sz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A párbér Magyarországon. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Magyarország bibornok-
herczeg-primása és esztergomi érsek ő emjának nagyböj t i körlevele. — K a l o c s a : Évi jelentés és megnyi tó beszéd a kalocsai ka th . 
legényegyesület 1885. évi közgyűlésén. — B r u x e l l e s : Az i t ten i Kathol ikus Kör közgyűlése. — Irodalom : Az egyházi lat inság nyelv-

tana. — Értesí tés. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A párbér Magyarországon. 
( É s z r e v é t e l e k 2 tinón Á k o s m ü v é r e . ) 

(Folytatás). 

A tizednek első és íörendeltetése a minden-
ség Ura iránti hódolat jeléül az egyház szolgáinak, 
mint Isten képviselőinek, illő ellátásul szolgálni. 
(Decimae sunt décima pars omnium fructuum 
et proventuum juste acquisitorum l)eo in recog-
nitionem universalis supremique dominii débita 
atque Ecclesiae Ministris solvenda. — Keiffen-
stuel, l. c. §. I. ur. 2.) A tized szintén kétféle ér-
telemben vehető, t. i. vagy anyagilag, azaz lényeg 
szerint, amennyiben általában az egyház szolgáit 
illő eltartásuk szempontjából megillető dijat je-
lenti; vagy alakilag, szoros értelemben, midőn e 
szó az adóköteles hivek jövedelmének tized ré-
szét fejezi ki, melyet az egyház szolgáinak a 
mondott czélra adni tartoznak. (Notandum déci-
mas dupliciter considerari posse, videlicet vei 
materialiter et secundum substantiam, quatenus 
nempe sunt necessarium ob praestita servitia, 
stipendium Ministrorum Ecclesiae pro honesta 
et necessaria corum sustentatione ; vei formaliter 
et secundum certain ac determinatain quotam, 
decimam nempe partem fructuum et obvenien-
tium. Reiffenstuel, 1. c. nr. 7.) Az előbbi általános 
értelemben vett tizedhez minden egyházi szolgá-
nak, tehát a plébánosnak is, természeti, positiv 
isteni és egyházi törvényen alapuló absolut, el-
idegenithetlen joga van. (Lásd a bizonyítékokat 
líeiffenstuelnél, 1. c. nr. 7.) Elismeri az egyház 
szolgáinak e jogát magyar törvénykönyvünk 
is. (Scitote fratres cuncti, quod supra omnes la-
borant sacerdotes. ITnusquisque enim vestrum 
suum fert laborem proprium; illi vero et suum 

et singulorum. Ideo sicut illi pro omnibus vobis ; 
ita et vos omnes pro eis summopere laborare 
debetis: in tantum, ut si nécessitas fuerit, ani-
mas vestras pro eis ponatis. S. Steph. lib. II. cap. 
1 ) A második, vagyis szoros értelemben vett ti-
zedre a plébánosok a közönséges egyházi jog 
szerint szintén törvényes igénynyel birnak. (Cap. 
29. et 30. X. de decimis etc. III. 30.) De mivel 
ezen igényök csak egyházi, tehát emberi jogon 
alapszik, azért az nem föltétlen érvénynyel bir, 
hanem partikuláris törvények, jogszokás stb. ál-
tal módosulhat, megszorítható, sőt alakilag tel-
jesen megszünhetik, föltéve, hogy a plébánosok 
illő ellátása más jövedelmi forrásokból fedezve 
van, vagy ilyenek nem létében a formális tized 
pótlékául materialis tized biztosíttatik számukra. 
Igy hazánkban a plébánosok tizedjoga kezdet-
től fogva csak egy negyedrészre volt szorítva, 
háromnegyedrész pedig a püspököt illette. De 
már a XIII. század első felében legtöbb helyütt 
ezen negyednek is csak negyed részét, vagyis az 
egész tizednek egy tizenhatodrészét kapták; mi-
vel pedig ez illő eltartásukra természetesen nem 
volt elég, a plébánosi jövedelem ezen túlságos 
megszorításának azon káros következése lett, 
hogy csak alacsony származású, kevésbbé képzett 
egyének léptek a papi pályára. Ez okból IX. 
Gergely pápa 1233-ban, hivatkozva egy közzsinati 
határozatra (értsd : Cone. Later. IV. can. 22.) 
meghagyja magyarországi követének, Jakab pre-
nestei püspöknek, hogy a plébánosok illő ellá-
tása iránt a püspökökkel egyetértve tegye meg 
a szükséges intézkedéseket (Theiner, Monum. 
Hung. I. 113). A plébánosoknak, vagy leginkább 
túlnyomó többségöknek ugyan ezentúl is meg 

12 



90 RELIGIO. •60 

kellett elégedni a tized tizenhatodrészével, amint i 
ez 1Y. Bélának 1255. évi rendeletéből (Endlicher, 
Monum. Arpadiana, 487.) ki tűnik; de mivel ez, 
mint látók, a plébánosok illő ellátására nem volt 
elég ; mivel továbbá buzgó királyainkról el nem 
hihetjük, hogy a lelkészkedő papságot a vallás 
kárára nyomorban sinlődni engedték volna : kény-
telenek vagyunk föltenni, hogy ez elvesztett tized 
pótlékául a nép által a plébánosok javára telje-
sítendő másnemű fizetségekről vagy szolgáltatá-
sokról gondoskodtak. Ily tizedpótlék nyomára aka-
dunk már egy Kálmán király korabeli zsinati 
határozatban, mely kimondja, hogy az egyházak 
jobbágyai mindennemű termesztményeikből tize-
det adjanak (t. i. a püspöknek), a szolgák pedig 
a helybeli plébánosnak három dénárt -fizessenek. 
(Decretum est in sancta synodo ab omnibus epis-
copis, ut populus sanctae ecclesiae décimas om-
nium quae possident, servi vero ecclesiae paro-
chiano presbitero t rès denarios soluant. Endlicher, 
1. c. pag. 875.) Amit i t t a tizedmentes szolgák a 
tized helyett teljesítenek, azt később a tizedköte-
lesek a tized mellett is tartoznak teljesíteni, és 
igy jő létre a párbér. Ugyanazon hatalom t. i., 
mely a népet a tizedre kötelezte, ezen kötelezett-
séget még a párbértartozással is megtoldhatta. 
Ez minden kétségen felül áll. A népnek abbeli 
kötelezettségét eleinte a jogszokás, vagy valamely 
előttünk ismeretlen törvényhozási intézkedés, 
ujabb időben pedig í rot t törvény állapítja meg. 
Ugyanis az 1728: 71. t. cz. nyíltan k imond ja : 
„Praeterea etiam eo reflectendum, ut episcopi et 
ecclesiarum Patroni de parochorum interten-
tione et subsistentia a populo (ubi necessum 
esset) praestanda, prospiciant." A „parochorum 
intertentio a populo praestanda" alatt i t t csak 
a párbért lehet érteni. Nem áll tehát szerzőnek 
azon állítása, hogy a párbérnek alapját a puszta 
jogszokás, a laudabilis consuetudo képezi. A jogszo-
kás a párbérnek csak mennyiségét és szolgáltatási 
módját szabta meg ; de maga a párbér általános 
kötelező volta a plébánosok tizedjogában gyöke-
redzik, abból fejlődött ki, annak surrogatumát 
képezi, és mint ilyen positiv jogalapját az álta-
lános egyházi törvényekben, nevezetesen a trienti 
zsinat (sess. 24. cap. 13.) határozatában bírja és 
az 1723:71. t. cz. által a magyar törvényhozás 
részéről is elismertetik. 

Téves továbbá szerzőnek azon állítása, hogy 
a párbérintézmény és a kegyúri jog között semmi 
összefüggés nincsen. (42. köv. 11.) Nálunk Ma-

gyarországon t. i. az összes egyházak kegyúri 
joga tulajdonképen a király személyében össz-
pontosul. Ezen kegyúri jogot a király a nagj robb 
javadalmakra nézve közvetlenül, a kisebbeknél 
pedig közvetve a privát patronusok által érvé-
nyesiti ; vagyis nálunk a privát patronusok kegy-
úri joga közvetlen forrását*) a király főkegyúri 
jogában birja, a privát patronusok a király nevé-
ben, az ő megbízásából gyakorolják kegyúri jogai-
k a t ; ép azért neveztetik a király főkegyurnak 
(summus patrónus), mivel a többi patronusok 
csak az ő helyettesei. (Lásd: Kelemen, Institu-
tiones Juris Hungarici privati. Lib. II. 162.) 
Már most a magyar királyok ezen főkegyúri jo-
guknál fogva valamint a tized ügyet, ugy ennek 
surrogátumát a párbérügyet is, és általában a 
plébánosok ellátásának ügyét saját intézkedési 
körükbe vonták. Még pedig nemcsak az által, 
hogy ez ügyben akár törvényhozási, akár rende-
leti uton általános érvényű intézkedéseket tettek, 
hanem az által is, hogy canonica visitátiót tar tó 
egyházi közegeket saját tekintélyökkel ruházták 
fel, mi részint a mandatum visitationale kibocsá-
tása, részint a törvényhatósági közegeknek a ca-
nonica visitátióknál közbizonysági (legale testi-
monium) czimen való szereplése által nyert kül-
sőleg kifejezést; és igy nálunk a canonica visi-
tat ióknak a párbérre vonatkozó rendelkezései a 
külső forum előtt tulajdonképpen a király, mint 
főkegyur t ek in tésének nyilt vagy hallgatag hoz-
zájárulása által nyerik jogi érvényeket. Nálunk 
tulajdonképpen a király mint főkegyur az, ki a 
híveket hic et nunc a párbértartozás teljesítésére 
kötelezi, amennyiben t. i. a király itt, mint az 
egyházi hatalom személyesitője és végrehajtója 
működik. Már most, ahol a plébánia hivei vala-
mely pr ivá t patrónus földesúri joghatósága alatt 
állának, ott a párbér megállapításánál ennek hoz-
zájárulása is megkivántaték, hogy alattvalóit a 
főkegyur nevében a párbér tartozásnak ilyen és 
ilyen alakban való elvállalására kötelezze. Vilá-
gosan kitűnik ez az 1723: 71. t. cz.-nek föntidé-
zett szavaiból. Hol a plébánosoknak a nép által 
nyújtandó ellátása alatt semmikép sem érthető 
a plébánia dos-a, mint azt szerző érteni látszik. 
(51. lap.) I t t csak a párbérről lehet szó. Midőn 
tehát a törvényhozás a püspököket és kegyurakat 

*) Azt hisszük, hogy a privát patronatusnak nálunk 
is, épp ugy mint mindenütt, forrása és szabálya a köz-
egyházjog és csak a gyakorlatban fejlődött ki a kétféle 
patronatus azon összeolvadása, a melyet Kelemen itt con-
templál. Szerk. 
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(ecclesiarum patronos) arra hivja fel, hogy a pár-
bérről intézkedjenek, illetve a népet annak tel-
jesítésére kötelezzék, a párbérkötelezettség és 
kegyúri jog között okvetlenül kell valami össze-
függésnek lenni. Kell t. i., hogy a kegyúr mint 
ilyen alattvalóit a párbértartozásnak bizonyos 
alakban való elvállalására kötelezhesse. Mivel pe-
dig a privát patronusoknak ilyetén joga a közön-
séges egyházi jogból le nem vezethető, azt csak 
a király, mint főkegyur ruházhatta rájok. 

Téves utón halad szerző, midőn munkájának 
elejétől végéig következetesen azt v i ta t ja : „hogy 
a visitatio canonicákban vagyon szerint megálla-
pí tot t egyéni párbérszolgáltatások nem dologi ter-
hek a középkori jog-felfogás szerint, nem az in-
gatlanságon inhaereáló terhek olykép, mint a 
tized, alapítványok, patronatus stb., hanem a tel-
kek vagy házak után fizetett párbér onus juris 
publici, mely általános jogtételnél fogva csak a 
kath. parochia kötelékébe tartozó birtokosokat 
terheli," (278. 1.) és hogy következőleg: „a nem 
katholikus hitfelekezetüek a kath. kézből vett 
ingatlanságok után párbérszolgáltatásokat teljesí-
teni nem kötelesek". (340. 1.) — E téves útra 
szerző szintén az által jutott , hogy nem vette 
figyelembe a párbér ősalakját, a tizedet. A tized 
a közönséges egyházi jog szerint lehet személyi 
és dologi teher. (Decimae dividuntur in praedia-
les seu reales et personales. Praediales seu reales 
sunt, quae solvuntur de praediorum, agrorum, 
vinearum, pratorum, hortorum, arborum, domus 
elocatae, silvarum et omnibus terrae fructibus, 
necnon et de animalibus. Personales sunt, quae 
solvuntur ex aquisitis proprio cujusque labore, so-
lertia, industria, ut puta negotatione, scientia, arti-
ficio, militia, mercatura, officio, etc. Reiffenstuel, 1. 
c. ur. 3.) A magyar jog is említést tesz mindkét 
nemű tizedről. (Causae forum spirituálé concer- I 

nentes §. 5. Item causae decimaiaim realium 
et personalium, et accessoria earundem. Matthiae 
Corv. I. 3.) Mivel azonban a személyes kereset-
nél nagyon nehéz a jövedelem tizedrészét meg-
határozni, azért nálunk azok, kik semminemű 
tizedköteles realitással nem birtak, tized helyett 
bizonyos meghatározott pénzösszeget fizettek, mely 
a részaratóknál sarlópénznek (pecunia messoria-
lis), a kézműveseknél, mesterembereknél és zsel-
léreknél pedig keresztény pénznek (pecunia chris-
tianitatis) neveztetett . (Wlad. II. Deer. III. art. 
52. cfr. Kelemen, 1. c. §. 153.) Valamint tehát a 
tized természeténél fogva lehet dologi vagy sze-

mélyi teher ; úgy az abból fejlődött párbér is 
mindkét alakot magára öltheti. A különbség a 
kettő között csak az, hogy mig a tizednek dologi 
és személyi kötelezettségét maguk a köztörvé-
nyek részletesen meghatározzák; addig a párbérre 
nézve az 1723:71. t. cz. csak azon általános el-
vet mondja ki, hogy a nép, szükség esetén, ta r -
tozik a plébánosok eltartására adózni; az elvnek 
részletes alkalmazását és végrehajtását pedig a 
püspökökre és kegyurakra bízza, mit ezek a ca-
nonica visitatiók alkalmával teljesítenek. De ép-
pen azért, mivel az általános elvnek concrét 
alakba való foglalása teljesen az ő belátá-
sukra van bízva, ebbeli eljárásuk szükségképpen 
igen nagy eltérést tüntet fel. Mig ugyanis, a 
canonica visitátiók legnagyobb része a párbért tisz-
tán személyi terhet jelentő szavakkal rója a plé-
bánia liiveire', addig másrészt számos oly cano-
nica visitatiókkal is találkozunk, melyek ezen 
terhet tagadhatlanul a jobbágytelkekkel kötik 
össze ; amint ez magukból a szerző által idézett 
(70. köv. 11.) visitationális jegyzőkönyvekből is, 
és az ily jegyzőkönyvek nyomán készült 1802. 
évi generalis conscriptiókból kétségtelenül kiderül. 
Contra factum non datur argumentum. Szerző 
ugyan azt állítja, hogy a canonica visitatiókban 
és az 1802. évi generalis coi scriptiókban előfor-
duló eme kitételek: „a singulis sessionibus", a 
„qualibet sessione", stb. csak bevett sablonok és 
egyértelműek a „singuli sessionati", „quilibet co-
lonus", stb. kitételekkel, melyekhez azonkívül 
rendszerint oda értendő ezen jelző is: „uxorati", 
„conjugati", „matrimonio juncti" ; (84. 1.) mert 
szerinte a magyar partikuláris jog szerint a pár-
bérszolgáltatás alanyát a plébániának házasság-
ban élő tagjai képezik, és csakis ezeknek szemé-
lyén nyugszik a lelkészi ellátás terhe. (74. 1.) 

I Ámde ez kissé nagyon is erőltetett, hogy ne 
mondjuk önkényes magyarázat, mely jogi kérdé-
sekben, hol azon elv áll : verba clara non admit-
tunt interpretation em, sulylyal nem bírhat. 

Egyébkint a kérdés veleje i t t nem is az. 
valljon a canonica visitatiók ide vágó kitételei 
általában hogy érdelmezendők, mert ez ténykér-
dés (quaestio facti) levén, általános szabály által 
el nem dönthető, hanem minden egyes esetben 
külön vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze. A 
kérdés tehát tulajdonképen a körül forog, vall-
jon a canonica visitatiók a párbérterhet ráru-
házhatták-e a földbirtokra ugy, hogy azt a földnek 
bármily vallású birtokosa viselni tartozzék vagy 
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sem. Mi ezen kérdésre határozott igen-nel vála- i 
szolunk. Hogy ez a jobbágyi szervezet idejében le-
hetséges volt, azt tagadni nem lehet ; mert ugyan-
azon hatalom, mely a jobbágyi terhekre egykor 
a t izedterhet rárót ta , ugyanarra ráróhat ta a 
párbért is', mint egészen rokonnemü terhet. Ámde 
a tizedterhet a király mint főkegyur kötötte 
össze a jobbágytelekkel; tehát ugyanő összeköt-
hette azzal a párbérterhet is. Az kétségtelen. Mi-
vel pedig, mint fönebb kimutatók, a canoniea 
visitatiok a király nyilt vagy hallgatag felhatal-
mazásával végeztetnek : világos, hogy azok pár-
bérrendelkezései a király nevében hozatnak, az 
ő tekintélyével ruháztatnak fel, s hogy követ-
kezőleg törvényerővel birnak. De lehetséges ez 
mai jogrendünkben is, mert ujabb törvényeink 
valamint a király főkegyúri jogait, ugy általá-
ban a kegyuri jogokat mind e mai napig telje-
sen érintetlenül hagyták. S igy az ezeken alapuló 
párbérügyet sem alterálták. 

Nem ellenkezik ezzel az 1741:8. t. cz. eme 
rendelkezése: „Ne onus publicum fundo quoquo 
inhaereat ; " mert ez csak a földes urakat mentet te 
föl a jobbágyaik helyett teljesítendő teher alól, 
de nem szabadította fel magát a jobágytelket a 
ra j t a nyugvó, és tényleges jobbágybirtokosa által 
teljesítendő közteher alól. Hiszen a tized is onus 
juris publici volt, mégis r a j t a nyugodott biz az 
a jobb ágy telken. A nemesek, a nem egyesült gö-
rög vallású ráczok, ruthének, oláhok és más sze-
mélyes tizedmentességet élvező egyének, mihelyt 
tizedköteles realitások birtokába jutottak, kötele-
sek voltak az ezek után járó tizedet megfizetni. 
(Kelemen, Lib. II. §. 158.) 

Nem változtatott ezen az 1791:26. t. cz. 
sem; mer t ez a protestánsokat mint ilyeneket 
fölmentette ugyan a kath. lelkésznek akár sze-
mélyi, akár — a már tényleg birtokukban levő 
telkek után — dologi czimen lizetendő párbér 
alól ; de nem mentet te fel őket valamely ezen-
túl bir tokukba jutandó telken dologi teherként 
nyugvó szolgáltatás teljesítése alól. Midőn azt 
mondjuk, hogy az 1791 :2ö. t. cz. az ezen törvény 
előtt megtar to t t ama canonica visitatiókat is ha-
tályon kívül helyezte, melyek időközben protes-
táns kézre került katholikus birtokra rónak 
párbérterheket , ezzel nem jövünk magunkkal 
ellenmondásba; mer t i t t azon jogszabály jő al-
kalmazásba : „LTbi lex non distingvit, neque nos 
distingvere debemus;" és mert, ha ez nem igy 
volna, azon protestáns ember, ki 1791. előtt vett 

i katholikus birtokot, saját hibáján kivül volna a 
törvény általános kedvezményéből kizárva. Mi 
semmikép sem mondható azon protestánsról, ki 
1791. után tudva és akarva vesz oly birtokot, 
melyen párbérszolgáltatási teher nyugszik, mer t 
volenti non fit injuria. És kétségkívül ily érte-
lemben kell vennünk a magyar kir. kanczelláriá-
nak 1824. márcz. 26-én 4872. sz. a. kelt szabály-
rendeletét (Függelék, 69. 1.), melyre szerző oly 
nagy súlyt fektet. Minden valószínűség szerint 
oly esetekre vonatkozik az, midőn a katholikus 
birtok még 1791. előtt ju to t t protestáns kézre. 
Legalább oda mutat azon körülmény, hogy a 
nagy-szlatinai plébános követelése ellenében, mely-
nek alkalmából a szabályrendelet kiadatott, töb-
bek között azon ok is fölhozatik, hogy a n.-szla-
t inai protestáns jobbágyok 1791. óta mindenkor 
vitat ták a metretat io vagyis párbér alóli men-
tességeket, miből elég világosan kiderül, hogy a 
n.-szlatinai plébános követelése 1791. előtti alapra 
volt fektetve. De ugyanebből az is következik, 
ha a plébános ki tudja vala mutatni, hogy a pro-
testáns jobbágyoktól 1791. után is kapott párbért , 
ez az ügy eldöntésénél az ő javára szolgált volna. 

Nem tettek a párbérre nézve az 1848:9. és 
13. t. czikkek sem változást. Mert az előbbi csak 
az úrbéri terheket, az utóbbi pedig csak a szo-
rosan vett tizedet szüntette meg, de egyúttal 
kimondja, hogy az alpapságnak ez által beállott 
jövedelmi vesztesége más módon lesz kipótolandó. 

Nem ellenkezik a párbérnek esetleges dologi 
természetével azon körülmény sem, hogy annak 
kivetésénél rendszerint a plébániai kötelék és a 
házasállapot tételeztetik föl. Mert a parochialis 
kötelék nem a párbérkötelezettségnek jogalapját 
képezi, hanem csak azt állapítja meg, hogy a 
párbér hova. kinek fizetendő. Ha valamely egy-
házmegye nem volna parochiákra felosztva, akkor 
a párbér esetleg a püspököt illetné meg, ugy 
mint a tized is kezdetben, mikor a parochialis 
rendszer még nem volt szervezve, a közönséges 
egyházi jog szerint is magát a püspököt illette 
meg. (ReifFenstuel 1. c. ur. 92.) A tized kötelezett-
ség nálunk szintén föltételezte a dioecesanus kö-
teléket; de azért fizették azt a protestánsok is 
egész 1848-ig, kik pedig — legalább 1791. óta 
— nem állottak többé a püspöknek egyházmegyei 
lelki joghatósága alatt. Valamint tehát a dioece-
sis a tizedre nézve, ép ugy a parochia a pár-
bérre nézve a kötelezettségnek csak földrajzi, 
nem pedig jogi alapját képezi. — Ami pedig a 



RELIGIO. til 

házasállapotot illeti, ez a párbérnél nem más, 
mint a kötelezettség kezdetének időbeli megha-
tározása, s igy tisztán mellékes körülmény. A 
canonica visitatiók t. i. a párbérkötelezettségnek 
kezdetét nem bizonyos korhoz, mint az más kö-
telezettségeknél történni szokott, hanem rend-
szerint a házas, illetve családfői állapothoz kö-
tik, anélkül, hogy ez által a házas állapotot a 
párbér jogalapjául tekintenék. Abból tehát, hogy 
a párbérkivetésnél rendszerint a parochialis kö-
telék és a házas állapot tételeztetik föl, semmi-
kép sem vonható azon következtetés, hogy pár-
bér minden körülmények között és szükségképen 
puszta személyi szolgáltatás. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 10. Magyarország bibornok-her-

czeg-primása és esztergomi érsek ö eminencziájának nagy-
böjti körlevele. — Két év múlva teljes lesz a bárom de-
cennium, mely Magyarország áldornagyát apostoli hiva-
talában működni látta ; abban a magasztos hivatalban 
azt, „quem Spiritus sanctus posuit regere Ecclesiam Dei." 

Győr papsága, mely ezen időnek egy harmadán át 
magáénak mondhatta, de még inkább Esztergom papsága, 
mely már eddig is duplicatam par tem recepit, legjobban 
tudja, mily főpásztort birunk ő benne. Hirdessék mások 
ő eminencziájának nagyszerű alkotásait, tudomány- és 
müszeretét, dicsőítsék mások fejedelmi bőkezűségének 
kitörülhetetlen nyomait, rebegjenek csöndes imáikban neki 
hálát azok, kik ti tkon részesültek kiapadhatatlan jóságá-
nak áldásaiban, hajol jon meg a világ a bámulatos ész, a 
mély tudomány, a gyémántjel lem előt t : — mi szivünkből 
csatlakozván hozzájok, a főpásztort magasztaljuk, ki szám-
talan gondjai között mindig szivén viseli papságának és 
híveinek üdvét, felhasználva minden alkalmat arra, hogy 
azt biztosítsa és előmozdítsa. 

0 eminencziája főpásztori működésének egyik leg-
maradandóbb emléke — valódi monumentum aere peren-
nius — ama körlevelek díszes és hosszú sorozata, melyek 
Győr és Esztergom papságához intézvék. 

Le style c'est l 'homme, mondja egy ismeretes mon-
dás. Magyarország biboros főpapjának irálya is ő maga. 
Tiszteletet parancsoló tudomány és egy hosszú életből 
meritett gazdag tapasztalat, az elvek szilárdsága, határo-
zottsága és az atyai szeretet fénye és melege, a viszonyok 
bölcs mérlegelése és a fenforgó szükségleteknek megfe-
lelő czéltudatos gyakorlat i irány, nagy ész és nagy szív, 
de mindenek felett az élő hit ama bűvös ereje és bájos 
zománcza, mely amint hódolatra kényszerit, ugy ellent-
állhatatlanul foglyul is ejt, — in obsequium fidei — 
egyházunk és hazánk ezen nagy és halhatatlan alakjának 
díszei, utánozhatat lan irályának jellemvonásai. 

A főpásztori körlevél, melyet ő eminencziája fő-
megyéjének papságához vizkereszt utáni III . vasárnapon 
intézett, méltó helyet foglal el amaz örökbecsű körlevelek 

között, melyeket majdnem harmincz év alatt közzétett. 
Oly közérdekű pontokat tárgyal ő eminencziájának 

legújabb körlevele, hogy az esztergomi főmegye határain 
tul is bárki nagy haszonnal olvashatja. Csak a ki ön-
magát akar ja megfosztani ama buzdítástól és épüléstől, 
ama lelki nyereségtől és áldásos hatástól, melyet e kör-
levél olvasása kimondhatatlanul előidéz minden em bei-
szivében, csak az mulaszsza el ennek figyelmes, lassú — 
elmélkedésszerü olvasását. 

Vagy kit nem fog érdekelni az, amiről a biboros 
főpap oly alaposan és szépen, oly világosan és atyailag 
beszél ? kire nem fognak hatni amaz apostoli intelmek, pró-
fétai hangon tar tot t komoly figyelmeztetések a bűnbánat 
szentségének buzgó és szeretetteljes kiszolgáltatásáról ? 

Vájjon olvashatja-e a pap, kinek szivében a hit még 
él és a szeretet még ki nem halt, olvashatja-e megille-
tődés nélkül ezen komoly szavakat : 

„Quod enim niulti in aeternum pereant, quod inter-
nus aperuerit os suum sine ullo termino, in nuinerabiles-
que animas non corruptibilibus auro et argento, sed 
pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et incon-
taminati redemptos devoret, a negligenti vei perversa 
hujus divini sacramenti administratione repetendnm." 

Vagy nem fog-e pontos, áj tatos és buzgó lenni a 
szentségek kiszolgáltatásában, ki mélyen szivébe véste ezt 
az oly egyszerűen kimondott nagy igazságot : „Quo ma-
jor autem est Sacramentorum virtus et dignitas, eo dili-
gentius et intimiori animi pietate, extremo porro cultu 
ac veneratione tractanda, dispensanda, suscipiendaque 
sunt. E t u t fideles intelligant non vnlgarem rem, sed 
plane coelestem omnino agi, Sacerdos, qui Sacramento-
rum est dispensator, ad virtutis culmen omni cum ani-
mi puritate, sanctitate ac religione contendat est necesse." 

Vagy mely hitoktatót nem serkentene szorgalmas és 
kitartó oktatásra a biboros főpap eme megható szava : 
„Quam libenter ac solerter quantaque cum laetitia prae-
clarissimi Galliae pastores animarum aliique Presbyter i 
catechetarum in scholis munus obirent, quam felices se 
existimarent, si, prout antea, ita nunc quoque huic san-
ctae occupationi se in scholis etiam publicis impendere 
imo superimpendere possent? Novimus, nobilissima ve-
reque venerabili Clero in iis Germaniae partibus, in qui-
bus sic dicta culturae pugna exarsit, nihil magis doluisse, 
quam quod a scholis et a tradenda in his catechetica 
institutione aliquandiu fueri t prohibitus. Apud nos tan-
tum abest, u t quis Pastores animarum ab institutione in 
scholis catechetica arceat, vei in eadem impertienda im-
pediat, ut potius lege civili quoque obstringantur illic 
ad erudiendam in doctrina fidei et morum pubem schola-
sticam. Quam grandi proinde responsionis onere consci-
entiam suam gravant négligentes in tradenda hac insti-
tutione animarum Curatores!" 

Vagy kit nem hatna meg pl. ama magasztos példa, 
melyet a Sorbonne egykori disze, Gerson János a hitok-
tatás terén adott és melyre ő emja oly ékes szavakkal 
hivatkozik ? 

Erőt kell vennünk magunkon, hogy tovább ne foly-
tassuk a gyönyörübbnél-gyönyörübb gyöngyigazságok ki-
halászását. De nem folytat juk, mert meggyőződésünk su-
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gall ja, hogy a t. olvasóban ezen néhány sor által is el- i 
lentállhatatlan vágy keletkezett az egész körlevelet olvasni, 
olvasva a felett elmélkedni és elmélkedve azt követni. 

Többet nem akartunk ; csak azért bátorkodtunk itt 
e helyen is n. é. közönségünk figyelmét ö emjának ezen 
legnjabb, ily nagy elméhez méltó, nagyböj t i körlevelére 
felhivni. ? 

Kalocsa. Évi jelentés és megnyitó beszéd a kalocsai 
katholikus legényegyesület 1885. évi közgyűlésén. — D. J. 
Kr. ! Isten áldja a tisztes ipart ! 

Felvirradt a nap, mely a zsenge egyesület elnökségé-
nek és tiszti karának azt mondja : „Redde rationem villi-
cationis tuae, = adj számot sáfárságodról", az egyesület 
szellemi, erkölcsi, pénzügyi állapotáról s a lefolyt évben 
történtekről ! 

Örömmel teszünk eleget ebbeli kötelességünknek, s 
fokozza örömünket ama körülmény, hogy ez alkalomból 
a tiszteletbeli, alapító s pártoló tagokat oly szép szám-
mal üdvözölhetjük az egylet helyiségében, mely leeresz-
kedő megjelenésük bizonyára nemcsak az egylet ügyei 
iránt való rokonszenvükről tanúskodik, hanem amellett 
iparos-if juságunknak, a rendes és rendkívüli tagoknak is 
buzdításul szolgál a kitartásra és vállvetett előhaladásra ; 
mert ha lát ják, hogy ily köztiszteletben álló egyének is 
oly szép számmal érdeklődnek az egylet ügyei iránt : bi-
zonyára még több kitartással fognak ehhez ragaszkodni, 
s még nagyobb buzgósággal fogják az egyesület czéljainak 
megvalósítását elősegíteni. 

Éppen ezért a legmelegebben üdvözlöm a megje-
lent összes tagokat , s midőn a jövőre nézve is egész tisz-
telettel kérném, hogy a közgyűléseken, hol az egylet 
legfontosabb ügyei nyernek elintézést, minél nagyobb 
számmal megjelenni szíveskedjenek : megkezdem rögtön 
számadásomat, vagyis e lefolyt évben történtekről való je-
lentésemet. 

1. Kezdem az alakulással és a taggyüjtésekkel. 
Mindjárt a szervezésnél tisztán állt előttem, tisztelt 

közgyűlés, hogy az egyesület csak akkor lesz igazán 
életképes, ha egyrészről minél több alapító és pár-
toló tagja lesz, kiknek áldozatkészsége megkönnyiti az 
évi kiadások födözés, s ha másrészről az iparos-ifjak, 
mint rendes és rendkívüli tagok, nagy számban tö-
mörülnek azon zászló alá, melyre a keresztény elvek 
vannak irva ezen jelszavakkal: „Erény s vallásosság", 
„szorgalom s munkásság", „szeretet és összetartás", 
„tréfa és vidámság!" Azért az alakulás után is egyik 
legfőb törekvésünk volt, mindkét irányban folytatni a 
tagok gyűjtését , s hála a gondviselésnek, hála és elisme-
rés a magasabb czélokért lelkesülni tudó emberbará tok-
nak s az önképzésre törekvő if júság lelkesedésének, si-
került egyletünknek 24 alapító, 294 pártoló s 153 
rendes és rendkívüli tagot szereznünk, kiknek díszes 
koszorújába zászlószentelésünk alkalmából hé t tisztelet-
beli tagot fűztünk azon jelesekből, kik egyletünk, vagy 
az ipar és egyesületi ügy körül kiváló érdemeket sze-
reztek. 

Az alapító és tiszteletbeli tagok a jövő évre is mind 
m a r a d n a k : de már a többinél némi változás állott be. A 

pártoló tagok közül meghalt 2, visszalépett 8, s igy ma-
radt 284, kiknek számát azonban törekedni fogunk 300-ra 
felvinni. Sokkal nagyobb a változás a rendes és rendkí-
vüli tagoknál A létszám ezeknél állandó hullámzásnak 
volt kitéve, s mig 50—60 tag vándorútra kelt, hogy 
szakismereteit u j kincsekkel gazdagítsa, addig más 50—60 
érkezett, ugy hogy az összes beirottak száma 206 volt. 
Ebből ma 82 tagja van az egyletnek ! Kezdetben t. i. 
igen nagy számmal jelentkeztek a tagok, s ez dicséretére 
legyen mondva az iparossegédeknek; később azonban, 
midőn tapasztalták, hogy a tagdíj fizetésen kivül itt rend, 
fegyelem, vallásosság s erkölcsösség is kívántatik : az 
idősebbek jó része — valami 50 tag, mint emlitém, más 
városba u tazo t t ; 25 tag, miután a havi fizetéseket ismé-
telt elnöki megintés daczára sem rót ta le, az alapszabá-
lyok 20 ik §-a értelmében kitöröltetett , 2 meghalt , 2 az 
egyleten kivül történt veszekedés, másik két tag pedig 
más okból kizáratott . Mindezek után maradt 82 tag, kik o ' 
jobbára 18—20 éves ifjak s kiknek dicséretére legyen mondva, 
hogy az egyletet is szorgalmasan látogatják, ahhoz egész 
lelkesedéssel is ragaszkodnak. 

Hogy e szám az uj 1885-ik évben gyarapodjék s 
lehetőleg megkétszereződjék, az főleg iparos-mestereinken 
fordul meg. Vannak iparosok s ezeknek hálás köszönettel 
is tartozunk, kik egyenesen megkívánják segédeiktől, hogy 
az egyletnek tagjaivá legyenek. Minél nagyobb lesz az 
ily iparosok száma, s minél többen fognak igy vagy más 
módon segédeikre hatni : annál jobban fog azok száma 
szaporodni, kik egyletünk szellemi, erkölcsi és anyagi jó-
téteményeiben részesülnek. Városunkban még valami 100 
oly iparos-segéd van, ki nem tagja az egyletnek. Vajha 
az u j évben ezeknek legalább egy része belátná, mily 
előnyöket nyúj t számukra az egylet, s vajha legalább 
egy része sorakoznék azon zászló alá, melyre azon ke-
resztény elvek és erkölcsök vannak irva, melyek az egye-
seket, a családokat és a társadalmat egyaránt és egyedül 
boldogítják. 

2. Mi volt ily előzmények után a pénztári állapot, 
mik voltak a bevételek és a kiadások ? ! 

Bevételekről s jövedelmekről levén szó, itt elsősor-
ban fönkelt szellemű főpásztorunkról, dr. Haynald Lajos 
bibornok-érsek ur ő eminentiájáról kell megemlékeznem, 
kinek fejedelmi bőkezűségét a haza s egyház oltárára tett 
milliók minden emberi nyelvnél ékesebben hirdetik ; ki-
nek kifogyhatlan áldozatkészsége főleg egyházmegyéje 
híveit és ezek közt elsősorban s túláradó mértékben szék-
városa kedvelt lakóit segiti és t ámoga t j a ; s kinek neme-
sen érző szive minden dobbanásában azon őszinte szeretet 
lángjai dobognak fel, melylyel ő, miden minden percze 
a munkának van szentelve: a becsületes munkának és 
munkásnak nemcsak szellemi, de anyagi jóléte iránt is 
viseltetik. 

E nagynevű, ország- s világ-szerte ünnepelt főpász-
tor az első felszerelésre adott 300 f r t adományával s évi 
300 f r t segélyének biztositásával tette a szervezkedést is 
lehetővé, az egylet fennállását is biztossá, ugy hogy az 
egylet megerősödését és fináncziális ügyeinek rendezettségét 
elsősorban és főleg neki köszönhetjük. 

0 eminentiája után a nagyszámú alapító s pártoló 
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tagoké az érdem, hogy a jelen évben annyi czimen fel-
merült rendes és rendkívüli kiadásokat fedezhettük. Az 
alapító tagoktól ugyanis befolyt tőkében : 466 f r t 50 kr ; 
kamatokban 3 f r t 60 kr. a pártoló tagoktól 228 f r t ; a 
rendes és rendkívüli tagoktól ped ig : 178 fr t 76 kr. A 
bevételeknél felemlítem még, hogy a rendezett 3 mula t -
ságból befolyt : 366 f r t 50 kr ; az egyleti zászlóra a 
gyűj tő iveken befolyt 132 f r t 50 kr ; a zászószegekre 
és zászlószentelési ünnepély költségeire való adakozásokból 
169 f r t 50 kr ; az első ipartársulattól fél évi segély 50 
f r t ; más czimen ismét 750 f r t 74 kr : vagyis összesen 2346 
tr t 10 kr . 

Ezen bevétellel szemben a következő kiadások me-
rültek fel : házbér 245 f r t ; bútorokra és beruházásokra 
590 f r t 87 kr. ; zászlószegekért 58 f r t 98 kr . ; újságok 
és folyóiratokra 69 f r t 58 kr. ; szolgálat és tisztogatásért 
93 f r t 35 kr. ; fiitő s világító anyagért 60 f r t 50 kr. ; 
anyakönyvekre, irodai szerekre, tagsági és vándor-köny-
vecskékre 71 f r t 76 kr. ; gurigapálya és felszerelése 81 f r t 
10 kr. ; zászlószentelési ünnepély költségeire 135 frt 53 
kr. ; teremátalakitás és kifestésre 56 f r t 10 kr. ; egyéb 
czimen kiadaott 185 frt 24 kr., vagyis az összes kiadás 
2008 f r t 01 kr. 

Ha a 2346 f r t 10 kr. bevételből levonjuk a 2008 
f r t 01 kr. kiadást, marad pénzkészlet 336 f r t 09 kr., mint 
ezt a zárszámadásokban a pénztárnok ur ki fogja tün-
tetni, ki egyszersmind a jövő évi költségvetést is elő fogja 
terjeszteni. 

Ezen ponthoz csak annyit akarok még mindössze is 
megjegyezni, hogy az egylet törzsvagyona a készpénzen, 
könyvtáron és zászlón kivül 590 f r to t és 57 kr t képvi-
sel, mint ezt a t i tkár ur jelentésével kapcsolatban a má-
sodelnök ur elő fogja adni, mely körülmény a folyó évi 
rendkívüli kiadások nagyságát eléggé fogja indokolni. A 
jövőben ugy a kiadások, mint a bevételek lényegesen 
fognak apadni : de az egyensúlyt törekedni fogunk ennek 
daczára is mindenkor fentartani, mint ezt az előterjesz-
tendő évi költségvetés eléggé fogja igazolni. 

(Vége köv.) 

Bruxe l les . Az itteni Katholikus Kör közgyűlése. -
(Beckers elnöki beszédének vége.) Kezdjük az if júságnál 
azon, hogy biztosítsuk hitét az elvesztés és őt a páholyba 
lépés ellen, mert az tény, hogy a szabadkőművesség czélja 
a vallás megdöntése. E végből élesztgessük magunkban 
sajá t hi tünket , hogy aztán képesek legyünk másokban is 
azt feléleszteni. Uralkodjék Jézus Krisztus a mi lelkeinkben, 
családjainkban és a társadalomban. 

Nem az igazi világosság-e a mi édes Üdvözítőnk, a 
ki azért jö t t e világra, hogy minden embernek lelki vi-
lágossága legyen? A szabadkőművesség kioltani akar ja 
ezt a világosságot és sötétséggel akar ja helyettesíteni. 
Harczolni kell tehát ellene, hogy a társadalmat ret-
tenetes felforgatásoktól megmentsük. A bűn szövetsé-
gével állítsuk szembe a jóravaló szövetkezést mindenféle 
alakban. 

Midőn azonban elkerülhetetlenül szükséges kérlel-
hetlen erélylyel harczolni a téves tanok befolyása ellen : 
épp oly szükséges türelemmel és szeretettel viseltetni a 

személyek iránt. Csakis meggyőződés által szabad a tévelyt 
és előítéleteket lerontani. 

Mutassuk meg, mily különbség van e tekintetben a 
világosság hivei és a sötétség alattvalói közt. A katholi-
kusok mindent napfénynél tesznek és gyülekezeteikben 
semmi titkolni való sincs : míg a szabadkőművesek titko-
san működnek és rettenetes eskük által kötelőzköd-
nek össze. Mi az Isten fiainak szabadságát élvezzük : a 
páholy toborzott jai a hazugság já rmába vannak befogva. 
Hányan vannak ez utóbbiak közt, kik e zsarnokság miatt 
panaszkodnak, és mégsem mernek a titkos és forradalmi 
társulatból kilépni ! Ezerszer jobb az embernek soha se 
tenni be oda a lábát, mint egész életét e lépés megbáná-
sában tölteni. 

Hanem, uraim, hasznos az ellenségtől tanulni, fas 
est ab hoste doceri. Ha sokan ama szerencsétlenek közöl 
a titkos társulat védnöki támogatásának s egyéb előnyök-
nek, melyeket a páholy nyújt , engednek, ez azért törté-
nik, mert csakugyan a szabadkőművesek teljesen egyet-
értenek a tagok oltalmában és támogatásában a társas 
élet minden terén és abban, hogy a páholy által pártolt 
politika érdekében kifejtett minden buzgóság megjutal-
mazva legyen. 

Most kezdjük már mi is teljesen átérteni,1) mennyire 
szükséges és igazságos, hogy pártfogásban és támogatás-
ban részesítsük azokat, kik a mi ügyünkért harczolnak, 
áldozatokat hoznak, sőt magukat feláldozzák. Mindin-
kább szükségesebbnek bizonyul, hogy ebben az irányban 
állhatatosnak kell lenni, hogy a félénkek és azok. kik 
nem birnak független állással, megbátorodjanak és lás-
sák, hogy nincs mit félniök, mert nem vesztenek semmit, 
ha bátran melletünk nyilatkoznak. 

De nemcsak azokat kell magunkhoz vonni, kik-
teljes egyetértésben vannak hitelveinkkel ; hanem an;a 
nagy veszély közepett, mely jelenleg a társadalmat 
fenyegeti, kötelességünk szövetkezni mindazokkal, kik 
a socialismus terjedését velünk együtt meggátolni akar ják. 

Január 24-én 1883-ban erről a helyről azt mondtam 
önöknek, hogy „szólítsunk fel minden jóakaratú embert, 
a ki velünk a társadalmi rend fenntartását az igaz 
elvek uralmának visszaállitása és az igazi szabadság gyakor-
lása által akarja." 

Azóta ez a szövetség napról -napra erősebb lesz, és 
egyenesen neki köszönhetjük az 1884. jun. 10-iki fényes 
napot.2) 

Odanyújtva jobbunkat valamennyi pár t rendszerető 
férfiainak, hogy a veszélyeztetett társadalmat megment-
sük, mi részünkről nem mondunk le hitelveinkről és hí-
vek maradunk zászlónkhoz. Kö veteljük katholikus jogaink 
szabad gyakorlását, és hogy ezt e lé r jük : igen is helyesen 
szövetkezhetünk azokkal, a kik nekünk e jogot biztosí-
tani akar ják. Részünkről mi nem zaklatunk senkit, és 
senki sem vádolhat arról, mintha az 1831-iki pactumot 
megtörni akarnók. 

') Vajha mi is kezdenők ezt i t t Magyarországon teljesen 
átérteni ! 

-) A melyen a liberális kormány megbukott és a független 
párt-tal szövetkezett katholikus körök párt ja győzött. 
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Reméljük, hogy a páholy által a nép közt elter-
jesztet t előítéletek szét fognak oszlani, és összehasonlít-
ván a hatalomra ju to t t katholikusok magatar tását el-
lenségeink viselkedésével, mikor ők voltak a hatalom 
bir tokában, mindazok, kik igazán szeretik hazánkat, vég-
legesen hozzánk fognak csatlakozni, mert látni fogják 
egyrészről, hogy mi mindenkinek jogá t tiszteletben tar t -
juk, mig másrészt a liberalismus elnyomja a lelkiismere-
te t és ellensége a nagy többség vallásának ; igen, látni 
fogják, hogy i t t béke, egyeség, jólét a czél, mig a tul 
oldalon egyenetlenség, viszály, romlás az eredmény. 

Annál inkább szükséges pedig, hogy a rend bará-
tai összetartsanak, mert a szánalmas szeptemberi esemé-
nyek kapcsán Bruxellesben ellenséges szózatok is voltak 
hallhatók nemzeti dynastiánk és monarchiánkkal szemben. 
Hazánk érdeke állandóságot követel, mit csak a mon-
archia adhat meg. 

Tekintsenek önök a köztársaság gyümölcseire szom-
szédságunkban. Egyébiránt , őseink 1830-ban, midőn ha-
zánkat függetlenné tették, nem monarchiára fektet ték-e 
azt ? Nem elég ok-e ez arra, bogy azt fenntartsuk, annál 
is inkább, mer t az hazánk ősi hagyományaival teljes 
összhangban van, minthogy itt a köztársaságot csakis 
idegen behozatal ismertette meg, a melylyel hazánk soha 
sem dicsekedett ? 

Tömörül jünk tehát a trón körül, hogy fényessé te-
gyük a monarchiát és figyelmeztessük őt a veszélyekre, 
melyek a socialismus részéről a társadalom alapjait fenye-
getik ! Támogassuk azon lelkes és jeles férfiak törekvé-
seit, kik jelenleg oly ügyes kézzel kormányozzák az álla-
mot. Maradjunk összetartásban azokkal, a kik, mint mi, 
a szabadságot fenntartani akar ják : és akkor tar tós és ál-
dásos békét várhatunk. 

Végül, uraim, kér jük az Istent, hogy társulatunkat 
mindenkor hatalmas védelmében részesíteni méltóztassék, 
hogy igy e társulat még igen sokáig közremüködhessék 
a katholikusok összetartásának és hazánk jólétének elő-
mozdítására. " 

Felemlít jük záradékul, hogy a bruxellesi Kathol ikus 
Kör tagjainak száma 900-ra emelkedett. Tiz év alatt 
szép eredmény ! A tanulság más országok számára az 
itteni katkolikus kör tiz évi történetéből pedig az, hogy 
egyrészről a kezdet nehézségeitől visszariadni sehol és 
soha sem szabad, másrészről pedig, hogy a katholikusok 
csak akkor érvényesíthetik magukat a társadalmi életben 
és a politikában, ha — összetartanak és összetartásukat 
a társadalmi életben egyletek és társulatok a lakjában ál-
landósítják. 

I R O D A L O M . 
Az egyházi latinság nyelvtana. 

Hány kántor s tanító van Magyarországban, a ki 
szeretné érteni az egyház latin nyelvét, melyen a szent litur-
giát végzi, — de nincs módja, mert nem talál alkalmas 
könyvet, hogy belőle megtanulhatná, a mi szive forró vá-
gyát képezi ? Hányan vannak nőszerzetes rendeink tagjai 
közt is, kik vágyva vágynak behatni az egyház szent 

nyelvének értelmébe, de nincs alkalmas kézikönyvük, mely 
megnyitná előttük az általuk hőn szeretett nyelv t i tká t? 

Németben van egy ily könyv és már* 3. kiadást 
ért . Va jha valaki lefordítaná magyarra és módját ejtené, 
hogy katholikus kántor-tanitói karunk és nőszerzeteink 
körében elterjedne, é le lmes könyvkiadó kettős hasznot 
tehetne általa : magának és az egyháznak. 

Czime e becses miinek ez : Fassliche und praktische 
Gi •ammatik der kath. Kirchensprache. Fü r Chorregenten, 
Lehrer, Laienbrüder, Ordensfrauen, überhaupt für Alle, 
welche ohne humanistische Studien gemacht zu haben, ein 
Verständniss dieser Sprache anstreben. Nebst einer reli-
gionsphilosophischen Abhandlung über die Wichtigkei t 
und Bedeutung des Lateinischen als Kirschensprache. Ver-
fasst von Theodor Niszl. 3. umgearbeitete Aufl. Regens-
burg, Böszeneker, 1885. XX. 228 1. 2 márka. 

Ajánljuk paptársaink érdeklődésébe lefordítás és a kath. 
irodalmat üzletök köréhez számító könyvkiadóink figyel-
mébe kiadás végett. Olcsó ár mellett minden kántor'-ta-
nité birni óhaj taná minden nőzárda tömeges megrendelé-
seket tenne. 

= Értesítés . Tisztelettel értesítem a főt. papságot, 
miszerint Angerbauer József plébános ur kitiinő Egyházi 
beszéde i az év minden vasár- s ünnepnapjára néhány alkal-
mival megtoldva : 3 forintért , vagy intentiók végzése mel-
lett is, a szerzőné l (Kis-Unyom, Vasmegye,) vagy a „Jó 
pásztor" szerkesztőségénél (Rév-Komárom) kaphatók. 
Komárom, 1885. február 8-dikán. Isten velünk ! Hajóssy 
Gy. Krizánt, a „Jó pásztor" szerk. kiadója. 

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

terjesztésére, a csanádi székesegyházi káptalannál ürese-
désben levő püspöki alapítványi nyolczadik kanonoki j a -
vadalmat : Folly Emil csanádegyházmegyei áldozár, szent-
széki jegyző és püspöki szertartónak adományozom. Kelt 
Bécsben, '1885., évi január hó 28-án. F E R E N C Z J Ó Z S E F 
s. k. Trefort, Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Királyi kitüntetés. 0 felsége Schiefner Ede czim-

zetes prépost és endrődi plébánosnak a tanügy terén 
kifejtett hasznos tevékenysége és áldozatkészsége elisme-
réseiil a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét adományozta. 

— Rómából jelentik, hogy a szentatya levelet fog 
intézni Gibbons baltimorei érsekhez, melyben dicséretben 
fogja részesíteni az Egyesült-Államok püspökeit a leg-
utóbbi teljes zsinaton kifej tet t egyetértésért és tevékeny-
ségért. Gibbons érsek legközelebb bíbornoki kalapot fog 
kapni. 

— Nagy katholikus gyűlés volt e napokban Bir-
minghamban, az ottani püspök elnöklete alatt. Minthogy 
Manning bibornok meg nem jelenhetett , levelet intézett 
a gyűléshez. Ebben az angol és franczia liberalismus kü-
lönbözeteit fejtegeti . Az angol liberalismus vallásos, tisz-
teli a jogot és türelmes és neki köszönhetik az angol 
katholikusok 80—100 év óta mindazon jogot, mely-
ben az angol állam őket részesítette. A franczia eredetű 
liberalismus ellenben vallástalan, ellensége a keresztény-
ségnek, jogt ipró és türelmetlen. A bibornok kijelenté, 
hogy nagyobb csapásnak tartaná Angolországra nézve 
a franczia liberalismus térfoglalását a dánok és normannok 
középkori betöréseinél. 

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

Budapest, 1885. Kudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utczn 8. sZ.) 
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Budapesten, február 14, 13. I. Félév. 1885. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok: Em. ac Rssmi D. Cardinalis Joannis Simor Epistola Quadragesimalis. — A párbér Magyai»-
országon. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Az iskola és a h i tokta tás . — K a l o c s a : Évi jelentés és megnyi tó beszéd a kalocsai 
ka th . legényegyesület 1885. évi közgyűlésén. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-István-Társulat. — A szili kathol ikus olvasó-kör. — A 

svájczi katholiusok vesztesége. — Vegyesek. 

Em. ac Rssmi D. Cardinalis Joannis Simor 
Principis-Primat is et Archi-Episcopi Strigoniensis 

Epistola Quadragesimalis.1) 
Vitáin christianam, quemadmodum Patres 

Tridentini loquiintur,*) perpetuam quidem poeni-
tentiam esse oportet; ea enim quotidie commit-
timus, quae Christo Domino docente, quotidie 
dirnitti nobis petimus; attamen necessariae adeo 
virtutis exercitio peculiari ratione sollicita filio-
rum suorum mater Ecclesia, certa quaedam con-
secravit tempóra, ac potissimum tempus Quadra-
gesimale, quo juxta traditionem apostolicam 
solemni jejunio, piis item exercitationibus aliorum 
temporum culpas dilui, iilios suos contra furentes 
salutis hostium impetus praemuniri, eorum deni-
que mentes ad celebranda subsequentis paschalis 
solemnitatis Sacramenta non in f'ermento veteri, 
neque in fermento malitiae aut nequitiae, sed in 
azymis sinceritatis et veritatis") rite disponi vo-
luit. Siquidem autem de sacri huius jejunii ori-
gine, natura ac lege, nec non de facilitate hac 
in lege cum singulis lidelibus dispensandi iterato 
verba fecerim, disposuerimque, ad alias prolata, 
ordinata, dispositaque Vos remittend'o, praeter-
mittere non possum, quin hac etiam vice incul-
cem, Vestrarum partium esse, ad exigentiam et 
in sensu decreti ss. Çoncilii Tridentini4) denun-
ciare ex ambone fideli populo s. quadragesimale 

x) D e j e j u n i o , a d m i n i s t r a t i o n e s a c r a m e n t o r u m , p r a e -
d i c a t i o n e v e r b i D e i , e t c a t e c b i z a n d i s in t e m p l o e t s c b o l a 
p u e r i s . 

2) S e s s . X I V . d e e x t r . u n c t . 
3) I . C o r . 5 , 8 . 
4 ) Sess . X X V . d e d e l e c t u c ib . e t c . 

jejunium, huiusque observantiam commendare, 
congrua addita instructione, ex qua fideles probe 
intelligant, non multum in eo positum esse, ut 
vetitis cibis temperetur, nisi par cura adhibea-
tur, ut quod Ecclesia Deum orat, dum caro ab 
alimentis abstinet, mens a culpa jejunet. Quid 
enim cibi abstinentia prodest, dies otiose ac in 
vanitatibus sectandis, noctes in libidine tradu-
centi ! Quid iuiquo foenore incautos egentesque 
circumvenienti et evertenti ? Quid furanti ! Quid 
procaci lingua proximo obtrectanti, illiusque fa-
mam livido ore carpenti et laedenti? Quam-
obrem excitandi sunt fideles, ut non solum absti-
nentia colant jejunium, sed fructus etiam, quorum 
causa illud institutum est et praecipitur, perci-
pere satagant, passiones et pravas cupiditates 
domando, appetitumque rationi subjiciendo; porro 
ut memores eximiae pietatis ac religionis, c[ua 
olim quadragesimae dies, plenos salutis nostrae 
mysteriis colere in more fuit, eundem ipsi morem 
referre adnitantur, arctiorem quamdam vitae di-
sciplinam sibi indicendo, quatenus tempore, quod 
Sancta Mater Ecclesia recolendae Jesu Christi 
Domini Nos tri passioni maximisque, quos pro 
libertate, saluteque nostra pertulit cruciatibus, 
animo repetendis statuit, fideles pristinam vitae 
licentiam cohibeant, rerum caducarum curas, qui-
bus t'ere mens nostra involvitur, abjiciant, aut 
saltem remittant , et dignas sacris diebus cogita-
tiones, exercitationesque suscipiant, Ecclesiam, 
divinaque officia frequentius adeant, clivino mis-
sae. sacrificio quotidie intersint, et eleemosynas 
pro suis facultatibus largius benigniusque erogent. 
Sic edoctis, haecque observantibus Nobis dabit 
Deus eiiectum nostris jejunii s salutarem : ut ni-

13 
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mirum castigatio carnis assumpta, in nostrarum 
transeat vegetationem animarum.1) 

Cum Ecclesia jure clivino necessarium atque 
institutum esse ir.tel liger et, ut Christi tideles, post 
baptismum lapsi confiterentur peccata sua, per 
Lateranense Concilium statuit. „ut hoc confessio-
nis praeceptum. saltem semel in anno, ab omni-
bus et singulis, cum ad annos discretionis perve-
rtissent, impleretur."2) Inde factum, ut in uni-
versa Ecclesia mos ille salutaris, confitendi sacro 
et maxime acceptabili Quadragesimae tempore 
observetur. Quem morem ss. Tridentina Sjnodus 
tamquam pium. meritoque retin endum amplexa, 
maxime probavit, et commend avit.3) Quibus igi-
tur cura pastoralis animarum demandata est, ii 
gravi responsionis oneri se objicerent, si omnia 
non molirentur, ut huic Ecclesiae praecepto ab 
omnibus satisfiat. Imo etiam quam maxime pos-
sunt, üdeles hortentur , ut saepe conscientiam 
suam Sacramento Poenitentiae expient, et statiin 
a lapsu, confessionem peragant, neque tardent4) 
converti ad Dominum, ac de die in diem diffé-
rant poenitentiam : subito enim venit ira illius 
Sane qui secum animo reputabit, quanta naturae 
nostrae imbecillitás, quanta fragilitas sit, et quam 
infirmas ad obsistendum sensuum nostrorum cupidi-
tatibus vires habeamus, facile intelliget, post baptis-
mum. longe maximum maximeque ad salutem neces-
sarium nobis a divina bonitate beneficium per poe-
nitentiae Sacramentum esse t r ibutum ; ut vere a Í 
SS. Tridentina Synodo dictum sit: „Quam bap-
tismum nondum regeneratis, tarn poenitentiam 
iis. qui post baptismum in novas peccatorum Í 
culpas lapsi sunt, necessariam esse."5) Et. S. Hie-
ronymus plane apposite Poenitentiam secundam 
post naufragiiim tabulam appellavit ;B) quod quem-
admodum ei, qui naufragium fecit, una servan-
dae vitae ratio est, apprehensa tabula e pelago 
enatare: ita qui amissa, quod lere ht. innocentia ! 
quam per baptismum pr imam naufragii nostri 
tabulam adeptus fuerat , in novum se mare pec-
catorum ventis rapi patitur, novos in scopulos 
conjectus, non aliam salutis viam reliquam ha-
bet, quam Sacramentum Poenitentiae, veluti de 
naufragio tabulam arripere, et eius ope. atque 
— — 

') Orat. miss. Sabb. post Dom. 2. quadr. 
-) Cap. Omnes de Poenit et remiss. 
3) Sess. XIV. de poenit. cap. 5 
4) Eccl. 5. 8. 
5) Loc. cit. cap. 2. 
B) Epist. ad Demetr . 

praesidio in tu tum evadere et cum Deo, quem 
peccatis offendit, in gratiam redire. Quae cum ita 
sint. mirum sane est, dari Sacerdotes, animarum-
que Curatores, qui administrationem talis, ad 
consequendam salutem tarn necessarii Sacramenti 
adeo refugiunt. ut poenitentes ab hoc arceant 
r. trahantque, potius, quam ad illud frequentan-
dum exstimulent, eosque indirecte saltem in la-
queum diaboli, et in aeternae damnationis mani-
festum discrimen impellant. De tepidorum desi-
diosorumque ministrorum, qui ad propria commoda 
et commoditates, non vero ad curas et labores 
pro gloria Dei et salute animarum se vocatos 
existimant, singulo valet profecto illud divini 
Salvatoris: ,.Bonum erat ei, si natus non fuisset 
homo ille.'-1) Quod enim multi in ae temum per-
eant. quod internus aperuerit os suum sine ullo 
termino, innumerabilesque animas non corrupti-
bilibus auro et argento, sed pretioso sanguine 
quasi agni immaculati Christi et incontaminati 
redemptas2) devoret. a negligenti, vel perversa 
huius divini Sacramenti administratione repeten-
dum. Dum e contrario Pastores animarum, hoc 
nomine digni probe scientes nullibi se gloriam 
Dei et animarum salutem efhcacius promovere 
posse, quam in dispensatione Sacramenti Poeni-
tentiae. in illo quam lieri potest, optime et san-
ctissime administrando, indefessos se exhibent, 
seque libentissime impendunt. imo superimpen-
dunt, pro peccatoribus derelinquentibus legem 
Dei et sub Servitute peccati gementibus. Qua-
propter misericordia moti accurrunt, suntque con-
fessionum audiendarum avidissimi, et si necesse 
sit. cadunt super Collum peccatorum uec quie-
scunt, donec il los non permovea nt ad acceden-
fin m cum flducia ad thronum gratiae et miseri-
cordiae. Profecto, si omnes confessarii tremendum 
illud munus digne Deo, et sacerdotali zelo di-
spensarent, fere omnes Christi hdeles ad aeternae 
salutis portum indubitanter feliciter pervenirent. 

Divinum praeceptum recipiendi Sacramen-
tum Poenitentiae per .sc omnes obligat lethalis 
culpae reos, qui sunt in mortis articulo, aut in 
morali moriendi periculo constituti, puta, si le-
thali morbo laborent, aut propter aliquod crimen 
capite damnati sint, aut periculosum eant ad 
praelium, vel difflcilem aggrediantur navigatio-
nem, etc. Per accidens vero divinum hoc prae-

l) Matth. 26. 24. 
5) I. Petr . 1, 18. 19. 
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ceptum eos etiam urget adultos, qui mortali 
peceato sordidi. aliud Sacramentum, ac praeser-
t im Eucharistiam sunt suscepturi, juxta illud 
Apostoli: „Probet autem se ipsum homo, et sie 
de pane illo edat, et de calice bib at."1) Ecclesi-
asticum hac super re praeeeptum sub gravi cul-
pae reatu adultos omnes obligat, ut semel in 
anno eonfiteantur peccata sua; cui quidem prae-
cepto, quamvis satisfiat, quocunque anni die Sa-
cramentum hoc suseipiatur; jam diu tarnen, ut 
superius at tactum est, mos ille saiutaris invaluit, 
ut tempore, quod Pascliale audit, et in variis 
Dioecesibus varium est. a fidelibus reeipiatur, 
cum nimirum e pari praeeepto ad Eucharisticam 
mensam sunt accessuri. „Si quis' dixerit (deiinivit 
S. Tridentina Synodus) c-onfessionem omnium 
peccatorum, qualem Ecclesia servat, esse impos-
sibilem, et traditionem humanam a piis abolen-
dam; aut ad earn non teneri omnes et singulos 
utriusque sexus Christi iideles juxta magni con-
cilii Lateranensis constitutionem semel in anno, 
et ob id suadendum esse Christi fidelibus, ut non 
eonfiteantur tempore quadragesimae : anathema 
sit."2) In sensu huius Canonis, et ad exigentiam 
constitutionis, ad quam illic provocatio fit Late-
ranensis Concilii IV., statuti item Svnodi Stri-7

 a 

goniensis de a. 1859., dubitari nequit, quin tene-
antur omnes curam animarum gerentes Sacerdo-
tes quadragesimali praesert im tempore sedulo 
edocere populum, super obligatione adultis omni-
bus fidelibus sub gravi ineumbente, peccata sua 
confitendi et sumendi sac-ram Communionem 
tempore Paschali. Nec solum sufficit obligationem 
hanc inculcare fidelibus, sed instruendi ii etiam 
sunt, quomodo obligationi respondendum sit, seu 
quomodo confessio sacramentalis peragenda sit, 
ne remedium praestantissimum Poenitentiae Sa-
cramenti, quod in animarum salutein misericor-
diarum Pater contulit Deus, vergat in earum 
exitium, seu ut S. Ambrosius loquitur: „remedium 
nostrum fiat diabolo triumphus."3) Quod culpa 
tarn suseipientium, quam ministrorum accidere 
potest. Confessionem peccatorum, atque animi 
illam manifestationem, sive patefactionem, quae 
Sacerdoti fit, nisi divina tradidisset sapientia, 
nunquam humana exeogitare ratio tarn salubrem 
ad morum diseiplinam integritatemque tuendam, 
hominumque pronam ad vitia naturam continen-

x) I. Cor. 11. 18. 
2) Sess. XIV. de poenit. can. 8. 
3) De Poenit. 1. I. c. 17. 

dam potuisset. Cui enim mortalium tan tum fidei 
et auetoritatis tribuissent, tribuerentque homines, 
ut ab eo persuaderi sibi paterentur, occ-ultissimas 
cogitationes, intimos animi sui recessus, abditis-
simas latebras, facta denique, dicta, eogitataque 
omnia alteri, etiam saepe ignoto, interdum ne 
benevolo quidem, ultro aperire, nudare, retegere ? 
Quo quod validius froenum cupiditatibus nostris 
injici potuisse videtur? Hac igitur et crediti no-
bis fideles, et nos ipsi, quando divinitus certissi-
me insti tuta est, duce et magistra, ad vitam 
innocenter traducendam u tamur ; et qui nobis 
conscii infirmitatis nostrae sumus, quippe animos 
nostros multis variisque vitiorum et peccatorum 
morbis, utinam non etiam monstris laborare et 
conflictari intelligimus,* medicinám ab ipso l)eo 
commonstratam, et indubie salutem allaturam, 
quoties ea nobis opus esse sentimus, studiose ac 
minime cunctanter adhibeamus. 

De Sacramento Poenitentiae et huius di-
spensatione loquens, cohiberi non possum, quin 
de Sacramentorum in genere administratione ser-
monem injiciam, idque ob abusus, quos hinc 
inde serpere, ac committi in re tant i momenti 
mihi innotuit. Nihil in Ecclesia Dei est Sacra-
mentis, ob mysteriorum, qua« continent, magni-
tudinem sanetius, nihil ob fruetus, quos confé-
rant, salutares, utilius, nihil ob divinam Au::-tö-
vis institutionem praestantius. Unigenitus Dei 
Filius Christus Dominus de coelo descendens in 
similitudinem hominum factus sanguine suo ho-
mini saucio per Sacramenta medicinas spirituales 
paravit et admovit, per quae vulneribus pecca-
torum omnium mederetur. Per ea enim, ut a 
Tridentinis Patribus docemur, „omnis vera justi-
f ia vei ineipit, vei coepta augetur vei amissa 
reparatur."1) De sacramentis, haee quae sequun-
tur, ad nostram instruetionem protulit S. Lauren-
tius Justinianus.2) „Quanti vero beneficii sit in-
stitutio Sacramentorum saluti hominum necessa-
ria, non est, qui digne loquatur. Ab ipsa namque 
Dei sapientia homine assumpto, a quo in liber-
ta tem vocati sumus, pauca Sacramenta saluber-
r ima c-oustituta sunt, quae societatem cliristiani 
populi sub uno Deo libere continerent. Constitűta 
namque sunt ab ipsa incarnata sapientia pro sa-
lute hominum Septem Sacramenta, pro diversi-
ta te salvandorum. Pr imum est intrant ium, ut est 

x) Sess. VII . in prooem. ad Decr. de Sacr. 
2) Lign. vitae. Tract, de spe. 
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Baptismus; secundum pugnantium, ut est confir-
matio; ter t ium est vires resumentium. ut est 
Eucharistia; quartum est resurgentium. ut est 
Poenitentia; quintum exeuntium, ut est extrem a 
Unctio; sextum ministrantium, ut est Ordo; se-
pt imum novos milites introducentium, ut est 
matrimonium. Horum etenim Sacramentorum 
magna est utilitas. Baptismus ordinatus est contra 
originale peccatum : Poenitentia contra mortale, 
extrema Unctio contra veniale: Ordo contra ig-
norantiam : Eucharistia contra mal i t iam: Confir-
matio contra impotent iam: Matrimonium contra 
concupiscentiam, quam temperát et excusat. Di-
sponunt quoque haec Sacramenta ad Septem vir-
tutes habendas. Baptismus est Sacramentum fidei: 
Confirmatio spei: Eucharistia chari tat is : Poeni-
tentia just i t iae: Extrema unctio perseverantiae, 
quae est fortitudinis complementum : Ordo pru-
dentiae: Matrimonium temperantiae." 

(Vége köv.) 

A párbér Magyarországon. 
(Észrevételek Timon Ákos müvére.) 

(Vége). 

A mondottakból, ugy hiszszük, eléggé vilá-
gos, hogy semmi oly alapos ok föl nem hozható, 
mely kizárná annak lehetőségét, hogy a párbér 
bizonyos körülmények között dologi teherként 
nyugodjék magán a földbirtokon. 

A mi végül azon kérdést illeti, hogy az ily 
párbér mily czimen illesztendő be a modern 
jogrend keretébe: vájjon mint közadó, mint 
magánjogi alapítvány vagy szerződés-e? továbbá, 
hogy tulajdonképen ki az alapító, kik a szerződő 
felek ? ez magát a főkérdést nem érinti. Mi ki-
fej te t t álláspontunkhoz képest azon nézetet vall-
juk, hogy a párbér mind e három elemből van 
összetéve. Ugyanis a párbérkötelezettség tá-
volabbi alapját a jogszokás, ujabban pedig az 
1728:71. t. cz. képezi, mely kimondja, hogy a 
nép szükség esetén köteles a plébános eltartá-
sára adózni. íme az elvben kimondott általános 
adókötelezettség. Jön azután a canonica visita-
tió, melynek alkalmával a privát patrónus a 
főkegyurtól nyert hatalmánál fogva kijelenti X. 
plébánia népének, hogy a plébános el tar tására 
in concreto bizonyos szolgáltatásokat lesz köteles 
teljesíteni. íme az alapítás. Erre a nép kinyil-
vánít ja, hogy a kötelezettséget a megszabott 
alakban magára vállalja, mit az egyházi ható-

ság elfogad, a politikai hatóság pedig a király 
nevében jóváhagy. íme a szerződés. — Magától 
értetődik, hogy a hol nincs privát patrónus, vagy 
tényleg nem í'oly be a canonica visitatio meg-
tartásába, ott az 1728:71. t. cz. értelmében az 
egyházi hatóság maga kötelezi a népet a pár-
bérteher elvállalására. Ott tehát az alapítási 
momentum elesik. Magától értetődik továbbá az 
is, hogj" a canonica visitatio alkalmával megkö-
töt t párbérszerződés csak annyiban nevezhető 
magánjogi szerződésnek, a mennj iben egy köz-
jogi, de a közjog által közelebbről meg nem ha-
tározott kötelezettségnek concret alakba való 
foglalása az érdeklett felek kölcsönös megegye-
zése ut ján létesül. l)e az ily módon létesült kö-
telezettségi forma jogerejét nem a magánjogi 
szerződéstől, hanem a főkegyurnak közjogi intéz-
kedésétől nyeri. 

Amit szerző a szerződési tlieoria ellen fel-
hoz. hogy t. i. e szerint csak a szerződő felek s 
azok magánjogi értelemben vett jogutódai vol-
nának a szerződés által kötelezve, és igy mind-
azon kath. hivek, kik a canonica visitatio meg-
tar tása után a parochialis kötelékbe belépnek, 
párbérmentesek volnának; ellenben megfordítva 
mindazok, kik a visitatio canonica idején szer-
ződésileg párbérkötelezettséget vállaltak, vala-
mint jogutódaik, habár utóbb a parochialis kö-
telékből kiléptek, továbbra is a visitatio canonikában 
foglalt szolgáltatások teljesítésére kötelezvék. To-
vábbá. hogy, mig egyrészt a visitatio canonica 
megtartása után katholikus kézre került telkek 
vagy házak semmiféle jogalapon nem lehetnek 
párbérszolgáltatásokkal terhelve, addig másrészt 
a visitatio canonica idejében katholikus kézen 
levők mindenkor párbérkötelesek maradnak: — 
mindemez ellenvetések tévedésen alapulnak. Mert 
először is, mint fönnebb látók, a párbérszerződés 
a párbérszolgáltatásnak nem kötelező voltát, ha-
nem csak concrét alakját szabja meg, s igy a 
kötelezettség nem magán-, hanem közjogi. Má-
sodszor a parochialis kötelék nem létoka (causa 
efüciense) a párbérkötelezettségnek, hanem csak 
azt határozza meg. hogy ezen kötelezettség, ki-
nek irányában teljesítendő. Harmadszor a pár-
bérszerződést nem a hivek mint egyedek, ha-
nem mint testület, mint község kötik meg, 
rendszerint pedig a politikai község teszi azt a 
hivek eg}retemének nevében, , s igy jogelődről és 
jogutódról nem lehet szó, mert a község mint 
ilyen nem hal meg. Negyedszer a földbirtokra 
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dologi teherként ráfektetet t párbérkötelezettség 
igenis r a j t a nyugszik a telken mindaddig, mig 
arról törvényes uton le nem vétetik. 

Szerzőnek még csak két állitására aka- ! 
runk némi megjegyzéseket tenni. Az egyik 
igy hangzik : a magyar közjog egyik alapelve, 
hogy minden külső egyházkormányzati hatalom 
gyökerét, kutforrását a legfőbb kegyúri jogban birja. 
— Ez igy nem áll. A főkegyur csak személyesi-
tője, bordnoka bizonyos külső egyházkormányzati 
ha ta lmaknak , me'yek rendszerint az egyházi 
felsőbbséget illetnék meg, de az egyház specialis 
engedményéből a királyra ruháztattak, anélkül, 
hogy ez által az egyházi elöljárók velökszületett 
külkormányzati hatalma megszűnt volna. A ki-
rály főkegyúri joga birja tehát gyökerét, forrá-
sát az egyházi elöljárók kormányzati hatalmá-
ban, nem pedig megfordítva. I)e mivel egy és 
ugyanazon hatalom két közeg által párhuzamosan 
(concurrenter) nem gyakorolható, azért azon kül-
kormányzati ténykedésekre nézve, melyek a ki-
rályra ruháztattak, az egyházi elöljárók hatalma 
föl van függesztve; hogy tehát az ily ténykedé-
sek a külső jogrendben is érvénynyel bír-
janak, a király főkegyúri hatalmának közbejötte 
szükséges, kétségkívül igy akarta ezt szerző is 
értetni. 

A másikban szerző azt mondja, hogy a 
lelkész az ő hivataloskodásának ta r tamára a pár-
bérszolgáltatások iránt szabadon egyezkedhetik 
a nélkül, hogy ehhez felsőbb hatósági jóváhagyás 
szükséges volna. Ez sem áll. Legalább az általá-
nos gyakorlat azt bizonyítja, hogy csak oly pár-
bérkövetelés tekintetik jogérvényesnek, mely ca-
nonica visitation nagy felsőbbségileg jóváhagyott 
szerződésen alapszik. A lelkész mindenesetre oda-
ajándékozhatja hívei javára párbérilletményének 
egy részét, és viszont a liivek is felemelhetik 
lelkészök i l letményét; de ez csak a felsőbbség 
nyilt vagy hallgatag beegyezésével válhatik a 
felekre nézve kötelezővé. 

Yégül nem zárhatjuk be ismertetésünket a 
nélkül, hog}' szerzőnek elismerést ne szavazzunk 
azon bátor nyilatkozatáért , melylyel a vallás-
alap katholikus jellegét minden vitán felülálló-
nak jelenti ki. Igazságszerető ember e tárgyakról 
nem is szólhat másképp. 

Dr Városy Gyula. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 13. Az iskola és a hitoktatás. — 

Azt hiszem, alip van ember — értelmes és müveit em-
ber, — ki az iskolának nagy fontosságáról, messzekiható 
feladatának magasztosságáról és a jövő nemzedék irá-
nyát utcunque meghatározó befolyásáról áthatva, meg-
győződve nem volna. 

Nem is azért vettem ma tollat kezembe, hogy ezek-
ről irjak, mert sértésnek és méltán sértésnek tekinthet-
nék m. t. olvasóink a fejtegetést, mely egy régi, annyi-
szor bebizonyított és talán még többször sokkal mélyebben 
érzett, kézzelfogható igazság kiderítésére volna szentelve. 

I Csak azért tértem ma e thémára, mert szerencsés valék 
elolvashatni Szepes igazán angyallelkü püspökének, főt. 
Császka György ö excellentiájának ezidei első számú kör-
levelét, melyből mindenki nagy örömmel és hálával meg-
győződhetik, hogy pár já t ritkító nmélt. püspöki karunk 
mennyire hordja szivén azt az ügyet, mely kivált napja-
inkban kétszei'te fontosabb és szükségesebb, — mivel épí-
teni és védelmezni kell — é r t e m : az iskola és ebben kü-
lönösen a hi toktatás ügyét. 

S ha előző levelemben röviden érintettem Magyar-
ország főmag. bibornok-herczegprimása ő emjának re-
mek nagyböjt i körleveléből ama nagy és mint világító 
torony messze fénylő igazságok egynémelyikét, melyeket 
ő eminencziája oly élesen és oly alaposan tárgyal t és 
melyeket a jelen számban t. olvasóink közvetlenül élvez-
nek, engedjék meg t. olvasóim, hogy ma a szepesi nmélt. 
püspök ur jelzett körleveléből kiemeljem ama nevezetesebb 
pontokat, melyek e körlevelet méltán közérdekűvé, szé-
lesebb köröknek, az egész hazára nézve érdekesnek, élveze-
tesnek és értékesnek teszik. 

Az iskola és a hitoktatás — ez a két sarkpont, 
mely körül a szepesi püspök ur ő excjának terjedelmes 
és beható körlevele mozog. 

A Krisztusról reánk maradt tanítóhivatal — ezzel 
kezdi ő excja — az egyházban nemcsak létezik, de kö-
telező is volt mindenkoron, kötelező kiváltképpen nap-
ja inkban. „Et numquid opus est, ut ad hoc ministerium 
alacriter, ' solerter et conscientiose implendum aliis adhuc 
exquisitis argumentis exci temur?" kérdi a főpásztor, miu-
tán már több érvet felhozott. A választ a szeretet apos-
tolának modorában adja meg az angyalszivü püspök: 
„Mandatum Domini habemus, pro quo sacro ministe,rio de-
fungimur." 

De ezen kötelezettség azonban napjainkban kivált 
a tanuló i f júságra vonatkozik, nem azért, mert e tekin-
tetben kétely merülhetne fel, de azért : „quod sit per 
multiplicata institutionis profanae objecta non parum 
aggravata et — facta quasvis scholas erigendi et f re-
quentandi libertate — in scholis non catholicis admodum 
coarctata." 

Saját édes gyermekének tekinté az iskolát minden-
koron az egyház: innét a számos intelem és parancs, in-
nét a trienti sz. zsinat szigorú határozata (Sess. XXIV. 
de reform, c. 24.) De a természete is világossá teszi, hogy 
miért oly fontos a gyermekek vallási oktatása. „Aetas 
namque parvulorum - mondja a püspök úr ő excja — tem-
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pus sementis est, qua tenellis animis semina fidei et vir-
tu tum eo facilius feliciusque inseri possunt, quo alacrius 
haec ab illis suscipiuntur, firmiusque tenentur, atque in 
laetara mox succrescunt segetem. Summa res est, u t anima 
a Deo et pro Deo creata in ipsis intelligentiae auspiciis 
praeveniatur monitis salutis, mature imbuatur rebus 
divinis, ne subintrent mundus et diabolus, suisque illecebris 
earn occupent, captivainque teneant." Ezen kötelesség a 
lelkészek személyes kötelessége, mer t ők nyerték az egy-
háztól a küldetést, ők fognak számot adni erről az Isten-
nek. „Docent.es szint tantum adjutores, ut quod vos pro-
posuistis et exposuistis, cum parvulis répétant et con-
discant ; et si quando indeclinabilis postularet necessitas, 
ut pro tempore nitro quoque secundum Catechismum pro-
grediantur : vestrum est hoc recoquere, uberius explanare 
et nefors errata corrigere". 

Sokkal nagyobb gondot kell azonban ama gyerme-
kekre fordítani, kik felekezet nélküli iskolákban nyernek 
oktatást, a melyekben, mivel nagyobbak a veszélyek és 
az üdvösségre kevesebb gond fordittatik, annál is inkább 
kell, hogy érvényesüljön a lelkipásztor buzgalma, ki a jó 
pásztor módjára elhagyja a 99 biztosságban levő juhot , 
hogy felkeresse az eltévedettet. Nagyobb szeretet, nagyobb 
iparkodás fordítandó ezekre. 

De a nmélt. püspök úr kívánja, hogy papságának 
buzgalma necsak a hitoktatásra szorítkozzék ; a katho-
likus elemi iskolákban kell, hogy a lelkész figyelme és 
buzgalma a püspöki utasítás szerint a többi profán tan-
tárgyakra is kiterjedjen. A törvényadta befolyást elemi 
iskoláinkra nem csak megőrizni, de megerősiteni is szük-
séges. Az iskola csak ugy teljesítheti feladatát, ha az ok-
tatással a nevelést egyesíti. A nevelésnek azonban vallásos-
nak kell lenni, vallásos nevelést pedig csak az egyház adhat, 
és azért az egyház soha sem adhat ja fel befolyását az 
iskolákra. „Haec r a t i o . . . nos quoque urgenter stringit, ne 
patiamur, ut influxus, quem de praesenti ad scholas elemen-
tares habemus, aliquando culpa nostra a nobis auferahtr." 
A tapasztalat pedig azt mutat ja , hogy a lelkész, ki buzgó 
az iskolában, ezen buzgalmának gyümölcseit is látja és 
lelkipásztori teendőiben nagy könnyűséget érez. 

Miután kiemelte a nmélt. püspök ur, hogy miért 
kell a lelkipásztor figyelmének más tantárgyakra is ki-
terjednie, kivánja, hogy papjai az egyház érdekeit az 
elemi iskolák körül buzgóan képviseljék, hogy azok fe-
lett gondosan őrködjenek, ha lehet, mindennap látogassák 
az iskolát „inomisse autem bis quavis hebdomade adeatis, 
neque vestro hac in re officio satisfecisse credatis, quum 
scholas adeuutes, ad doctrinam religionis tradendam Vos 
restringitis, sed universae institutioni intendatis 

Ezek után néhány gyakorlati tanácsot ád a nmélt . 
püspök úr. Legyen tiszta az iskola-épület kívül s belül, 
a tantermekben legyen jó levegő gyakori szellőztetés 
által, távol legyen minden, ami az oktatás sikerét kiseb-
bíthetné. Kívánatos volna egy külön, folyton tőkesitendő 
alap teremtése a szükséges javí tások stb. eszközlésére. 
Folyton azon legyen a lelkipásztor, hogy az iskolát szor-
galmasan látogassák az isko'akötelesek, használjon fel 
arra minden alkalmat s t b . . . . 

Igen behatóan foglalkozik azután ő excja a tanitók-

kal. Kötelességévé teszi a lelkészeknek, hogy a tanitók 
rendes, pontos és szorgalmas kötelességteljesifése felett 
őrködjenek, a gyengébb tanítókat segítsék ; azokat pedig, 
kik bármi módon hivatásukról megfeledkeznének, éber 
figyelemmel kisérjék és a tévedőket a helyes útra vissza-
vezetni törekedjenek. A tanitók magán-életére ügyeljenek, 
hogy az mindenben méltó legyen „cui parentes, Eccle-
sia et civitas parvulos tute committant educandos." De 
azért „absit omnis rigor immoderatus." Szeretet vezérelje 
a lelkészt a tanítóhoz való viszonyában, hogy meg legyen 
ennek ugy a gyermekek, mint a község előtt mindenko-
ron a kellő tekintélye. „Ast si Charitas non proficeret, si 
in destructionem nefors vergerent, id nec toleretur, nec 
dissimuletur." 

De nemcsak az iskolában, hanem a templomban is 
kell míndenkorron nagy gondot fordítani a hi toktatásra. 
S itt a nmélt. püspök ur kiváló atyai szeretettel meg-
emlékszik a felserdülő if júságról és ennek különös gon-
dozását igen meleg hangon köti papságának szivére, 
kívánván, hogy a vasárnapi és ünnepi ismétlő iskolák-
és a délutáni keresztény oktatásban a lelkipásztorok soha 
se feledkezzenek meg ezen tisztük fontos és magasztos 
voltáról. 

Újból utal ő excja a nagy felelősségre, a nagy 
lelki kárra, mely a tanítóhivatal elhanyagolásából ered, 
és másrészt amaz áldásra és haszonra, mely e nagy hord-
erejű hivatal buzgó teljesítéséből származik. 

Ez rövid kivonatban Szepes angyalszivti püspöke 
körlevelének tartalma, mely a felkarolt tárgy kiváló kor-
szerűsége, az eminenter gyakorlati iránv, az életből me-
rített és az életnek szóló bölcs és üdvös tanácsok gyö-
nyörű lánczolata következtében a legszebb püspöki kör-
levelek közé sorolható, melyet bizonyára amint a legtisz-
tább élvezettel olvasott, ugy kétségkivül igen negy ha-
szonnal is követni fog ama papság, melyhez intézve van, 
de mindenki, ki szerencsés lehet azt olvashatni. Faxit 
Deus ! ? 

Kalocsa. Évi jelentés és megnyitó beszéd, a kalocsai 
katholikus legényegyesület 1885. évi közgyűlésén. — 

(Folytatás). 
3. Méltán azt fogják most már kérdezni, ily áldo-

zat s ennyi kiadás árán, ily érdeklődés és áldozatkészség 
mellett, mit értünk el, vagyis mi azon szellemi és erkölcsi 
haszon, mit az egylet mult évi szervezése és működése 

I felmutathat ? ! 
Ezt illetékesen megítélni és elbírálni, azt hiszem, 

nem hozzám tartozik, hanem ellenkezőleg kegyelmes fő-
védnökünk után mélyen tisztelt védnökeink, az alapító és 
pártoló tagok vannak hivatva ennek megítélésére, — s 
én legfölebb anyagot szolgáltathatok arra, hogy magának 
kiki helyes ítéletet formálhasson. Anyaggal egész kész-
séggel szolgálok, s azért szükségesnek vélem megemliteni 
a kövezőket, úgymint : a) „A vallásosság szellemét általában 
ápoltuk az ifjúságnál, különösen pedig kétszer testületi-
leg járul tak a szent gyónáshoz és áldozáshoz, ünnep s 
vasárnapokon tömegesen hallgatták a sz. misét, testületi-
leg szándékozunk megjelenni az egyházi körmeneteken 
és a 40 órai szentségimádáson, vasárnapokon vallásokta-
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tások tartatnak, s általán oda hatot t az elnökség, hogy 
if jaink a vallást becsülni és szeretni tanulják. — b) A 
társulati élet jótékonyan hatot t az i f júság erkölcsi éle-
tére. A felébresztett erkölcsi érzet és önbecsülés látható 
eredményeket szült, s rendetlenségek és kihágások, ha 
talán nem is szűntek még meg teljesen, legalább annyira 
megri tkultak és alábbszálltak, hogy az egylet helyisé-
gében mi sem történt, mi a jó erkölcsökkel ellen-
keznék. — c) A tagok önképzése is előbbre haladt, 
s a rajz tanulására 17, az olvasás, nyelvtan s pol-
gári ügyiratok készítésére 16 , a számolásra 10 , a 
földrajz és történet tanulására 9 t ag jelentkezett, mig az 
egylet dalárdájának 34 tagja van. Ide járul , hogy két 
felolvasás és két előadás is volt a mult esztendőben, mit 
a jövő télen rendszeresíteni óhajtunk, s amellett jó irányú 
folyóiratok, újságok és könyvek álltak az i f júság rendel-
kezésére, mi szintén hatással volt azok helyes irányú ön-
képzésére. — d) Az elöljárókkal való társalgás, az okta-
tás, szoktatás és fegyelmezés illemtudóbbakká is tette az 
iparossegédeket. Hogy ez külsőleg nem mindig nyilvá-
nul, egyik főoka, hogy még valami 100 iparossegéd 
kivül van az egyleten, s ezek magaviselete i t t-ott árnyat 
vet az egylet tagjaira is. — e) Betegeink szintén él-
vezték némileg az egylet jótéteményét, amennyiben 19 
fr t 90 kr. segély osztatott ki, s egyik megholt temetke-
zési költségeihez 3 f r t 20 krral járul tunk. Törekedni fo-
gunk a betegsegélyző pénztár t gyarapítani, hogy jövőben 
még többet tehessünk. — f) A társegyletek átutazó tag-
jai, kiknek számára két ágyat szereltünk fel, testvéries 
fogadtatásban részesültek, s ez által egyletünk rendes és 
rendkívüli tagjainak biztosítottuk, bogv más egyletekben 
hasonló fogadtatásra számithassanak. Nálunk 12 átutazó 
volt a mult évben, s tőlünk 25 tag ment más kath. egy-
letekhez. — g) A szakképzettség emelésére is hatni 
törekedtünk, s 18 jelentkezett a kiállításban való rész-
vételre. Talán nem alaptalanul hiszszük, hogy ezek meg-
kétszerezett erővel fognak azon iparkodni, hogy szakmá-
jukban magukat alaposan kiképezzék s egykor igazán 
szakavatott iparosokká váljanak. — h) Takarékosságra is 
buzdítottuk az if júságot, s hogy ezt annál biztosabban 
elérjük, legközelebb meghonosít juk egyletünkben az ön-
segélyző takarékpénztárt . Két ízben folyt tanácskozá-
sainkról örömmel jelezhetem, hogy az i f júság ezt meleg 
rokonszenvvel fogadta, mi reményt nyúj t arra, hogy 
véres verejtékkel szerzett keresményét megbecsülni, rnsg-
takaritani és félretenni fog törekedni. — h) Végül tisz-
tességes szórakozást és mulatságokat nyúj tot t egyletünk 
az ifjúságnak, hisz egyik jelszavunk : Tréfa és vidámság. 
Ezeket azonban mindig összekötöttük az ének és szava-
latok előadásával, s emellett a rend és fegyelem bizto-
sította. hogy minden a tisztesség és erkölcsiség határai 
között maradjon. I f juságuuk igy fogja megszokni és be-
látni, hogy a szórakozás és mulatságok közepette sem 
szabad az illedelemről és keresztény erkölcsükről meg-
feledkezni, s már is elmondhatom, hogy mulatságunkban 
mi sem történt , mi az egyletre, vagy a tagokra árnyat 
vetne, sőt a zászlószentelési ünnepély alkalmából tar tot t 
mulatságon egy magasállásu s igen tekintélyes család azt 
mondot ta : „ugy viselte magát az iparos ifjúság, hogy 

magatar tásuk akár a képzett fiatal uraknak is becsületére 
válnék." 

Mindezt mérlegelve és összegezve, tisztelt közgyű-
lés, méltóztassanak most már megítélni, mennyit valósí-
tottunk meg azon czélokból, melyek az alakulásnál sze-
meink előtt lebegtek ? ! — Igaz, még sok a kívánni való, 

! s még mindig vannak hiányok ; de hát ily dolog egy-
szerre nem megy ; itt csak lépésről-lépésre lehet haladni, 
s a valódi eredmény majd az általunk nevelt i f júság éle-
tében és családjában fog tulajdonképen visszatükröződni. 
\ alami szembeötlő, valami nagyszerű, valami rendkívüli 
eredményt nem tudunk már most felmutatni ; annyit 
mégis legyen szabad koczkáztatnom, hogy a lefolyt év 
nem volt meddő, már tul vagyunk a kezdet nehézségein, 
s lia a kezdett irányban haladhatunk : 10—15 év múlva 
az általunk nevelt vallásos, erkölcsös, munkaszerető, bé-
kés és takarékos iparosok fogják leghatalmasabbau bizonyí-
tani : mennyire igazolt XIII . Leo pápa, szentséges atyánk-
nak azon reménye, hogy a vallásos alapon szervezett 
társulatok igen sokat tehetnek a fenyegető társadalmi 
bajok eltávolítására és orvoslására. 

4. Nem akarnék, tisztelt közgyűlés, visszaélni szives 
türelmükkel, lehetetlen mégis röviden nem érintenem a 
mult év eseményeinek fontosabb mozzanatait, a mennyi-
ben ezek szintén befolyással voltak egyletünk megszilár-
ditására és fejlődésére. 

I t t ujolag ő eminentiájáról, dr. Haynald Lajos bí-
boros érsekünkről kell kegyeletesen megemlékeznem, ki 
daczára nagy fontosságú országos gondjainak, s daczára 
a minden perczét igénybe vevő szakadatlan munkásságá-
nak, három izben is kegyes volt az egylet küldöttségét 
fogadni, atyai jóságát velünk tuláradólag éreztetni, egy-
letünket lekötelező rokonszenvéről s állandó meleg ér-
deklődéséről biztositani, sőt kegyes volt két izben azon 
kecsegtető reményét is kifejezni, hogy egyletünket talán 
már a felvirradt u j évben saját házában fogja üdvözöl-
hetni, hol aztán bővebb helyiséggel birván, annál üdvö-
sebben fogunk működhetni. 

De nemcsak fogadta ő eminentiája egyletünk kül-
döttségét, hanem május hó 25-én, — mely napot örök 
időkre bizonyos ünnepélylyel fogunk megülni, — magas 
vendégével: dr. Gruscha Antal tábori püspök, bécsi ka-
nonok s az osztrák tartományok kath. legényegyesüle-
teinek központi elnökével, személyesen is meglátogatta 
egyletünk helyiségét, s i t t a nála sajátos ékesszólással és 
kenetességgel lelkesitett minket az egylet támogatására, 
fejlesztésére és felvirágoztatására. — Mindezek emléke 
kitörölhetlen betűkkel van sziveinkbe irva, s mindezt 
a jövő nemzedék számára is meg fogjuk örökíteni év-
könyveinkben. 

(Vége köv.) 

; 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A S z e il t -I s t v á 11-T á r su 1 a t 

febr. 12. tartott vál. ülése. 
Elnökölt dr. Tárkányi Béla apátkanonok, alelnök, 

ki jelenté, hogy miután biborn ok-lierczegprimás ő emi-
nencziájának nincsen kifogása, az ezidei nagygyűlés márcz. 
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19-én fog tartatni. — Bemutat ta a gr. Károlyi család 
Okmánytára III. kötetét, és Oltványi Pál , Játékok és sza-
valmányok' cz. müvét, melyből szerző néhány példányt a 
társulatnak bizományba ad. — Ellenbacher István néhai 
váczi nagyprépost a társulatnak 25 fr tot , néhai Vugrács 
Antal vepróváczi pleb. 5 f r to t hagyományozott . Ingyen-
könyvek megszavazása után, köszönő levelek és 23 u j 
tag jelentettek be. Pénztárnok bemutat ta a vagyoni állás 
kimutatását , melyből kiemeljük, hogy 1884. jan . 1-től 
decz. 31-ig bevétel volt 99,110 f r t 55 kr, kiadás 97,101 
fr t 37 kr. — A Vatikáni Okmánytárra u jabban adakoz-
tak : Mihalovics J . bibornok-érsek 200 frtot , Sujánszky A. 
apát-kanonok 250 frtot , Peitler A. püspök ő exclja 300 
fr tot , Kuncz A. csornai prépost 100 frtot , az esztergomi 
főkáptalau 900 fr tot . — A lefolyt hónapban eladatott 
19,042 könyv, 200 kép, 117 egyéb nyomtatvány. Készpénz-
ben befolyt 6172 f r t 50 kr. Társ. alelnök meleg szavakban 
hódolt dr. Kruesz Krizosztom főapát emlékének. 

= A szi l i kathol ikus olvasó-kör alapszabályait a 
belügyministerium megerősitette. Isten éltesse a szili ka-
tholikusokat, kik a társulás szükségét oly jól felfogták, 
— élükön derék lelkipásztorukkal ! 

j A svájczi katholikusokat nagy veszteség érte. 
Gróf Scherer Boccard a nagy svajczi P ius-egyle tnek. mely 
áll német, franczia és olasz sectióból, altalanos e lnöke 
Luzern melletti lakában elhunyt. A katholicismus ez 
oszlopos férfiához e lap szerkesztőjét két becses emlék 
fűzi : az 1875-iki f reiburgi kath. nagygyűlésen tör tént 
találkozás és egy nagybecsű levél, melyben a boldogult 
a svájczi katholikus egyleti életet, különösen a Pius egy-
let tör ténetét és működését volt szives ismertetni. Adjon 
Isten neki örök boldogságot, nekünk pedig csak egy oly 
kath. mágnást , milyen a boldogult volt, kit a kath. egy-
leti élet szervezése és vezetése világtörténeti alakká ma-
gasztositott fel! 

VEGYESEK. 
— Azt hiszik a zsidók, hogy a kath. egyház őket 

személyes szeretetreméltóságukért védi. Nagyon csalódnak. 
Az ő szeretetreméltóságuk még a higanyt is képes nem-
csak fagypontra jut tatni , de meg is fagyasztani. Egy 
példa a zsidó szeretetreméltóságra. Gajáry képviselő minapi 
szép parlamenti beszedében védte a czimzetes püspökök 
felsőházi jogát . Uczczu neki, a zsidó orrok rögtön elkezd-
tek szaglálódni, hogy mi lehet ennek a püspök-védelem-
nek a háta mögött. A zsidó orr, mely nem ismer csak 
egy illatot, a bonus odor lucri-t, — ráfogta Gajáry kép-
viselőre, hogy az ő püspökvédelme onnan van, mert ő 
a kalocsai főmegye (értsd hozzá: fizetett) ügyvéde. Kezdve 
a Lloyd-tól valemennyi zsidólap unisono kürtöl te a nem-
telen gyanúsítást, úgy hogy Gajáry képviselő kénytelen 
volt a Lloydhoz intézett levélben kijelenteni, hogy ő 
nemcsak hogy nem ügyvéde a kalocsai főmegyének, — 
de nem is ügyvéd. Igy nem lehet béke a kereszténység 
és zsidóság között a társadalmi é le tben! Ezt nem fogad-
juk el hálának Haynald bibornok magasztos szellemű vé-
delme fejében ! 

— Dicstelen szokásokat honosított meg Bismarck a 
politikában. Eddig az absolutismusnak csak azt a fa já t 
ismerték, melyet XIV. Lajos ekkép formulázot t : L 'état 
c'est moi, t. i. én, a király vagyok az állam. Bismarck 
meghonosította ez eszmét Németországban abban az ér-
telemben, hogy ő — a minister az állam Es szinte ne-
vétségig ment már az öntömjénezésben. Ha megharagszik 
a parlamentre, haragjá t a félhivatalos ,Nordd. alig. Zeit., 
mint Németország haragjá t adja a parlamentnek tudtára. 
Ha azzal akar ja haragjá t éreztetni a parlamenttel, hogy 
nem jelenik meg, mikor felvilágosításaira szükség van, 
akkor ezt a félhivatalos avval indokolja, hogy — Német-
ország kivánja, hogy Bismarck meg nem jelenésével bün-
tesse a parlamentet. A legeredetibb az egész államférfiúi 
komédiában, hogy Bismarck írja vagy írat ja magáról az 
ily félhivatalos dolgokat — és azután még hivatkozik is 
rájok, mint tekintélyre, sőt egyszer egyenesen kimondta, 
hogy az általa igy sugalmazott ,Nordd. A. Z." az ő ked-
veiicz lapja, melyet ő „nagy haszonnal" olvas. A legin-
telligensebb nemzetek egyikét, a németet, igy orránál 
fogva még nem hurczolta államférfiú. 

— Magas hullámokat ver fel az alsóházban a fő-
rendiház reformjának törvényjavaslata. Nagy igazságok 
mellett nagy absurdumok is hallhatók a t. ház hatalmas 
boltivezetei alatt. Igy például, mig Irányi D. még a 
téves hit, elhagijását, is, a nála szokásos cátói stoicismus-
sal, kárhoztatta, addig a sánta Yadnay Károly valóságos 
tankölteményt szavalt el a hitelhagyás dicsőitésére. 

— A nagyszombati érseki főgymnasium ifjúsága a 
gymnasiumi zeneköltségek födözésére, f. hó 15-én és 
Í7-én, szini előadásokat tar t . Vasárnap Wiseman bibor-
nok ,Rejtett gyémánt ' cz. drámája, kedden ,Két Péter ' 
s ezt megelőzőleg ,Fogtam egy balekot ' cz. vigjáték kerül 
színpadra. Rendező Haverla Gábor tanár. Lelke pedig a jeles 
intézetben pezsgő életnek ki volna más, mint az intézet 
nagyérdemű igazgatója ft. GraeíFel János kanonok ur ő 
nagysága. 

— Lady Georgina Fullerton convertita és minta-
szerű katholikus regényirónő hamvait a rocbamptoni sz. 
szív-temploma mellé temették el. Temetésén jelen volt 
lord Granville és neje, Leveson-Gower és fia, az elhunyt 
testvérei. 

— Szobor egy püspöknek. B. Szepesy Ignácz nagy-
nevű pécsi püspöknek Pécsett szobrot szándékoznak emelni. 
A költség adakozásból lesz fedezve. 

— Keleten erős vallási forrongás észlelhető. Egyfelől a 
bolgár exarchatus és a konstantinápolyi patr iarchatus 
közt teljes szakadás kezd beállni, másfelől a görögök közt 
napról-napra erősebb hullámokat ver a Rómával való 
egyesülés mozgalma. Legnagyobb akadálynak kezd az 
alsóbbrendű papság fanatizmusa bizonyulni. Hallat lan rá-
galmakat terjesztenek a nép közt a latinokról. Azt hí-
resztelik például, hogy a francziskánusok azért hordják a 
chordát, hogy ha beteghez hívják őket, a haldoklókat 
„segítsék" meghalni, azaz megfojtsák. Hihetet lennek lát-
szik, de tény, — mint a Journal de Rome levelezője ta-
núsítja. 

f Vanke Vilmos pápateszéri plébánosról vet tük a 
rokonság gyászjelentését. A boldogult febr. 1-én hunyt 
el, életének 63., áldozópapságának 40-ik évében. Temetése 
f. hó 4-én volt. 

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

Budapest, 1885. Kudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utczn 8. sz.) 
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Em. ac Rssmi D. Cardiualis Joannis Simor 
Principis-Primatis et Archi-Episcopi Strigoniensis 

Epistola Quadragesimalis. (Folyt.) 

In Sacramentis igitur administrandis longe 
major zelus, pietas, diligentia et Studium a Sa-
cerdotibus omnibus desideratur, quam in quibus-
cunque aliis functionibus ; per alias enim quasli-
bet, sacerdos tidelium mentes animosque ad 
divinam gratiam disponit tantum et excitât, per 
Sacramenta vero gratiam ipsain, atque adeo Christi 
mérita illis vere communicat, et salus animarum, 
quae praecipuus scopus est, ad quem omnes pas-
toris conatus et labores dirigendi sunt, in pio et '< 
digno Sacramentorum usu praecipue posita est. 
Proinde quotiescunque ratio sacri temporis vel 
spirituális animarum nécessitas urget, vel poscit 
aliquis, facilem semper et paratum se praebeat 
Curator animarum ad illud dispensandum Sae-
ramentum, quod exposcitur, nulla interposita mora, 
nulla proprii commodi respectu habito ; Sacerdos j 
enim dicitur, cuius proprium est Sacra peragere, 
est spirituális medicus animarum, cuius est earum 
morbos ac languores curare. „Sacramenta autem 
sunt, ut loquitur S. Augustinus, medicinae spiri-
tuales morborum a in quo et distinguit a Sacra-
mentis antiquis, quia ilia „morbos tantum osten- j 
debant, ut speculum, nostra vero sanant, ut 
emplastrum vulneri applicatum."1) Qui in admi- j 
nistratione Sacramentorum negligens est sane 
maximam Christo Salvatori irrogat injuriam. qui 
sanguinem suum in nostrae salutis pretium iccirco 
tam abunde effudit, ut ex hac affluentia, unde 
Sacramenta virtutem sumpserunt, ardens deside-

Lib. de verit. et fais. 

rium indicaret, quo omnes sui sanguinis partici-
pes fieri volnit, ut optime praedixerat Isaias:1) 
„Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvato-
ris." Qui ergo Sacramenta petentibus coelestes 
aquas daiv récusât vel negligit, is perinde tacit, 
ac si immensam Christi liberalitatem coangus-
taret, et quantum in ipso est fontem divinae 
misericordiae exsiccaret. Ac ideo, quid non me-
tuendum tepido et negligenti Sacramentorum mi-
nistro, quid aliud nisi, cum urgens propriae sa-
lutis nécessitas ingruerit, coelestes hos gratiarum 
fontes pro seipso inveniat clausos, quos toties 
eosdem fidelibus per summa in injuriam non ape-
ruit ; , judicium enim sine misericordia ei, qui 
non fecit misericordiam."') Quo maior autem est 
Sacramentorum virtus et dignitas, eo diligentius 
et intimiori animi pietate, extreme) porro cultu 
ac veneratione tractanda, dispensanda, suscipien-
daque sunt. Et ut fideles intelligant non vulga-
rem rem, sed plane coelestem omnino agi, Sa-
cerdos, qui Sacramentorum est dispensator, ad 
virtutis evil men omni cum animi puritate sanc-
titate ac religione contendat est necesse. Non 
sufficit ilia more operariorum, vel quocunque 
modo dispensare, sed meminisse imprimis opor-
tet ministrum, ad quem eorum administratio per-
tinet, se sancta tractare, ipsumque omni temporis 
momento ad tam Sanctam functionem paratum 
esse debere. Licet enim Sacramenta ab impuris 
coinquinari non possint, neque a pravis ministris 
eorum effectus impediri; „Sacerdotes enim cum 
in sacra ilia functione, ut ait Catechismus Roma-

r) Is. 12, 3. 
2) Jac. 2. 13. 
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nus"1) „non suarn. sed Christi personam gerunt, 
ea re fit, ut sive boni, sive mali sint, ea modo 
forma, et materia utantur, quam ex Christi in-
stitute semper Ecelesia Catholica servavit, idque 
facere proponant, quod Eeclesia in ea administra-
tione facit, vere Sacramentum eonficiant et con-
férant ;" „impure tarnen et indigne ea ministran-
tes, in aeternae damnationis reatum ineurrunt."2) 
„Omnia enim Sacramenta, dicente S. Augustino, 
cum obsint indigne tractantibus, prosunt tarnen 
per eos digne sumentibus"3) dumque aliis phar-
maca porrigunt, sibi propinant venenum et in 
aeternae mortis reatum ineurrunt"4) fiuntque, 
teste Nicoiao I. Summo Pontifice,5) „instar cereae 
facis, quae accensa sibi quidem detrimentum 
praestat, aliis vero lumen in tenebris adminis-
t r â t ; et unde aliis commodum exhibet, inde sibi 
dispenclium praebet." Vident igitur Sacerdotes, 
ministri Sacramentorum, qualem rationem, ut 
idem ait S. Augustinus „habituri sint cum Deo, 
qui Sanctis non sanete u tuntur" 6 ) ; ut enim dicit 
S. Thomas Aqu.7) „est de jure naturali, ut homo 
Sancta sanete pertractet, et contra hoc nullus 
potest dispensare." Sacerdos ergo, ut ait Rituale 
Romanum, et huic conformiter Archi-Dioecesanum 
Strigoniense, si fuerit peccati mortalis sibi con-
scius (quod absit) ad Sacramentorum administra-
tionem non audeat accedere, nisi prius corde 
poeniteat: sed si habeat copiam Confessarii, et 
temporis locique rat io ferat, tenetur confiteri. 

Interiori animi dispositioni respondeat exterior 
corporis ornatus. Quis enim non oífendatur Euchari-
stiam sumens a Sacerdote, cuius manus sordidae sunt? 
Sacerdotes in Sacramentorum adminisratione facti 
„spectaculum Deo, Angelis, et hominibus,"8) ad 
gravitatem, modestiam ore, incessu oculis com-
posite ad sacrum hoc ministerium accédant. In 
ipsa Sacramentorum administratione ad amussim 
reeeptos et approbates Ecclesiae ritus observent, 
memores canonis SS. Tridentinae Synodi,9) qui 
vix non in apice praelaudatorum Ritualium quoque 
appositus est, huius tenoris: Si quis dixerit, re-

1) Par t . II. quaest. XIX. cap. I. 
2) Ibid. quaest. XX. 
3) Can. Omnia 88. et can. per Esaiam. 98. C. I. 

qu. I. 
4) Conc. Flor, de Sacram. 
5) Can. Sciscitantibus 5. C. 15. qu. 8. 
°) Can. profetavit 79. C-. I. quaest. I. 
7) SupjJ . p. 3. qu. 56. 
8) I. Cor. 4. 9. 
9) Sess. VII . can. 13. 

ceptos et approbates Ecclesiae catholicae ritus, 
in solemni Sacramentorum administratione ad-
hiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato 
a ministris pro libitu omitti, aut in novos alios 
per quemeunque Ecclesiarum pastorem mutar i 
posse: anathema sit." Memores item professionis 
fidei Tridentinae, quam juris jurandi religione 
interposita elicuerunt, ubi sie professi sunt : „Re-
eeptos quoque et approbates Ecclesiae catholicae 
ritus in supradictorum omnium Sacramentorum 
solemni administratione reeipio et admitto. Sic 
me Deus adjuvet et haec Sancta Dei Evangelia". 
Nemo ignorât exaetam ri tuum et caeremoniarum 
observantiam plurimum conferre ad majorem 
cultum et venerationem Sacramentorum ; dum e 
contrario e negligente, oscitante, festinante, ab-
breviata et irreverente administratione Sacramen-
torum non possunt non scandala, dubiaque oriri 
in adstantibus de valore sie dispensatorum my-
steriorum, et de fide tali ter administrantium Sa-
cerdotum, qui adinstar mercenariorum sanetissi-
mam rem luride ac quasi coacte t ractant . Videant 
ergo etiam in ministerio sacro Christi fideles 
opera vestra bona, et ex fidei vestrae fervore in 
pertractandis Divinae Religionis nostrae mysteriis 
discant Catholicae Ecclesiae dogmata toto corde 
credere ac firmiter retinere, Sacramenta autem quam 
diligentissime frequentare. Videant opera vestra 
bona, et ex pietate vestra erga Deum et Sanctos 
coelites, discant supremo dominantium Domino de-
bitum cultum exhibere, et universae Curiae coelestis 
praesidium et grat iam sibi conciliare. Videant opera 
vestra bona, et ex ardenti zelo, studio, laboré 
pro animabus sacrificandis, addiscant in pretio 
aeternam salutem habere, ut omni virium con-
tentione ad earn consequendam connitantur, et a 
peccatis adhorrentes, poenas ab aeterno Judice 
parafas valeant effugere. Videant opera vestra 
bona, et ex vestro animi ardore in premendis 
Christi vestigiis, discant immaculatos se custo-
dire ab hoc saeculo, et ita Christum induere, ut 
cum Apostolo de Vobis et vestris universis fide-
libus dici queat, „quos praessivit, hos et prae-
destinavit conformes fieri imaginis Filii sui."!) 

Oves Christi, fidelium animae, non Sacra-
j mentis solum pascendae sunt et recreandae, sed 
I coelesti etiam doctrina, cuius praedicandae ob Ii-
{ gationem ipse Dominus inculcavit, dum Apostolis 
J suis dixit „praedicate Evangelium omni crea-

I Ad Rom, 8. 9. 
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turae"1) et i ternm „doeete omnes gentes,"") quae 
verba rigorosum exprimere et importáré impé-
rium, dubitare nequit; quam rigidam praedicandi 
Evangelium, et docendi populum in lidei et mo-
rn m (loetrina obligationem verbis tarn elaris et 
el'ficacibus ineulcavit Apostolus omnibus anima-
rum Curatoribus, ut clarioribus id façere non 
potueri t ; enimvero jurat , praecipit, protestatur, 
nee dubitat appellare tribunal illud sane rigidis-
simum, quod Christus statuet extrema die ad 
t r iumphum et in remunerationem obedientium, 
et ad prob rum et dedecus refractariorum. „Testi-
ficor, inquit ad Timotheum,3) et in persona huius, 
ad quemlibet animarum pastorem, irao Sacerdo-
tem, cuius est vi officii in ordinatione suscepti 
et iam docere, „testificor coram Deo et Jesu Chri-
sto, qui judicaturus est vivos et mortuos, per 
adventum ipsius, praedica verbum, insta oppor-
tune, importune: argue, obsecra, increpa in omni 
patientia et doctrina." Ex innumeris, quae in 
Ecclesia celebratae sunt Synodi, nulla fuit, quae 
hanc obligationem silentio pressisset, et non ur-
sisset; de eadem plurimae emanaverunt Summo-
rum Pontificum constitutiones, et ego quoque, 
quae hac in re mearum partium esse existimavi, 
praestiti, cuius rei testes sunt pastorales nieae 
ddto 20. Augusti 1867. Nr. 754; ddto 28. Octobr. 
e. a. Nr. 1214.; ddto 2. Febr. i860. Nr. 013.; 
ddto 20. Junii 1873. Nr. 2564.; ddto 5. Maii 
1877. Nr. 2144. exaratae litterae, ut alias si-
lentio praeteream, in quibus eiusdem obligationis 
pari ter mentionem feci, — Certis nihilominus in-
diciis comperi, imo etiam e relationibus, quae 
super visitatione parochiarum per DD. YADTaco-
nos districtuales ad me pertigerunt, intellexi, non 
in omnibus parocliiis responderi gravissimae huic 
obligationi, quae pastoribus animarum divino jure 
injungitur, ut adeo, qui hanc obligationem non 
implent, divinae plane ordinationi obsistant, eius-
que violatae reos se praebeant. Sic enim lo-
quuntur Patres Tridentini : „Cum pnucepto divino ! 
mandatum sit omnibus, quibus animarum cura ; 
commissa est, oves suas agnoscere, pro Iiis sacri-
ficium oiferre, verhique divini praedicatione, Sa-
cramentorum administratione, ac bonorum om-
nium operum exemplo pascere."4) Cui obligationi 
quando et quomodo satisfieri debeat, praelaudata 

' ) Marc. 16. 15. 
-) Matth. 28. 10. 

2. Tim. 4. 1. 2. 
4) Sess. XXIII. de reform, cap. 1. 

S. Synodus clare indicavit. Constituit enim : „Ar-
chipresbyteri, plebani et quicunque parochiales 
vel alias curam animarum habentes Ecclesias 
quocunque modo obtinent, per se vel alios ido-
neos si legitime impediti fuerint, diebus saltem 
dominicis et testis solemnibus plebes sibi com-
missas pro sua et earuin capacitate pascant saluta-
ribus verbis, docendo ea, quae, scire omnibus 
necessarium est ad salutem, annunciandoque eis 
cum brevitate et facilitate sc-ononis vitia, quae 
eos declinare, et virtutes, quas sectari oporteat, 
u t poenam aeternam evadere et coelestem gló-
r iám consequi valeant. Id vero si quis eorum 
praestare negl iga t . . . provida pastoralis episcopo-
rum sollicitudo non desit, ne illud impleatur: 
„Parvuli pet ierunt panem, et non erat, qui fran-
geret eis."1) Mandat praeterea eadem S. Syno-
dus4) „ut frequenter diebus praesertim dominicis 
et testis ex iis, quae in Missa leguntur, aliquid 
exponant Parochi, et SSmi huius Sacrificii my-
sterium aliquod declarent". Denique jubet „ut 
tempore jejuniorum Quadragesimae et Adventus 
Domini quotidie vel saltem tribus in hebdomada 
diebus, si Episcopi ita oportere duxerint, Sacras 
Scripturas, divinamque legem annuntient."1) 

Haec décréta ad praedicatione m Verbi di-
vini, quae fit ope sermonum sacrorum, vnlgo 
concionum referuntur. 

(Vége köv.) 

A budapesti központi papnevelő-intézet nagy 
ünnepe. 

Febr. 16. 
1871. május hó 9-én u j aera virradt a központi 

papnevelő intézetre. Egyházi és állami fontos okok 
javasolták, hogy a bécsi, sz. Borbáláról nevezett gör. 
kath. papnevelő-intézetben volt magyarországi illetőségű 
gör. szert. róm. kath. növendékpapok it thon a hazában 
nyerjék papi kiképeztetésíiket. A nmélt. püspöki kar ezen 
fenkölt szellemű óhaját , melyet az akkori vallásügyi mi-
niszter, báró Eötvös József melegen pártolt, ő felségének 
magas beleegyezésével meg is valósitotta Magyarország 
herczeprimása, Simor János bibornok ö emja. 

E czélra szükséges lett a közp. papnevelő-intézet 
kibővítése, mely — más tervek meghiúsultával — mos-
tani alakjában, azaz az intézeti épület kiszélesbitésével, egy 
középépület és a harmadik emelet felépítésével meg is 
történt. 

A nevezett napon volt az intézet déli oldalán az 

*) Sess. V. cap. 2. 
-) Sess. XXII. de Sacrif. missae 1. 8. 
•') Sess. XXIV. de reform, cap. 4. 
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újonnan felemelendő közép épület alapkőletétele. Az in- ; 
tézet akkori kormányzója, kit ma Beszterczebánya nagy-
nevű püspökének hódolva nevez, Ipolyi Arnold ő excja ; 
nemcsak megfelelőbb helyet akar t teremteni a templom 
mellett i folyosón addig elhelyezett volt kápolna számára, , 
de országszerte elismert finom izlésü műértő és müsze- ! 
rető nemes lelke méltóbb hajlékot is kivánt emelni az 
Urnák . Az ország primása, mint ezt az ő legtisztultabb 
műizléséről és legbőkezűbb müpártolásáról másképp nem 
is várhatni, magáévá tet te a szép tervet és hathatós köz-
reműködését. mely nélkül e szép terv soha sem .-ikerült 
volna, a legmelegebben tanusitá mindenkor. 

Nagy lelke és nagy szive volt ama talaj, melyen e 
nagyszerű eszme testet öltött és megvalósítása megérle-
lődött. 

Amikor az intézeti pénztár, mely annyi rendkívüli ! 
kiadások által soká nagyon is igénybe volt véve, körül- • 
tekintő takarékosság és bölcs beosztás által ama helyzetbe , 
ju tot t , hogy a kápolna, mely in crudo már készen állott j 
és használtatott is, belsőleg kidiszittessék és teljesen fel-
szereltessék, már nem késtek hozzáfogni a stílszerű dí-
szítés és teljes felszerelés foganositásához. 

A tervek készen voltak. 0 emja magasztos inten-
tióihoz méltóan és Ipolyi A. ő excja irányadó eszmeinek 
megfelelőleg lovag lAppert József Erwin kir. tanácsos 
stb. primatialis főépítész vállalkozott a tervek kidolgo-
zására. S a ki az ezen tervek szerint készült kápolnát leg-
kisebb részleteiben figyelemmel megtekinti, nem fog ha-
bozni annak elismerésében, hogy lovag Lippert J . E. 
feladatát fényesen megoldotta. Remek művészi conceptió-
val oly mestermüvét létesité az egyházi műépitészetnek 
és ornamentikának, hogy a késő utókor is meg fog ha-
jolni a müvében soha élni meg nem szűnő mesteri kéz 
előtt. 

A kápolna részletes leírását alább adván, most az 
ünnepély részletes leírását rövid vonásokban megkísértjük. 

Az, a kinek nagy szive legnemesebb elhatározá-
sából létesült a pompás mű, maga ő emja, a bibornok-
herczeg-primás volt kegyes a kápolnát megáldani és az 
ol tár t consecrálni. 

Február 15-én virradt fel a nagy nap, mely, bár szür-
kén nehezedett le az ég a fővárosra, nagy örömet hozott 
az intézetre, mint ezt az intézetről vigan lengő nemzeti 
lobogó a fővárosnak is hirdette. Revera haec erat dies, 
quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea ! Tom-
bolt a világ farsangi örömeiben, de ujongott a közp. 
papnevelőintézet is nemesebb örömében, hogy Annak, ki 
majdnem két évvel ezelőtt a munkálatok miatt ideiglenes 
helyre szorult, fényesebb és méltóbb helyet nyúj that . 

Pont 8 órakor érkezett a főmagass. bibornok úr 
báró Hornig K. vál. püspök stb. ő mlga és két udvari 
papja, Rajner Lajos ő nga primat, irodaigazgató és ft. 
dr. Machovics Gy. prim, szertartó kíséretében. Az intézet 
bejáratánál az intézet elöljárósága és növendék papsága 
mély hódolattal fogadta az érkező főmag. áldornagyot, ki 
az egyházi ruhákat felvevén, hozzáfogott a kápolna bene-
dictiójához. Az oltár consecratiójának magasztos szertar-
tása nyomban utána következett és a Pontificale Rom. 

által előirt módon folyt le. Körmenetileg vitte maga 
ő emja a III . emeleten levő ideiglenes kápolnából a szt. 
ereklyéket, melyeket az oltár sepulchrumában elhelyezett, 
Az esztergomi főmegve és csanádi megye dicső védő 
szentjeinek szt. ereklyéi azok, melyeket ő euija maga 
volt kegyes megszerezni és pedig szt. Adalbert ereklyéit 
Rómában, szt. Gellért ereklyéit pedig a velenczei patri-
archától. Az előirt antiphonákat Seyler K. szép dallamai-
ban az intézeti énekkar gyönyörű szabatossággal adta elő. 

Midőn 10 órakor az oltár consecratiója be volt fe-
jezve, kifordult ő emja és egyikét tar tá amaz utánozha-
tatlan egyházi szónoklatoknak, melyekben a dogmatikai 
mélység az élő hit bensőségével oly szépen találkoznak. 
Valóban sajnál juk, hogy nem volt jelen gyorsiró, ki ő 
emjának minden szavát fixirozta volna. Igy csak az em-
lékezetre vagyunk utalva, melyből röviden skicczirozzuk 
a nagyhatású hatalmas beszédet. O emja a keresztények 
legelső imahelyeiről indulva ki, magasztalta Konstantin 
és Helena érdemeit a templomok felállítása körül és elő-
sorolta az első templomokat. Azután körülbelül igy foly-
tat ta ő e m j a : Qui istam ecclesiolam, istud oratorium 
exstruere curarunt, ostenderunt zelum domus Dei, ut et 
vos, dilectissimi, discatis diligere decorem domus Dei. 
Nam haec capella pars sanctissima est ístarum aedium, 
ín qua Idem lile inhabitat, qui Deus de Deo, qui de iu-
tacta Virginis utero natus, doctrinam suam hie in terris 
sparsit, pro nobis passus et mortuus est et sedet ad 
dexteram Dei. Imitemini, quod cernitis. E t si non splen-
deant simili fulgore ecclesiae olim vobis concredendae, 
non scateant squalloribus ; et si non tam pulchris ornen-
tur tabulis, non sínt refertae telis aranearum. Sed hoc  
parum sufficeret, nisi templum Spiritus IS. curetis, quod 
estis vos." Az önmegszentelésről beszélvén át tér t ő emja 
a pap hivatására, „qui est médius inter Deum et homines. 
Deus in coelo, homines in terra, sacerdos médius. Lux 
veritatis in coelis, tenebrae errorem in terris, in medio 
sacerdos, qui veri tatem annuntiat. Fons gratiaruin in coelo, 
miseria in terra, in medio sacerdos, qui gratias dispen-
sât. Just i t ia et sanctitas in coelis, peccatores in terris, in  
medio sacerdos, ut reconciliet peccatores Deo. Non est 
haec dignitas itnaginaria, non praetensiva, sed vera et 
reális totidem Ecclesiae dogmatibus fulta. Inde pii fidèle* 
vos videntes, spe optima replentur et dicunt: Utinam illi  
boni fierent sacerdotes ! E t ita sane : aut boni aut nulli sa-
cerdotes. Nullus inter vos sit Judas, sed omnes secundum 
cor Dei, ut per vos impleatur, quod dicitur : Ecce nova 
facio omnia per bonos nempe sacerdotes. Ad quod ube-
rem gra t iam vobis largiatur Pater et Filius et Spiritus 
S." — Ez csak halvány gyenge visszatükrözése ama cson-
tig velőig ható atyai szózatnak, melyet a hallgatóság 
életfogytiglan nem fog elfelejteni. 

A szent mise befejeztével, mely alatt Oberhoiter 
a-moll miséjét szépen énekelte az intézeti énekkar. 11 óra 
után, kisérve az intézeti elöljáróság hálaszózatától és a 
növendékpapság hatásos „éljen"-eitől budai, palotájába ha j -

I tá tot t ő emja. 
(Vége köv.) 
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Budapest, február 17. Catholica és anticatholica a 

törvényhozás két házában. — Mozgalmas napokat élünk. 
Ugy a képviselőház, mint a főrendiház szorgalmasan ülé-
seznek. Lapunk irányát túlhaladja, hogy mindazzal fog-
lalkozzunk, mi ott történik, de propter Sión non tacebo. 
Ami minket illet, a mi a katholikus érdekeket vagy elő-
mozdítja vagy sérti, az egyenesen kihívja a mi hozzá-
szólásunkat. 

S mind a két irányban van mit feljegyeznünk. 
Az 1885-iki költségvetés részletes tárgyalása volt a 

főrendiház tegnapi ülésének napirendjén. Ismétlődött, mi 
annyi éveken keresztül ilyenkor mindig meg szokott tör-
ténni : az óvás a nmélt . püspöki kar részéről az egye-
temi alap katholikus természete ügyében. Az idén Sze-
pesmegye angyalszivü püspöke, Császka György ö cxcja 
tette saját és püspöktársainak nevében ezt a nagyon he-
lyes óvást, mely mindenkoron hatalmas érvül fog szol-
gálni az ellen, hogy praescriptió ne keletkezzék. Trefor t 
A. ő exeja most már a tizenkettedik izben hangsú-
lyozta az egyetem országos jellegét, az idén a főrendi-
házban óvatosabban mint máskor, kiemelvén, mint alább 
olvasható, hogy „a budapesti magyar tud . egyetem fen-
tartása országos ügynek és intézménynek tekintendő" ho-
lott ugyancsak a kultuszminiszter ur a képviselőházban ja-
nuár 26-án Ivoinlóssy F. képviselő ezen érdemben beadott 
tározati javaslatára azt válaszolá szórói-szóra: „A pesti 
m. kir. tud. egyetem nem felekezeti, hanem állami intéz-
mény. Világosan muta t ja ezt a törvény, s mutat ja ezt a 
költségvetés is. Egyébiránt a katholikus természetű ala-
pítványok jövedelme mi azon összeghez képest, melyet 
az állam a tudomány-egyetemre fordit ? ! Vannak tisztán 
katholikus természetű alapítványok : nem ezek képezték 
azon dotatiot, a melylyel Mária Terézia az egyetemet el-
látta, mert Mária Terézia nem kath. egyetemet alapított, 
hanem „universitatem literariumot." (Ugy van! jobb fe-
lől.) Azon tisztán katholikus alapok kamatai körülbelöl 
6— 7000 f r to t jövedelmeznek. Ennél a theologiai facultás 
költségei is sokkal többe kerülnek. Valamint tehát jogi-
lag nincs indokolva a felszólalás, ugy a practikus állapo-
tok is az ellenkezőt bizonyítják. Kérem a t. házat, mél-
tóztassék a határozati javaslatot mellőzni." Es a ház 
mellőzte is. 

Hadd álljon itt egész terjedelemben mind ama rö-
vid, de velős és alapos felszólalás, mely a nmélt. szepesi 
püspök ur részéről történt a főrendiházban, mind pedig 
ama válasz, melyet a kultuszminiszter ur adott. 

0 exja, Császka György, szepesi püspök ur ezeket 
mondá: 

„A Pázmány Péter bibornok esztergomi érsek által 
1635. évben alapított, később más esztergomi érsekek ál-
tal u jabb alapítványokkal ellátott és végre Mária Teré-
zia által egyházi természetű vagyonokkal gazdagított 
egyetem kath. eredetű és jellegű lévén, — a mennyiben 
annak a fent emiitett alapítványokból és vagyonokból 
származó évi jövedelmei az imént felolvasott tétel tanu-
sága szerint újból az állami költségvetésbe, összesen 
190.469 fr t tal fölvéte t tek: bátor vagyok erre nézve ma-

gam és püspöktársaim nevében ugy, a mint az a mult 
években a költségvetési tárgyalások alkalmával minden-
kor megtörtént , felszólalni és kijelenteni, hogy midőn a 
magyar katholikus püspöki kar a jelen költségvetési tör-

: vényjavaslatot elfogadja és megszavazza, ezt azon óvás, 
J azon fentartás mellett teszi, hogy ezen szavazatától vala-
' mint a fentemiitett tételbe foglalt jövedelmeknek az állami 

költségvetésből való fölvételéből magának az egyetemi alap-
nak katholikus természetére nézve semminemű hátrányos 
jogi következtetés le ne vonattassék, és hogy ezen felszó-
lalásunknak nyoma és emelése a jelen tárgyalás során 
megőriztessék. 

Kérem a mélt . főrendeket, hogy ebbeli felszólaló 
nyilatkozatomat ez alkalommal is tudomásul venni mél-

! toztassanak. " Er re igy válaszolt 
Trefor t Ágoston val lás-és közoktatásügyi miniszter : 

„Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Traditiová 
vált, hogy a nagym. episcopätus a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumi költségvetés tárgyalásánál egy nyilatkozatot 
szokott tenni, melyek folytán én azon kényszerhelyzet-
ben vagyok, szintén oda nyilatkozni — e tárgy nem lé-
vén napirenden — hogy a budapesti magyar tudomány-
egyetem, valamint az 1848-diki törvény szerint, ugy e 
törvényjavaslat szerint, melyből kiderül, mily nagy össze-
get fordit az állam rá évenkint : a budapesti magyar tud. 
egyetem fentartása országos ügynek és intézménynek te-
kintendő, s a mint méltóztattak a nagymélt. püspök ur 
nyilatkozatát tudomásul venni, kérem, méltóztasanak az 
én nyilatkozatomat is tudomásul venni." (Helyeslés.) 

A miniszter úr után felszólalt gróf Zichy Nándor, 
csatlakozván a püspök úr ő excjának nyilatkozatához, 
mint helyesen megjegyzé „wem csupán azért, mert meg-
szokott dolog, hanem mert szükségesnek látja" és ama né-
zetének adott kifejezést, hogy Tugy hiszi az egész ház 
nézetével találkozik, midőn kijelenti, hogy ily fontos kér-
dés nem maradhat soká megoldatlanul". Helyesen ! Aut-aut ! 
Vagy elismertetik az egyetemi alapok katholikus termé-
szete, mint azt az 1883: XXX. t. c. 71. §-a a vallás- és 
közoktatási minister rendelkezése és közvetlen vezetése 
alatt álló róm. kath. középiskolákra nézve elismerte, any-
nyival is inkább, mert a minister úrtól a képviselőházban 
idézett 1848: 19. t. cz. az egyetemet ugyan egyenesen 
a közoktatási minister hatósága alá rendeli, anélkül azon-
ban. hogy akár felekezeti jellegéről, akár vagyonáról in-
tézkednék ; vagy -— ha ez kivihető nem volna adas-
sék ki a katholikusok részére a tisztán katholikus jellegű 
egyetemi alap vagyona, mely esetleg egy u j katholikus 
egyetem felállításának alapjául szolgáljon. 

Bár józanul senki sem tagadhat ja , hogy az állam 
napjainkban igen sokat tesz az egyetem érdekében, mégis 
kilencz millió katholikus jogos kívánsága, hogy a tisztán 
kath. vagyon vagy ilyennek elismertessék, vagy specifikus 
czéljaira fordittassék. 

Nézzünk a képviselőházba. 
Gajáry képviselő derék magatartásáról és a két 

Vadnavnak vadságairól a Vegyesek rovata igen talp-
raesett megjegyzéseket tett az előző számban. Nekünk 
itt csak Halvax képviselő (pécsegyhm. pap, szélsőbali) 
ur inditvánváról kell említést tennünk, ki a kiha^vandó 
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választott püspökök helyébe a káptalanok képviselőit in-
dí tványozta felvenni a reformálandó felsőházba. Ez épp 
oly helyes, mint gyakor la t i indí tvány, mely már a sa j -
tóban is felmerül t , de alig fog kellő figyelemben része-
sülni. Kinosan ér intet t azonban minket, mit a képviselő úr 
pap i é t é r e a „vallási szeparat ismusról" és az „istenimádás el-
térő fo rmája" által keletkezet t „különbség és valláshatalmi 
fél tékenykedés" megszüntetéséről mondott . A leggyöngé-
debb kifejezéssel csak azt mondha t juk a képviselő úr ezen 
sententiájáról , hogy malesonans, abusiva, p iarum aur ium of-
fensiva. Nem akar juk kétségbe vonni, hogy a képviselő 
úr esetleg j ó t aka r t ezen kifejezésekkel, hanem „prout 
jacent" mást nem mondha tunk . 

Végre egy-két szót Jókai t egnapi beszédének zár-
szavairól. Azt régen elismeri a világ, hogy Jóka i egyik 
legki tűnőbb szépirodalmárunk ; de azt is t ud ja a világ, 
hogy a tör ténelem nem a legerősebb oldala (vide tör té -
neti l egújabb tankönyvét alsóbb iskolák számára et reli-
qua) és hogy igen prononcirozott protestáns. S mivel a 
világ ezt tudja , meg vagyunk győződve, hogy a jezsuita-
rendről mondot t dolgot csak igen korlá tol t szellemi 
lá tkörrel biró emberek fog ják igaznak tar tani . Mert a ki 
csak kissé többet tud a tör ténelemből , mint ezt Jóka i 
k imuta tá , azt is tudja , hogy a felesleges és indokolatlan 
re fo rmot elutasító „aut sint, ut sunt , au t non s i n f - f é l e 
nyilatkozat daczára nem gróf Apponyi Albert től kell 
megkérdezni, „vájjon a jezsuiták háza még ú j r a felépül ?" 
Felépült az bizony, mielőtt még gróf Apponyi a világon 
volt, és számit — mint Jóka i bármikor meggyőződhet ik 
a rend évkönyvéből — több mint 10 ezer t ago t mind 
az öt világrészben. Ily nyilvánvaló történeti tények affek-
tá l t ignorálása által csak a bu taságot nevelik ; ezzel pe-
dig a XIX. században ámítani lehet, de vele senki sem 
győz, még ha Jóka i Mór is a neve. ? 

KalOCSa. Evi jelentés és megnyitó beszéd a kalocsai 
katholikus legényegyesület 1885. évi közgyűlésén. — 

IVége). 

Az év más nevezetesb mozzanataiból megemli tem a 
következőket : 

Május hó 4-én vendégeink voltak : f t . Schiffer Fe-
rencz központ i és Ruschek Antal győri elnök urak ugyan-
ezen egyletek küldöt tségeivel és zászlóival. 

Május hó 25-én szerencséltet te egyle tünket dr. 
Gruscha Anta l tábor i püspök és f t . Lehman Ágoston, a 
budai egylet elnöke, ha ta lmas beszéddel lelkesítve mie-
inket a k i tar tásra . 

Jun ius 2-án kegyelmes fővédnökünk csekélysége-
met elnökké, ntiszt. Márton Mátyás u ra t másodelnökké 
kegyeskedet t kinevezni. 

Ju l ius hó első napja iban indi tot tuk meg a mozgal-
mat a zászló beszerzéséhez szükséges költségek fedezésének 
beszerzésére, minek kellő siker let t eredménye. 

Augusz tus hó 20—22-én Kölnben a ka th . legényegy-
letek elnökei ötödévi gyűlést t a r to t t ak , melynek ha tá ro -
zatait a budapes t -központ i elnök u r szíves volt egyletünkkel 
is közölni. 

Szeptember hó 16-án egyle tünk képviselve volt a 
sopronyi társegylet 25 éves jub i leumán, honnan az egy-

let tag ja i szivélyes üdvözletüket küldöt tek egyletbeli-
I einknek. 

October hó 5-én a minisztérium fel ter jeszte t t alapsza-
bályainkat 54874/884 sz. a la t t változatlanul jóváhagyta , 
i l letőleg Beniczky á l lamt i tkár lá t tamozta . 

October hó 6-án kezdettek meg egyle tünkben a 
szaktanitások, melyek azóta szakadatlanul folynak, és hús-
vétkor fognak véget érni. 

October hó 9-én t a r to t t a számos t ag je lenlétében 
Nyer s Lajos törv. elnök ur felolvasását, melylyel ő bi-
zonyára másoknak is megad ta a kedvet az ily felolvasá-
sok tar tására , s azért e leereszkedő szívessége által egyle-
tünke t örök há lára kötelezte. 

October hó 28-án kér tük fel szeődemeteri Nyers 
Lajosné, születet t Latinovics Jusz t ina ő nagyságát a 
zászlóanyai t isztre, mit ő kegyes volt ugyanakkor elfo-
gadni s egyle tünket kiváló jó indulatáról mindenkorra 
biztosítani. 

November 15-én a zászlószentelésre vendégekiil ér-
í keztek : f t . Schiffer Ferencz központi elnök, f t . Krammer 
! Ferencz budapest-központ i , Kán to r La jos budai, és Balázs 
! Lajos váczi alelnökök, a jász-berényi alelnök, úgyszintén 

a központi , budai, váczi és jászberényi egyletek küldöt-
tei egyesületeik zászlóikkal. A vácziak dalárdája másnap 
mise alatt s este az ének és szavalati előadáson oly gyö-
nyörűen énekelt , hogy a közönség soká nem feledheti az 
ál taluk nyú j to t t élvezetet. 

November hó 16-án volt zászlószentelési ünnepé-
lyünk. melynek részletei élénk emlékezetben vannak, s 
melynek kiemelkedő részét képezte Mayer Béla kanonok 
u rnák remek és ki tűnően előadott nagyhatású alkalmi 
szónoklata. 

! Ugyancsak november 16-án választot tuk meg Gruscha 
Anta l tábor i püspököt , Zichy J e n ő grófo t és képviselőt, 
Nyer s Lajos törvényszéki elnököt, Gajá ry Antal szolga-
bírót, úgyszintén t. Schiffer Ferencz, Ruschek Antal és 
Lehman Ágoston elnök u raka t egyle tünk tiszteletbeli t ag-

I J'aivá" 
Deczember 7-én t a r to t t a Salamon László ur egy-

le iünkben szellemdus felolvasását az anyagi, szellemi és 
erkölcsi fol tokról . 

Deczember 8-án és 15-én Sztára József ur ta r to t t 
egyle tünkben élvezetes szakelőadást a vizről és levegőről. * 

Ezzel, tisztelt közgyűlés, je lentésem végére ér tem, 
miután mindazon mozzanatokat , melyekből a mult év-
ben tö r tén teke t megí té lhet ik , felsorol tam. 

Nincs egyéb hát ra , mint az, hogy szives türe lmü-
kér t őszinte köszönetet mondjak : a jövőre nézve pedig 
annál is inkább k ikér jem szives érdeklődésüket , mer t 

; nagy társadalmi rázkódtatások előtt állunk, s az a dyna-
mit robbanás, mely minap Londonban a pa r l ament falait 
összeroncsolta, s az a soczialismus, mely ellen már Ausztria 
is szükségesnek lá t ja erélyesen védekezni, nekünk is in-
tésül, nekünk is figyelmeztetésül szolgál a r ra nézve, hogy 
a valláserkölcsösséget lehetőleg terjeszszük s hogy a ke-

! resztény alapon szervezett ily üdvös egyleteket tő lünk 
1 te lhetőleg támogassuk. 



RELIGIO. til 

Munkálkodjunk hát vállvetett erővel zsenge egyesü-
letünk megszilárdításán, — s szolgáljon ebben minden-
nél hatósabb lelkesitésül szentséges atyánknak, XIII . Leo 
pápának ép folyó évben megjelent körirata, melyben a 
társadalmi rendet felforgató szövetkezetek ellensúlyozá-
sára az ily keresztény alapon szervezett iparos-egylete-
ket ajánlja ; de szolgáljon lelkesitésül és buzdításul egy-
szersmind kegyelmes főpásztorunknak, dr. Haynald Lajos 
bíboros érsek ur ő eminentiájának azon meleg érdeklő-
dése, atyai kegyessége és határtalan gondoskodása, mely-
lyel ő egyletünket folyvást támogatni, s minket a kitar-
tásra buzdítani kegyeskedik ! ! 

Midőn ezzel a mai közgyűlést megnyitottnak nyil-
vánítom, — mindannyiunk közös hálaérzelmeit vélem 
tolmácsolni, midőn a mai közgyűlés alkalmából mindenek-
előtt imaszeriileg kérem a Mindenhatót, hogy kegyelmes 
fővédnökünket, legjobb atyánkat és a legnagyobb jólte-
vőnket, dr. Haynald Lajos biboros-érsek ur ő eminenti-
áját, a haza és egyház diszére, az emberiség boldogitá-
sára, zsenge egyletünknek pedig felvirágoztatására és ja -
vára az emberi kor legvégsőbb határáig boldogul tartsa 
és éltesse ! ! 

Kalocsán, 1885. február 2-án. Foriyó Pál 
elnök. 

P á r i s . A dynamitosok összeesküvése. — 
„F. hó 4-én volt itt Párisban, í r ja a .Courrier de 

Bruxelles' levelezője, az ir ,Legyőzhetetlenek' és ,Feniá-
nok' meetingje, melyben elhatározták, hogy O'Donnovan 
Rossának üdvözlő táviratot fognak küldeni. 

Ezek a dynamitosok ügynökei egy összeesküvésnek, 
a melynek, ugy látszik, eddig még nem láttuk csak prae-
limináréit. 

Az angol rendőrség egy titkos ágense, kinek neve 
Moser, s kinek megbízása vala, hogy felvilágosítást sze-
rezzen, nem tudott egyebet tenni, mint jelentkezni Clif-
ford Millagenál, több angol lap párisi tudósítójánál az 
angol belügyministeriutn (Home secretary) megbízásából. 
Ez a levelező emberét elvezette a párisi rendőrfőnök-
ségbe. A hivatalos körök ennyire mentek, ennyit tudnak. 

Többet tud a ,Figaro. ' O megtudta, hogy febr. 
23-án Páris közelében az ir feniánok titkos gyűlést fog-
nak tartani. 

Ennek a titkos társaságnak, melyet a páholy sar-
kal előre, következő alkotó elemei vannak: 1. a Femá-
nok, 2. a Legyőzhetetlenek, 3. az 1. R. B. (Irish Republi-
can Brootherhood), 4. a Clan-na-Gaelek, kik számosabban 
vannak, mint az előbbiek és három osztályra oszlanak : 
A, B, C osztályra. Az A. osztályt a Head Centre, a szö-
vetség főpapjai, fejei képezik. A B. sectio a professiona-
lok, az előkelőbb foglalkozással birók, az ügyvédek, or-
vosok, tőkepénzesek, kereskedők osztá 'ya. A C. sectio a 
munkásosztályból szedi a dynamitosokat. Ide tartoznak az 
u. n. Moonlighters, a hold világai. A február 23-án tar-
tandó gyűlésen 11 követ fog megjelenni : 6 Amerikából, 
a többi 5 Irhonból, Skócziából és Angolországból. Heten 
már Párisba érkeztek és megkezdték a munkát. 

A napirendre kitűzött tárgyak közt ott van a léte-
sített robbantások hatásának megvitatása Mert nem 

; mindnyájan vannak e tárgyban egy véleményen. Néme-
lyek azt tar t ják, hogy először a kaszárnyákat és fegyver-
tárakat kell légbe röpíteni, hogy igy az eljárás katonaibb 
jelleggel birjon ; mások ellenben kiemelik az eddigi cse-
kély költséggel eszközölt robbantások morális hatását, a 

I félelmet. A két utóbbi explosio a Legyőzhetetleneknek 125 
f rankjokba került, mig az angol kormánynak ez által 
több százezer f rank kárt okoztak és megmutat ták, hogy 
nem félnek a kormányt saját házában is megtámadni. 

A február 23-iki gyűlésnek az is czélja, hogy az 
! emiitett forradalmi sekták valamennyien szorosabban 
! egyesüljenek, továbbá megvitatni a más titkos társulatok-

kal való affiliatió kérdését, visszautasítva minden közös-
séget a muszka nihilismussal és a német socialismussal. 

Lesz még a meetingnek egy másik fontos tárgya. 
Határozni fognak a fölött, vájjon lord Grosvenor Rihard 
és a parlament azon tagjai, kik a Crim's .Ac'-ot, mely 

; lord Cavendish és Bürke gyilkosságát van hivatva Irho-
non megbosszulni, — kivégzendők-e. 

Utolsó tárgy lesz a contra-policzia, az ellenrendőr-
ség ügye, mert a féníeknek Angolországban teljesen szei'-
vezett policziájuk van, melynek élén az állami szolgálat-
ból kidobott ama ti tkos detektivek állnak, kiket a híres 
fraudes de turf pöre compromittált . Ennek a féni poli-
cziának rendeltetése az angol rendőrség működését ellen-

j súlyozni, felfedezni az árulókat és azokat, kik bár a 
társaság költségén élnek, mégis soha semmi szolgálatot 
nem tettek, végül felügyelni az irek minden politikai 
ellenségének magaviseletére és tefteire. Ezeknek magán-
életéből minden legcsekélyebb hibát felfedeznek és nyil-
vánosság elé hoznak. 

A meetingre küldött követek bővében vannak az 
aranynak és már elhatározták, hogy a valesi herczeg éle-

; tét kímélni fogják. Azért volna-e e concessio, mivel Albert 
' herczeg az egyesült királyság szabadkőművességének 
i nagymestere 

Eddig a ,C. de Br. ' tudósítója. 
Ujabb hírek szerint éppen ellenkezőleg, a valesi 

herczeg halálát kimondották és nagy dijat szabtak fejére. 
Ezek ellen csak Isten és az ő egyháza segíthet, á t-

alakítva az emberek szivét jobbról-balról egyaránt s be-
töltve őket igazi keresztény emberszeretettel. 

S p a n y o l o r s z á g . Bianchi hihomok levete Nocedalhoz 
a ,Siglo Futuro' szerkesztőjéhez — a spanyol kath. sajtó 
ama közös feliratára vonatkozólag, melyet az XIII . Leo 
pápához intézett. (L. Reliqio 188,5. I. 8. sz.) 

Róma, jan. 27. 
Igen tisztelt Uram ! 

i , 
A számos kath. lap szerkesztői és igazgatói által 

aláirt feliratot, melyet uraságod f. é. jan. 8-án a szent-
atya elé való terjesztés végett hozzám küldött általam 

i azonnal a pápa fölszentelt kezeibe tétetet t le. 
Ezt az okmányt, mely a katholikus elvhüség nyílt 

vallomása, az egyház látható feje, a ki, távol és fölötte 
állván minden politikai pártnak, szent hivatásánál fogva 
köteles a katholikus elveket alkalmazni, nem is fogad-
hat ta másképp, mint a legteljesebb megelégedéssel. A pápa 
világi fejedelemségére vonatkozó határozatai a feliratnak 
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szintén csak kedvesek lehettek ő szentsége előtt. E re-
solutiók által az aláirottak támogatják a spanyol püs-
pöki kar meleg csatlakozását ahhoz a remek bestédhez, me-
lyet a senatusban a spanyol püspöki kar egy eminens 
tagja mondott. 

0 szentsége reményű, hogy a felirat aláírói kinyil-
vánított fiúi hódolatuk teljesítésében szigorúan fognak 
ragaszkodni amaz atyai és bölcs figyelmeztetésekhez, me-
lyeket ő, a spanyol püspöki karhoz intézett körlevelében, 
a kath. sajtónak adott. Igy járva el, azaz tisztelettel és 
engedelmességgel viseltetve lelkipásztoraik iránt, a katho-
likus lapok igazgatói és szerkesztői hathatós szolgálatot 
fognak tenni a vallás ügyeinek és nagy mértékben fog-
nak hozzájárulni minden jóakaratú ember óhajainak tel-
jesítéséhez, kik mindnyájan forrón kívánják a pápa mos-
tani helyzetének megszűnését, azét a helyzetét, a melyet 
a szentatya a szent Collegium legújabb üdvözletére adott 
válaszában méltán elviselhetetlennek nyilvánított. 

Ebben a bizalomban a szentatya általam köszöne-
tet mond a felirat valamennyi aláírójának fiúi hódola-
tukért, és az Ur kegyelmét esdve le mindnyájukra, áldá-
sát adja önre. 

Kiváló tiszteletben kifejezésével maradok önnek 
kész szolgája 

Uianchi .4. bibornok. 

I R O D A L O M . 
'Je lentés . 

Erkölcsi kötelességemnek ismerem a „Cziráky-Gyász 
1884-ben" diszmunka igen tisztelt előfizetőivel közölni, 
hogy, habár Ígéretem szerint február hava közepén meg 
kellett volna jelennie említett műnek, de nem tőlem függő 
akadályok miatt-, különösen a kiállítás méltó diszessége 
miatt késett eddig a megjelenés, de néhány hét múlva 
beváltandom igéretemet. Midőn addig is kegyes béketü-
résért esedezném : egyúttal az olvasó közönség további 
becses pártfogásába ajánlom az általam szerkesztett -— s 
a jók legjobbjának kegyelettel körülfont emlékével oly 
meghatóan és érdekesen foglalkozó müvet. Előfizetési fel-
tételek a régiek. Intenciók elvállalása mellett még min-
dig szolgálhatok vele. 

Lovasberényben, 1885. február 14-én. 
Legmélyebb tisztelettel maradván a fentczimzetteknek 

lekötelezettje 
Edelmann Mihály 

plébános. [ 

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

terjesztésére, Takács Ignác mihálii plébánost és Kapuvár j 
kerületi alesperest, a győri székesegyház tiszteletbeli ka-
nonokjává nevezem ki. Kelt Bécsben. 1885. évi február 
hó 3-án FERENC/ . JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston s. k. j 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa ötven éves áldozári jubileumára 

vonatkozólag vettük a Bolognában keletkezett előkészítő 
bizottság tervrajzát, melyet a jövő számban fogunk 
közölni. 

— .1 sz. Collegivmot kettős veszteség érte. Mac 
Cobe és Chigi bibornokok elhunytak. 

— Magyarország herczeg-primása, kegyelmes főpász-
torunk szombaton a fővárosba érkezett. Vasárnap bene-
dicálta a közp. papnevelő intézet gyönyörű kápolnáját. 
Hétfőn eskedtette Pá Iff y Miklós berczeget Zichy Margit 
grófnővel. 

Rómából a ,Courrier de Bruxelles' levelezője egy 
magyar festő conversióját jelenti. Nevét adjuk, a mint a 
nevezett lapban talál tuk. Ráhuny Kornél. A protestáns 
vallásról tért vissza. 

Gibbons baltimorei érsek a tervezett katholikus 
tudomány-egyetemet Washingtonban, az Egyesült-Álla-
mok központi kormányának és parlamentjének székhelyén 
óhaj t ja felállítani. Ez az egyház hagyományos eljárása. 
A fővárosokban rakja le az egyház nagy épületének ré-
szeihez az alapokat. Sz. Péter egyenesen Rómába ment a 
császári hatalom mellé. Mily sikerrel, a történelem ta-
núsítja. 

— Egy év alatt hatodszor lefoglalták a ,Journal de 
Rome'-ot, mert ugyanazt hirdeti, a mit a pápa számta-
lanszor kifejezett, a pápai fejedelemség visszaállításának 
szükségét. Ebből világosan következik, mily jövő vár a 
pápára, ha majd neki sem lesz szabad — e tekintetben 
nyilatkozni. 

— Olaszország ujabb tablása. Ripa Máté missiona-
rius a mult században egy nevelő-intézetet alapított ke-
resztény chinai i f jak számára. Az alapítványi tőkék je-
lenleg 4 millióra tehetők. Mit tett az olasz kormány, a mely 
„protegálni" ment Rómába a katholiczismust y Rátette a 
kezét. Ezt ugy hívják, hogy liquidáczió, a mi nem egyéb, 
mint ravasz börzei spekuláczió abban az irányban, hogy 
az egyház javai olasz állampapírokba levén lefektetve, az 
egyház ne merjen az olasz állam megbuktatására töre-
kedni. mert akkor elveszti mindenét. Mily ravaszul van ez 
kigondolva — és mégis mily ostoba terv ! Mintha bizony 
csakis a mostani egységes állam volna lehetséges Olasz-
országban, s mintha a IX. Pius által javasolt olasz álla-
mok szövetsége nem természetesebb alakulás lenne ! Ha 
bukik is, a mint buknia kell, a mostani olasz állam, 
majd megalakul az olasz államok szövetsége, amely garan-
tirozni fogja és rendezni fogja az egyházi vagyont, a 
melyet a mostani rendszer felforgatott és megcsonkított. 

— Egy szellem-óriás. Abbé Moigno nyolczvan éven 
túl szakadatlanul a tudomány és irodalom szolgálatában 
állt. Legnagyobb müve a ,Kosmos' czimü folyóirat, mely 
a boldogult szerkesztése alatt 76 kötetre emelkedett. 

— Nm. és f t . dr. Kovács Zsigmond veszprémi püs-
pök ur nagyböjti főpásztori körlevele a ,halálról és hal-
hatatlanságról ' szól. 

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

Eudapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnörelde-utcza 8. »z.) 
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: Megjelenik e lap heten-
i ként kétszer : 
1 szerdán és szombaton. 
1 Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
§ Szerkeszti lakása : Buda-
: pest, VIII. , József-körut 
ï 50., hova a lap szellemi 
§ részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

HEGYYENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden 

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

ben, intézendők. | 
IIMtMMtMIII Illi 

Budapesten, február 21. 15. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: XIII. Leo pápa. — Em. ac Rssmi D. Cardinalis Joannis Simor Epistola Quadragesimalis. — 
A budapest i közp. papnevelő-intézet nagy ünnepe. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A pápa. — R ó m a : Az egyház és a dynamit . 
— Kath. Egyleti Elet: Az orsz. közp. ka th . legényegylet. - Katholikus Actio. Az erdélyi ka th . Sta tus tisztelgése. — Irodalom.: Primá-

tus in Ecclesia Orientális. — Irodalmi értesítés. — Vegyesek. 

DOMINUS CONSERVE!1 EUM 
E T V I V I F I C E T EUM 

E T B E A T U M FA CI AT EUM IN T E B R A 
ET NON TRADAT EUM IN ANIMAM INIMICORUM E1US ! 

Em. ac Rssmi D. Cardinalis Joannis Simor 
Principis-Primatis et Archi-Episcopi Strigoniensis 

Epistola Quadragesimalis. (Vé g e ) . 

Statuit insuper Sacra eadem Synodus de 
catechisandis pueris sic: „lidem Episcopi etiam 
saltem doininicis, et aliis f'estivis diebus pue-
ros in singulis parochiis íidei rudimenta, et 
obedientiam erga Deum et parentes diligen-
ter ab iis, ad quos spectabit, doceri cura-
bunt, et si opus sit, etiam per censuras ecclesi-
asticas compellent, non obstantibus privilegiis et 
consuetudinibus."1) In qualibet proinde parochiali 
Ecclesia, quolibet Dominico et festo die debet 1 

esse sermo sacer, et item boris ameridianis ca_ 

techesis, haec pro succrescente pube utriusque 
sexus, concio autem pro aclultis. Ubi igitur alter-
utra, concio vel catechesis negligitur, obligatio 
per S. Synodum parochis imposita non adimple-
tur. Errant igitur pastores animarum, qui suae 
obligationi relate ad catechisandos pueros satis-
iacere existimant, si catecheses habeant, vel per 
suos Cooperatores haberi curent Quadragesimae 
vel Adventus tempore, et alias per anum nun-
quam, quum S. Concilium, et huius decretis 
conformiter statuta dioecesana, quae Concilii De-
cretis utique nullo modo derogare voluerunt et 
potuerunt, institutionem prolium in catechismo 
quibuslibet diebus Doininicis et testis jubeant et 
ordinent. Quia vero S. Synodus praecitato decreto 
disponit, ut pueri saltem dominicis et testis diebus 
in rudimentis fidei instituantur. obligationem Cu-
ratorum succrescentem pubem aliis quoque prae-
terquam dominicis et l'estivis diebus in doctrina 
religionis instituendi minime excludit, imo suppo-
nit, qui proinde pubem in scholis quoque ele-
ment aribus in fldei et morum placitis instituere 
vi illius ipsius decreti, vique muneris sui tenen-
tur, quam ceterum obligationem iisdem special ia 
etiam statua Dioecesana, et civiles quoque leges 
ac ordinationes imponunt. „ I nstitutioni cateche-
ticae tum in scholis bis adminus in hebdomada. 
tum in Ecclesia diebus Domini et testis solerter 
vacent." Verba sunt Synodi Provincialis Strigo-
niensis 1858 cte hac pastorum animarum obli-
gatione. „Nemo certe ignorare potest, — scripsit 
s. m. Pius fX.1) — tristissimam ac deplorandam 

Loc. cit. 3) Ad Hermann. AEppum Frib. 14. Jul . 1864. 
15 
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conditionem, in quam hodierna societas magis ac 
magis in dies prolabitur, derivari ex tot funes-
tissimis machinationibus, quae adhibentur, ut a 
publiciis Institutionibus ac domesticis familiis ! 

quotidie magis sanctissima Christi fides, religio, 
eiusque salutaris doctrina amoveatur, et saluber-
r ima eius vis coangustetur ac praepedia tu i \ . . Et 
quoniam Ecclesia, quae columua et tirmamentum 
veritatis a Divino suo Auetore fuit constituta, ut 
omnes homines divinam edoceat fldem, eiusque 
depositum sibi t radi tum integrum inviolatumque 
custodiat, ac homines, eorumque consortia et 
actiones ad morum honestatem vitaeque integri-
tatem juxta reveiatae doctrinae normám dirigat 
et fingat, iccirco pravarum doctrinarum fautores 
et propagatores omnia conantur, ut ecclesiasti-
cam potestatem sua erga humanam societatem 
Auctoritate spolient . . . Nihil vero mirum, si huius-
modi funestissimi sane conatus in publicam ju-
ventutis institutionem, educationernque imprimis 
comparentur, nihilque dubitandum, quin humana 
societas gravissimis repleatur et vexetur damnis, 
ubi a publica et privata juventutis institutione, 
qua rei cum sacrae tum publicae félicitas tan-
topere continetur, fueri t moderatrix Ecclesiae 
auetoritas, eiusque salutifera vis amota. Hoc enim 
modo humana societas vero illo christiano spi-
ri tu sensim privatur, qui unus potest et publici 
ordinis tranquillitatisque fundamenta stabiliter 
servare, ac verum utilemque civilitatis progressum 
efficere ac modera r i . . . Et sane institutio, quae 
non solum rerum dumtaxat naturalium scientiam 
ac terrenae socialis vitae fines spectat, verum 
etiam a veritatibus, a I)eo revelatis decedit, in 
erroris mendaeiique spiritum prolabatur oportet, 
et educatio, quae sine christianae doctrinae mo-
rumque diseiplinae auxilio teneras adolescentium 
mentes, eorumque cerea in Vitium fiecti corda 
informât, non potest non parere progeniem, quae 
pravis cupiditatibus propriisque rationibus tan-
tum permota et impulsa maximas tum privatis, 
tum reipublicae affért cal am it at es.'- Ex iis omni-
bus, quae Sapientissimus Pontifex praesagivit et 
praedixit, ut cum S. Gregorio M. ') loquar, „alia 
jam facta cernimus, alia in proximo Ventura for-
midamus". Scholas elementares in Gallia et Bel-
gio, in quantum illae publicae £unt civilis potes-
tatis, insti tutionemque pubis in iis, charactere 
christiano exutas esse novimus, ad quas, anima-

*) Homil. I. in Evangelia. 

rum Pastoribus aut aliis Presbyteris aditus non 
patet, et 'a quibus omnis liber sollicite arcetur, 
in quo nomen Dei occurrit, et ad quos atroces 
et inauditos ausus prona promptaque sit proge-
nies viperarum, quam atheistica in scholis insti-
tutio protulit, plus jam nostris temporibus cer-
nimus, quam in codicibus legimus. Quam libenter, 
ac solerter quantaque cum laetitia praeclarissimi 
Galliae Pastores animarum aliique Presbyteri, ca-
techetarum in scholis munus obirent, quam fe-
lices se existimarent, si, prout antea, i ta nunc 
quoque huic sanctae occupationi se in scholis 
etiam publicis impendere, imo superintendere 
possent? Novimus, nobilissimo vereque venerabili 
Clero in iis Germaniae partibus, in quibus sic 
dicta culturae pugna exarsit, nihil magis doluisse 
quam quod a scholis et a tradenda in his cate-
chetica institutione aliquamdiu fuerit prohibitus. 
Apud nos tantuui abest, ut quis Pastores ani-
marum ab institutione in scholis cateclietica 
arceat, vel in eadem impertienda impediat, ut 
potius lege civili quoque obstringantur illic ad 
erudiendam in doctrina fidei et morum pubem 
scholasticam. Quam grandi proinde responsionis 
onere conscientiam suam gravant négligentes in 
tradenda liac institutione animarum Curatores! 

Sane cum corruptelae omnes depravatique 
mores, super quibus nostro imprimis tempore in-
gemiscimus, ex eo potissimum orti sint, quod 
fidei veritates, ntpote nunquam, aut raro admo-
dum, leviterque auditae, vel penitus ignoratae 
sint, vel minime in cordibus egerint radices; an 
piger, desidiosus et negligens in explendo cate-
chetae munere Sacerdos ab omni eatenus impu-

i tatione responsionisque onere liber dicendus vel 
existimandus est? Experientia enim teste, ubi 
instructio populi, succrescentisque pubis negli-
gitur, ibi omnia ruunt in pejus, ibi ignorantia, 
coecitas, error, vitium et certe t an ta regnat pec-
candi libertás, ut vix religionis vestigia rema-
neant. 

Docemur hoc etiam a S. Hieronymo1) illis 
verbis: „Ex quo intelligimus, deficiente inter 
Cliristianos fideles salutari doctrina, quasi ali-
mento laborantes, extingui pudicitiam, castitatem 
omni labe infici, virtutes arnisso nomine in pe-
jus ruere, omniaque retro sublapsa referri." 
Elegáns etiam in huius rei confirmationem est 

' ) In. cap. 8. Actor. 
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S. Joannis Chrysost.1) similifcudo : „Sicut si Pas-
tor, ait, gregem suum non pascit, ex fame ma-
eies quaedam et attenuatio in ovibus inducitur, 
quae letbalem morbum ingenerat, sie ubi popu-
lus sui pastoris spirituálém famem eoelestis doc-
trinae patitur, ibi est omnis pietatis et religio-
nis exterminium et Christianae disciplinae exilium. " 
„Ubi non est scientia animae, ibi non est bonum, 
inquit Sapiens in Proverbiis."2) 

Quem adusque dicta non impellunt et mo-
vent ad impigre impertiendam in scholis cate-
cheticam institution em, moveat exemplum Divini 
Salvatoris, qui ideo de coelo in terram descen-
dit, ut doctrinam suam coelestem Evangelicam 
doceret rudes et ignorantes; hinc parvulos ad 
se venire jussit: „Sinite parvulos venire ad me."3) 
Pagos et castella obivit, ut fidei mysteria rudibus 
et pauperibus exponeret, et annunciaret : „Pauperes 
evangelizantur."4) „Et docebat de naviculaturbas,"5) 
quae eum sequebantur, et doctrinam eius audie-
bant, ac mirabantur. Moveat exemplum Aposto-
lom m : qui in mundum Universum missi sunt, ut 
Christi doctrinam rudes docerent et infidelibus 
proponerent. S. Paulus ait:") „Facti su mus par-
vuli in medio vestrum, tamquam si nutrix fo-
veat filios suos." Exemplum S. Gregorii M., qui 
podagra licet laborans, sede gestatoria se ad 
scholam puerorum choralium portari curabat, 
quos ipse docebat. Exemplum porro S. Vin-
centii Ferr., S. Caroli Borr., S. Ignatii de 
Lojola, S. Francisci Xaverii, et i tem celeber-
rimi Joannis Gersonii, Cancellarii Parisiensis 
Universitatis, in catechesibus pueris tradendis 
frequentis et industrii, qui existimantibus ampli-
orem in concionibus fructum referri , opponebat, 
in istis quidem pomposius, non autem fructuo-
sius et efflcacius operam locari : cum a tali 
puerorum institutione, potissima salus et félici-
tas reipublicae pendeat. Hinc ipse dicere solitus 
est: „Yenite ad me parvuli et rudes, ego vobis 
doctrinam, vos mihi orationem impendetis: sie 
Angelos nostros vicissim laetificamus." Pueros-
que innocentes alta voce orare jussit: „0 Dens, 
miserere famuli tui Gersonis!" —Praec la r i s s ima 
occupatio est, ac prope divina sapientiam prae-

x) Horn. 54. In Genes. 
2) 19. 2. 
8) Marc. 10. 14. 
4) Matth. 11. 5. 
5) Luc. 5. 3. 
6) I. Thess. 2. 7. 

stare parvulis1) ac lege Domini „linguas infan-
t ium disertas facere."'2) „Cathedram enim habet 
in coelo, qui corda docet, veri tatem ostendens 
et simul donans intelligentiam, a i tS. Augustinus."3) 
Imo qui ad justitiam erudiunt multos, praeeipuum 
splendorum assecuturos, quasi stellas in perpé-
tuas aeternitates, sacrae testantur paginae."4) 

Parochos itaque et omnes, qui in cura, ani-
marum appliciti sunt, paterne moneo, et per 
viscera misericordiae Dei nostri obtestor. ut in 
tarn pium, tarn salutare et maxime necessarium 
opus, alacriter et strenuo ineumbant. Utinam illud 
Isaiae vaticinium in hac mea Archi-Dioecesi 
compleatur: „Kepleta est terra scientia Domini. 
sicut aquae maris operientes."5) Quod ut feliciter 
obtineatur, praeter industriam et assiduam dili-
gentiam in Concionatoribus et Catechetis omni-
busque ministris Christi et dispensatoribus Mys-
teriorum Dei, adinstar conditionis, sine qua illi 
suo muneri suaeque vocationi respondere ne-
queunt, requiritur, ut se ipsos exhibeant bono-
rum operum exemplum, Christi bonus odor effecti. 
„Dulcior enim est, dicente S. Petro Damiano,") 
fruetus operum, quam folia verborum, et plus 
valet vitae claritas ad exemplum, quam elo-
quentia vel urbanitas accurata sermonum." Et 
idem alibi: ') „Quodsi per injunetae praedicationis 
officium ad pugnandum alios incitant, sed ipsi non 
pugnant, adinstar illorum sunt, qui buccinae clan-
goribus obstrepunt, sed congredi cominus non 
praesumunt. Quisquis enim fortia praedicat et 
enerviter vivit, ne turpis appareat, quasi sub 
föliis se honesti sermonis occultât, sub umbra 
se proprii oris abscondit, dum in campum certa-
minis per sui corporis ignaviam non procedit." 
Ministrorum Ecclesia exempla vim habent multo 
majorem, sive quod in eorum mores investige-
tur curiosius, sive quod merito quisque rationem 
bene recteque vivendi discere ab illis cupiat, 
qui se disciplianae huius profitentur magistros. 

Norunt enim omnes Christum non potesta-
tem solum officiumque docendi ministris Eccle-
siae contulisse, verum etiam voluisse, iisdemque 
praecepisse, u t exemplo suo homines christianis 

!) Psalm. 18. v. 8. 
2) Sap. 10, 21. 
3) Tract. 3. in Epistf 1. S. Joann. 
4) Dan. 12. 3. 
5) II. 5. 

Libr. 8, ep. ad. Cinth. 
') Libr. 4. Ep. 15. 

13* 
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moribus informarent. „Vos estis, inquit, sal ter-
rae, vos estis lux mundi," quae verba ex una-
nimi Patrum interpretatioue significant, debere 
eos humánum genus ut doctrina quodammodo 
condire, sic suarum vir tutum splendore illumi-
nare."1) Propterea merito S. Hieronymus8) ita 
Heliodorum admonebat : „in te omnium oeuli di-
riguntur, domus tua et conversatio tua quasi in 
speculo constituta. magistra est publica e discip-
linae : quidquid f'eceris, id sibi omnes faciendum 
putant ." Quia autem e ministrorum Ecclesiae 
vita documentum petere et normam fideles so-
ient ac debent, sapienter sancivit S. Tridentina 
Synodus,3) in ministros Ecclesiae esse eligendos 
„pietate, ac castis moribus conspicuos, ut prae-
clarum bonorum operum exemplum et vitae mo-
nita ab eis possint expectari." Yere enim scrip-
sit S. Joannes Chrysost.4) „non solum corrigetis 
orbem terrae recte sancteque vivendo, verum 
etiam glorificari Deum ex vestra conversatione 
facietis quemadmodum si contraria gesseritis, et 
homines perdetis prof'ecto, et Dei nomen bla-
sphemiis offendi facietis." „Deus interim det vo-
bis cor omnibus, ut colatis eum, et faciatis eius 
voluntatem corde magno et animo volenti."5) 
Quam voluntatem? illam certe de qua Aposto-
lus6) sic edicit: „Haec est voluntas Dei. sanctifi-
catio vestra," ut sitis vitae integritate irrepre-
hensibiles, charitate ferventes, pietate conspicui, 
sicut oportet et decet eos, quibus reposita est 
corona justitiae"7) quam unicuique nostrum reddet 
in ilia die Justus Judex, idemque Pater miseri-
cordiarum, qui est Deus super omnia benedictus 
in saecula Amen. 

Strigonii, Dominica III. post Epiphaniam in 
diem 25-am Januari i incidente. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi- Episcopus. 

A budapesti központi papnevelő-intézet nagy 
ünnepe. 

IL 
Szenteljünk most már néhány szót az újonnan díszí-

te t t és ragyogó pompában fénylő kápolnának. 
A kápolna maga román müizlésben van tartva, egv 

Sylveir. 1. 2. 
2) Epist . ad hunc. 
3) Sess. XXIII . c. 14. de*reform. 
4) Epist . ad Damas, apud Luc. Ferr . 
5) 2. Machab. 1. 3. 
«) I. Thess. 4. 3. 
r ) 2. ad Timoth. 4. 8. 

hajóval egyenes boltozattal és a jellemző félkör-befeje-
zéssel (apsis vagy concha); egész hossza 26 méter, szé-
lessége 7 méter, magassága körülbelül 15 méter. 

Ami a bazilikákból fennmaradt narthexet vagy ki-
szélesbitett á tr iumot a régi román izlésii templomokban 
pótolta, az u. n. paradisust i t t egynéhány lépcsőből álló 
fel járat helyettesíti, mely diszesen kifestve, tölgyfaszekré-
nyeivel igen jó benyomást tenne a belépőre, ha több 
világosságot nyerhetne, mi azonban a kényszerhelyzet 
miatt nem volt elérhető és nehezen is lesz pótolható. 
Egy carrarai márványból készült szép szenteltvíz-tartó 
eszünkbe ju t ta t ja , hogy hová lépünk. Megnyílik a hatal-
mas, remek lakatosmunkával díszített ajtó, és mi a ká-
polnában vagyunk. 

Első pillanatra nem is tudjuk, mit nézzünk meg 
hamarjában. A térdhaj tás önkéntelenül szemünket a pa-
dozatra irányítja, mely terracotta-koczkákból kétszínű 
(sárga és barna) dessein-ben ügyesen van összerakva, mig 
a széleket más rajzú (sárga és bordeaux-vörös) bordure 
díszíti. Felemelkedve a boltozatra tekint szemünk, mely 
gyönyörű apró oszlo})okon nyugszik. Egyenlő mezőkre 
van osztva e faboltozat, a mezők égkék sziliben gazdag 
aranyozással, vörös vonalokkal mérsékelten bevonva, a 
gerendák pedig barna-faszinben. Az említett apró oszlo-
pok, melyek stílszerűen körös-körül támasztani látszanak 
a faboltozatot, szürke alapon gazdag, de nem túlterhelt 
színezésben igen jő benyomást tesznek a nézőre. A fél-
köríves diszitmény helyett, mely itt a boltozat egyenes 
volta miatt alkalmazásba nem jöhetet t , két szalag fut 
végig a hajón szép és sikerült polychromirozásban. 

A falakat több szinü stucco-márvány födi. mely 
finoman csiszolva, tükör-sima és fénvű félköríves rajzot 
mutat , mely rajzban a kereszt képezi a fő ábrát. A már-
vány-utánzat oly sikerült, hogy csak szekértő ismer reá. 
Detoma Antonio, az európahirü műdiszitő, művészetének 
egyik u jabb fényes jelét adá. A stucco-márvány, ezen 
ujabbkori díszítési elem, befogadása a román műizlésbe 
ezen a helyen annyival is indokoltabbnak fog látszani, 
mivel a falfestményekkel (al fresco) való díszítés a hely 
sziike miatt itt nem volt keresztülvihető. Az egyik olda-
lon ugyanis hat, a másikon pedig három elég széles és 
jó magas ablak annyira elfoglalja a tért , hogy falfestmé-
nyekre alig maradt volna hely. 

Hogy a kilencz ablak által közvetített túlságos vi-
lágosság mérsékelve legyen, festett ablakok (tengerzöld 
az üvegben) vannak alkalmazva, melyeket Kratzmann Ede 
mesteri keze alkotott. Tiszta fehér, carrarai márvány 
fogja be az ablakfülkéket, mi a sötétebb színekben tar-
to t t falaktól igen kellemesen kiemeli az ablakokat. 

Két nagyszerű csillár (gázvilágítás) vert vasból ké-
szítve gazdag aranyozással estve és reggel pazarul szórja 

. a világosságot. Jungfer Gyula, fővárosi műlakatos, be-
csületet szerzett ezen két csillárral, valamint a többi la-
katos munkával a magyar iparnak. 

Áthaladva a hajón van időnk megnézni a solid mun-
kával, kemény tölgyfából készült két hosszú padsort, me-
lyek épp ugy, mint a stilszerü szószék és a falak alján 
végig vonuló faburkolat a budai asztalosnak Keym Leh-
rechtnek műhelyéből kerültek ki. ízléses szép munka. 
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Elértünk a szentélyhez, mely két lépcsővel magasabban 
íekszik. A diadalív közepéről lefüggő gyönyörű szép 
feronce-lámpában égő örök világosság hirdeti, hogy annak 
trónjához értünk el, qui est ibidem Deus absconditus. Meg 
is látszik ez az egész apsisen. A falak alján elhúzódó 
faburkolat megszűnik, a stucco-márvány másszinü és sok-
kal díszesebb, mintegy finnepiesebb. Az oltárnak helye 
ez : tabernaculum Dei cum hominibus. 

Zömök, erős tömegekben emelkedik fel az oltár jó 
széles, carrarai márvány-lépcsőn. Maga a mensa is ugyan-
abból a márványból van ; három oszlop tar t ja . A taber-
nacalum jobbról-balról márvány-ékitménynyel van bezárva, 
melyen a bronce-hól készült díszes gyertyatar tók állanak. 
A tabernaculum aj ta ja maga is gyönyörű bronce-munka, 
zománczczal gazdagon diszitve. Fölötte emelkedik a mennye-
zet, mely négy lapis lazuli-féle oszlopon nyugszik és egy 
sugárkoszorutól körülvett keresztben leli bevégzését. Az 
egész oltár tizenkét valódi márvány faj tából Florenczben 
készült és ugv pomás szinvegyülékével, mint tökéletes 
egyenmértékével igen jó benyomást tesz. 

Csak a mi az oltár felett van, az a falfestmény 
Lötz Károly hazánkfia munkája, — az egyedüli kép a 
kápolnában — nem áll a legjobb összhangzatban a legki-
sebb részleteiben is művészileg kidolgozott kápolnával. 
Arany alapon Magyarország védaszonyát ábrázolja e 
falfestmény (al fresco) ; kar ján tar t ja a bold, szűz az ál-
dásra kezét felemelő isteni kisdedet, mellette térdel jobb 
felől szt. István, balfelől pedig szt. László király. Néhány 
rajzhiba (pl. a bold, szűz nyaka, a kis Jézus képe stb.) 
valamint a szemlátomást észrevehető kevés gond, mely a 
kivitelre van fordítva, nem igen látszanak arra vallani, 
hogy Lötz K. valami remekművet akart létesíteni ezen 
festményével. 

Az oltárral szemben, a kápolna másik végén — a 
bejárás felett — van a chorus, mely egy idővel kétség-
kívül felállítandó orgona helyett ma physharmoniumot 
bír. Két vert vasból készült szép kandeláber képezi egye-
düli épp oly diszes, mint gyakorlat i bútorát . 

Mint minden igazi remekműről, ugy ezen kápolná-
ról is áll. hogy a mint az összbenyomás a részletek szép-
sége által emeltetik, i;gy az egyes részletek is önmaguk-
ban annyi szépséget tüntetnek fel, hogy a nézőnek szeme 
épp oly szivesen és épp oly megnyugvással tekint a rész-
letekre, mint az egészre. Egészben gyönyörű, részleteiben 
valóban szép ! 

A genialis művész, lovag Lippert J. Eigazán egy 
uj halhatatlan művet létesített, melyben nemzedékek 
nemcsak áhítatra gerjesztő buzdítást fognak találni, de 
aesthetikai szempontból is annyi motívumot, hogy egész 
életükben fogják érezni ezek kihatását. Épp ilyen helyen 
van szükség mindakettőre, hogy az Isten iránti buzgóság 
találjon elég tápot, de a műizlés is finomuljon és uemes-
büliön. 

Azért jogos megelégedéssel tekinthet a szerencsésen 
befejezett gyönyörű szép műre az intézet érdemes kor-
mányzója, főt. Markus Gyula pápai praelatus, apátkano-
nok ur ő mlga, kinek Isten megadta saját buzgó törekvésé-
nek tervét és érdemdús elődeinek kezdeményezését meg-
valósitva látni és pedig oly remek modorban, hogy az 

; újonnan feldíszített és felszerelt kápolnában nemcsak az 
I intézet legszebb diszét birja, de a főváros is egy megte-
! kintésreméltó nevezetességet nyert. 

Végül azt kívánjuk, hogy annak bőséges malasztja, 
! kinek tiszteletére az architektonika és ornamentika ezen 
j gyöngye létesült, teljesítve számos esztendőn át, mit a 
j konszekráló főpap nagy lelkének és szivének egész hevé-

vel leesdett : „Sit in hoc ergo altari innocentiae cultus, 
immoletur superbia, iracundia juguletur , luxuria omnisque 
libido feriatnr, offeratur pro turturibus sacrificium castitatis 
et pro pullis columbarum innocentiae sacrificium." (Pontif . 
Rom.) _ __ ? 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 20. A pápa. — Más nem is 

méltó, hogy a mai napon figyelmünket lekösse, mint 
szentséges atyánk. Betelt ma hét esztendeje, hogy a Szent-
lélek vezetése az egyház legdicsőbb testületét Pecci 
Joakim, perugiai bibornok-érsek személyében ritka egy-
értelműséggel megegyezni akarta. Habemus Papam ! — 
kiál tot t fel rövid gyász után az egyház. — Az öröm és 
hála szava volt az. Az örömé, hogy atyát, a háláé, hogy 
oly gyorsan kapot t atyát az elárvult egyház. Non relin-
quam vos orphanos ! Yobiscum sum omnibus diebus 

I usque ad consummationem saeculi ! 
Nagy e szavak jelentősége — nagy volt az minden-

koron — nagyobb, akkor nagyobb veszély fenyegetett — 
a legnagyobb, mikor a legrosszabbtól tar tani lehetett. 

Ha olykor az emberi gyarlóság már kétségbeesni kezd, 
ha mentség és menekvés már alig látszik lehetségesnek, 
ha az egyház egén baljóslatú vészfellegek nehéz terhe 
már-már leszakadni készül és a világtenger szenvedélyek 
korbácsolta hullámai között a sokat fel és lehányatott 
sa jká ján az egyháznak a kishitűek máris k iá l tanak: Do-
mine perimus: akkor fölkel, kit aludni gondoltunk, akkor 
felemeli hatalmas kezét nem kisebb eredménynyel, mint 
hajdan a galilei tengeren, akkor parancsol a tengernek 
és a hullámoknak és lecsendesülnek a szenvedélyek ta j -
tékzó habjai, simává lesz a világtenger tükre, ha ben-
sejében — a titkos rejtekekben — tovább is működnek 
az ellenséges hatalmak, akkor, ha nem is mondja, érez-
teti egyházával : Ecce Ego vobiscum sum ! 

Igy volt ez hét évvel ezelőtt ! 
IX. Pius lelkét angyalok vitték a boldogok hónába. 

Így is illett. A „crux de cruce," kit a forradalom depos-
sedált, ki isteni mesterének sorsát oly hiven osztá, ki 
nem is egészen három évnyi „hosannah" után majdnem 
harmincz évig a „crucifige" minden árnyalatát hallotta, 
ez a nagy hitvalló-lélek, kinek a vértanusághoz csak a 
vérontás hiányzott, megérett volt már arra, hogy a meny-
nyei boldogság ama fokán nyerje — közel az isteni Mes-
terhez — hervadhatatlan koronáját , melyre Péter buzgal-
ma, Pál bölcsessége, I. Leo bátorsága, VII. Gergely 
törhetetlensége, III. Sándor elvszilárdsága, III. Incze ha-
talma, IX. Gergely tapintata, V. Pius szentsége, VII . 
Pius türelme — a nagy pápák ezen nagy erényei által 
— oly annyira méltó volt. Sietett a szeplőtlenül fogan-

] tátot t Szűz-Anya átadni neki az élet koszorúját Fia ke-
1 zéből, kinek e földön helytar tója volt. 
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Per crucem — ad lucem ! 
A crux de cruce" után a „lumen de coelo." Nincs 

mi hasonló gyorsasággal terjedne, mint a világosság. 
Nem is váratot t a „lumen de coelo" soká magára . Meg-
győzte a sötétség fiait, hogy IX. Pius nem volt az utolsó 
pápa. Ecce vobiscum sum — azt hirdeté újból az utolsó 
pápaválasztás gyorsasága. Nem is egészen két héttel IX. 
Pius halála után Péter székén már XIII . Leó ült. Az 
évelt első hete pedig ma telt le. Hét éven keresztül ra-
gyogta t ja ezen világosság mennyei fényét. Talán a „P. 
Lloyd" is belátja már, hogy nagyon is avatatlan próféta 
volt, midőn IX. Pius halála alkalmával azt akar ta elhi-
tetni olvasóközönségével, hogy a nagy Pius utódja szt. 
Péter székén csak „einfacher Priester" lesz. 

Bőséges hét esztendő volt XIII . Leó pápaságának ezen 
ma befejezett hét esztendeje. A nagy tettek, a fényes al-
kotások, a ri tka sikerek, a legmaradandóbb hatású refor-
mok ideje. Sokkal világosabban áll minden t.. olvasónk lelke 
előtt ama nagyszerű kép. mely nagy Leónk világot föl-
ölelő magasztos működését feltünteti, mint hogy azt rész-
letezni kellene. Hisz szemtanni vagyunk. Alig múlik el hét, 
alig nap, hogy egy vagy más irányban nem volna alkal-
munk megbámulni dicső nagy pápánk ugy extensive, mint 
intensive egyaránt csodálatraméltó tevékenységét. Való-
ban a bőség hét esztendeje voltak ezek. 

De másrészt sovány hét esztendőnek is mondhat juk 
őket. Mint dicső elődje, ugy ő is, a nagy pápa, fogoly 
már hét esztendeje saját házában. Fogoly talán nagyobb 
mértékben, súlyosabb viszonyok között, mint nagynevű 
elődje. Ez világi hatalmának lassankint apadó területéről 
visszavonult a Vatikánba : ő a Vatikánba ment, hogy 
ott mint fogoly maradjon. IX. Pius legalább jó ideig 
szabad volt, XIII . Leó fogoly, pápaságának első pillanatá-
tól a jelenig. Hallott ő elég „c ruc i f ige" - t . . . a „hosan-
nah"- t gyászoló hü fiainak könnyei nyomták el. Hé t so-
vány esztendő volt, ha a pápa helyzetét tekint jük. 

S mégis mily különös fogoly ! Hatalmasabb a világ 
minden fejedelménél, ki még egy Bismarckon is arat 
győzelmet. Szegénységében gazdag, ki 200 millió katho-
likusnak szivét birja. Visszavonultságában egy egész vi-
lág figyelmének tárgya, mely ellesi minden szavát, min-
den tettét. Kiszorítva ellenei által a trón tényleges bir-
tokából nagyobb hódolattal van körülvéve, mint bárki e 
földön, jóbarát és ellenség által személyes tulajdonai és 
erényei miat t egyaránt tisztelt, csodált és dicsőitett. 

S azért jönni fog, mert jönni kell egy jobb idő — 
el kell múlni a hét sovány esztendőnek ; — szabad, füg-
getlen lesz megint nagy pápánk, mert mellette van az 
igazság és az igazság hatalmas Istene. E t si Deus pro 
nobis, quis contra nos ? ! A sötétség hatalmasságai felett 
győzedelmeskedni fog a mennyei világosság; a jogt ipró 
és bitorló erőszak felett az igazságosság. 

Az nem lehet, hogy a megpróbáltatást , ha az isteni 
bölcsesség szerint megtelt mértéke, ne kövesse felmagasz-
taltatás ; az nem lehet, hogy a fogságot szabadság, az el-
nyomatást függetlenség, a nagypéntek gyászát egy dicső 
húsvéti feltámadás ne váltsa fel ! 

Reposita est haec spes in sinn tot millium ! Spes 
ve ro non confondi t , ! . . . 

El még az öreg Isten, és ha talán nem muta t ja is, hogy 
él, meg nem halt. Ha te tőpont jukat elérték a hullámok, fel-
ébred. Christus heri et hodieipse insaecula! Igazi gyermeki 
kebel édes atyja keservét mint sa já t já t érzi. S azért ne 
elégedjünk meg a bámulattal és csodálattal, hisz ezt még 
elleneitől, is kicsikarja gondviselésszerű pápánk nagy 
alakja — et daemones credunt et contremiscunt ; — de 
egyesítsük imáinkat, hő, buzgó imáinkat annyi millió kath. 
sziv legbensőbb fohászával, hogy a következő anniversa-
r ium lássa nagy pápánkat szabadságban és teljes függet -
lenségben, nem a fogságban — hanem jogos, soha el 
nem évülhető jogos tulajdonának háborítatlan birto-
kában ! . . . 

Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum 
faciat illum in terra et non tradat cum in animarn ini-
micorum ejus. ? 

Róma. Az egyház és a dynamit. — 
A ,Journal de Rome', melyet az olasz kormány egy 

év alatt már hatodszor foglaltatott le, mert a pápa jogait 
valamennyi itteni kath. lap közt legerélyesebben védi, leg-
hevesebben követel i— és a melyet mégis nem egy kath. 
lap nem átallott megrágalmazni, mintha az olasz kormány 
és a porosz követséggel állna összeköttetésben (a képte-
lenségek képtelensége), — ez a lap, a folytonosan szapo-
rodó dynamit-merényletek szemléletéből kiindulva, követ-
kező nagyszabású eszméket pendített meg.1) 

„Angolország, mielőtt a revolutio a szárazföldön 
felütötte a fejét, sokáig tűzhelye volt a forradalmi esz-
méknek, mielőtt azok a külföldön elterjedtek. 

Angolország vala szintén az első nemzetek egyike, 
a melyek az u. n. reformácziót felkarolták és hivatalosan 
államilag szakítottak az egyetemes egyházzal. Nála szüle-
te t t a szabadkőművesség két fő alakjában, és ínég ma 
is valamennyi páholy vagy az angol, vagy a skót rítusból 
származik. 

Angolország nagyon jól tudta, hogy ő ama bom-
lasztó tanok hordnoka, a melyeket a végett ápolt, hogy 
a nemzetek körében szétszórja, igen, oly jól tudta ezt, 
hogy minden erejét megfeszítette, hogy azoknak következ-
ményeitől magát megóvja. 

Nem is alkalmazta azokat otthon csak Irhonra, hogy 
ezt tönkre t egye ; különös gondot fordított pedig arra, hogy 
azok Francziaországban, az ő régi ellensége körében szét 
ter jedjenek, míg ő maga igyekezett régi hagyományos kor-
mányzatú ország maradni. 

Úgyszintén Angolország az, a mely aranyával és 
erkölcsi támogatásával az olasz felforgatást szentségtörő 
és jogtipró vállalataiban bátorí totta. 

') A „Journal de Rome"-ot több lelkes franczia katholikus 
avval a nemes szándékkal alapította Kómában, hogy a szentatyának 
közvetlen közelében tegyenek szolgálatokat a sajtó terén. Ez a 
te t tük egyike ama nagy tetteknek, melyeket „Gesta Dei per Fran-
cos" néven ismerünk. Kezdetben a többi katholikus római lapok 
kancsal szemmel nézték a „Journal de Rome"-ot. Gyakori lefog-
laltatásai és kétszeri sajtópere, melyekben az olasz kormány egész 
gyűlölete ránehezedett, nagy tiszteletet szerzett neki az egész világ 
kath. sajtója előtt. Szerkeszti Henri de Houx, Dupanloup kedveltje. 

Szerk. 

\ 
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Hanem hát van egy neme a fordulatnak, mely szük-
ségképpen bekövetkezik, és az emberi számitások egy bi-
zonyos oldalról mindig kijátszatnak. 

íme a revolutio, a felforgatás, mely Angolországból 
került ki, visszatér forrásához. íme a társadalmi felfor-1 i 
gatás egy u j nemének szomorúan hatásos kísérletei éppen ! 
Londonban sikerülnek ! 

Angolország expiortált egy anyagot, mely nem ke-
vésbé veszélyes mint a dynamit: a katholika egyház szét- ( 

robbantására szolgáló tanokat. Megtorlásul, most beviszik 
körébe a dynamitot. 

Fölösleges mondanunk, hogy borzadalommal tölte-
nek el a merényletek, melyek Londont rettegésben tart-
ják. A római egyház e rettenetes megtorlásnak, melyet 
az isteni Gondviselés megenged, nemcsak nem örvend ; de 
sőt meg van győződve, hogy cskis ő maga bír elég erő-
vel megmenteni minden társadalmat és minden fenyege-
tett nemzetet ezektől a szétrobbantó elemektől és az azokat 
ápoló szektáktól. 

Nincs gouvernementalis erő, még maga az absolu-
tismus és zsarnokság sem elég, hogy az ily iszonyú 
fegyverrel rendelkező demagógiát megfékezze. 

Oroszország példája bizonyítja ezt, a hol sem egy 
óriási embertömegnek ragaszkodása és tisztelete, sem a 
tökély legmagasabb fokára emelt rendőrség nem vala 
képes megmenteni életét Sándor czárnak, népe e nagy 
jótevőjének. 

Egy maroknyi gonosztevő sakkban tart ja a nagy angol 
világhatalmat. 

Néhány forintért,1) három vagy négy bandita légbe 
röpítheti London legnagyszerűbb épületeit, és hogy az 
egész angol fővárossal végezzen, a demogogiának korán-
sem kell annyi aranyat elkölteni, mint a mennyi ezret 
Anglia Garibaldinak Sicilia és Nápoly meghódítására és 
az olasz forradalamnak Róma usurpácziójára ajándékba 
adott. 

Már ezer ember sem kell, hogy valamely országot 
felforgatni lehessen. Az u j robbantó anyagok minden erőt 
kezébe adnak azoknak, kik elég gonoszak azoknak haszná-
latára. 

Van-e hát ugyan hatalom, és melyik az, a mely 
ezt az erő:, a gonosztevők kezében ártalmatlanná tenni 
képes ? Nincs ily erő a világon, csak egy : Krisztus egy-
házának az ereje. 

De nem ám az a szétforgácsolt, megcsonkított, 
meggyengített és meghamisított egyház, a mely az eret-
nek felekezetekben nyilvánul, hanem az az egyház, melyet 
Krisztus alapitott, mindazon malasztokkal, melyeket a 
szentségek teljessége által reá hagyományozott, az az egy-
ház, melyet ő nem szűnt meg támogatni, az az egyház, 
melynek Ígéreteit ad ta : a katholika, apostoli, római vi-
lágegyház ! 

Angolország VIII . Henrik óta ezt az egyházat mint 
ellenségét üldözte, megvetette. 

Es mégis ez az egyház fogja őt megszabaditani 
ama napon, a midőn szemei meg fognak nyilni. 

') A legutóbbi irtózatos hatású londoni dynamit-merénylet a 
szektának 5 font sterlingjébe, azaz 125 frankjába került, mint mi-
napi párisi tudósításunkból lát tuk. Szevk. 

Hanem, beh messze van még ez a nap ! A helyett 
hogy az igaz világosság félé fordulna, Angolország szen-
vedéseinek okát nem a forradalom szellemében keresi, 
melyet ő terjesztett szét a világon, hanem haragját a 
katholikus hithez hü Irhonra zuditja. Még nem látja be, 
hogy azok az irlandiak, a kik most az ő palotáit alá-
aknázzák, nem azok az irhoniak, a kik a pápa szavára 
hallgatnak, hanem oly irhoniak, kiket az angol páho-
lyok szelleme rontott meg. 

Istenem, mennyi megróbáltatáson kell még Angol-
országnak keresztül esnie, míg a szentek országának út-
jára visszatér! 

Es mégis nincs másutt üdv számára, csak itt. Itt 
szakad vége ama bajoknak, a melyek hatalma körében őt 
rettegésben tart ják. 

Angolország most még Olaszországgal szövetkezik. 
Ki tudja azonban, hogy Isten nem-e éppen azért engedi 
meg a dynamittal való büntetést, hogy Angolország bűn-
hődjék azokért a segélyekért, melyeket az olasz) forrada-
lomnak nyújtott , azokért az aranyokért, melyeket most 
is Rómában az eretnekség terjesztésére áldoz?" 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az orsz. közp. kathol ikus legényegylet házára 

Festetits Tasziló gróf 100 frtot, Károlyi Gyula gróf 200 
frtot és Wenkheim Rezső gróf 100 frtot adakoztak. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Az erdé ly i k a t h . S t a t u s küldöttsége f. hó 18-án 

tisztelgett Tisza Kálmán miniszterelnöknél a képviselőház 
miniszteri szobájában. A küldöttséget nm. és ft. Lönhart 
Ferencz erdélyi püspök ur vezette és a Status nevében a 
minisztertanácshoz intézett kérvényt nyújtot t át, melyben 
arra kérik, hogy az érettségi vizsgáknál a Status ismét 
gyakorolhassa képviseleti jogát, mely tőle elvétetett. A 
küldöttség nevében Lönhart püspök ur adta elő a Status 
kérvényének tartalmát, annak támogatására kérve a mi-
niszterelnököt. Tisza miniszterelnök szívélyesen fogadta a 
küldöttséget, — melynek tagjai Boer Antal, Helfy Ignácz, 
Incze József, Lukács Béla, Szatmáry György és Ugrón 
Gábor országgyűlési képviselők voltak — s válaszában 
kijelenté, hogy bár a minisztertanács nem képez fellebbe-
zési forumot egyes minisztérium intézkedése ellenében ; 
azonban annyira fontos a kérdés és tekintélyes a testület, 
hogy kérvénye mindenesetre komoly figyelmet igényel; 
egyszersmind maga és a kormány nevében ígéri, hogy a 
kormány szigorúan a törvény követelményei szerint fog 
határozni. 

I R O D A L O M . 

Primátus in Ecclesia Orientali. Dissertatio 
inauguralis quam superatis rigorosis examinibus pro ob-
tinendo Doctoris in ss. Theologia gradu academico, annu-
ente inclyta Facultate tlieologica in alma ac celeberrima 
regia scientiarum Universitate Budapestinensi concinnavit 
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Julius Simon, Theologus absolutus. Szamos ujvarini, Typis 
typographiae Dioecesanae 1883. 8-r. 84 1. 

A keleti egyház tanúbizonyságát fejti ki a római 
pápaság felsőbbsége iránt érdekesen, szabatosan, szép la-
tin nyelven. Szerzője most már elnyerte a babérkoszo-
rút . Kívánjuk neki, hogy a tudori koszorúval kitün-
tetett e müve ujabb koszorúk szerzésére buzdítsa őt az — 
írói pályán. 

Irodalmi értesí tés . 
A szt. böjti időszak és szt. József közelgő névüunepe 

alkalmából, két szt. czélra kiadott, időszerű miire bátor-
kodom a lelkészkedő papság kegyes figyelmét oltártest-
véri szeretettel felhívni. 1. Szenvedés-hely el,-. Elmélkedések 
Urunk szenvedéséről, hitszónokok, keresztény családok 
számára. Mint szerző a bevezetésben mondja : alig volt 
kor, melyben a hitetlenség lelke mélyebb sebeket ütött 
volna Krisztus testére, az egyházra, mint épen a mai, ma-
gát felvilágosultnak gúnyoló században. Itt a setétség 
órája, midőn a gonoszság ismét osztozkodni akar Krisz-
tus köntösén, a sötétség győzelmet akar kivívni a vilá-
gosság felett ; a hitetlenség szörnye el akarja nyelni, az 
emberiséget. A vallástalanság és hitközönyösség némi-
nemű meggátlására akarna a szerző e müvével egy 
homokszemecskét, egy parrányt hozni. Azon szeretett 
paptársak nyilatkozata után, kik e müvet már hasz-
nálták, bátran ide merem irni, hogy a benne fog-
lalt megható jelenetek, korszerű eszmék, sok hideg 
szivet mélyen meghatottak. — 2. Szt. József tisztelete. El-
mélkedések, ájtatossági gyakorlatok, reggeli-, esti-, szt. 
mise- s egyéb imák. Magában foglalja továbbá Jézus szt. 
Szive és a lourdesi legszentebb Szűz tiszteletét. Ezen 
népimakönyv szt. József tiszteletének szélesebb körben 
való terjesztésére van a szerző által szánva. A benne 
foglalt elmélkedések megható szépek ; a szt. Józsefhez 
való könyörgések közt néhányat oly szépet, az egyház 
szellemében írottat találtam, monda egyik hívünk, hogy 
on ezeknél ipeghatóbbakat életemben alig olvastam. Gyö-
nyörűek, nem hiában Jézus társasági atya irta, a szt. ál-
dozáshoz való imák is. Mind a két mű már a Il-ik ki-
adásban forog közkézen. Jó lélekkel merjük mind a ket-
tőt ajánlani. Ara 00—00 kr. vagy erga 3—3 sacra ad 
iüt. Dantis. 1 frt 20 krért vagy 0 intentio elvállalása 
mellett mind a kettő bérmentesen megküldetik. Megren-
delhetők Regölön Sz. M. plébánosnál p. helyben és Sza-
kadáthon W . Gy. plébánosnál, p. Gyönk (Tolna m ) A 
nevezett társ-szerzők minden sz. czélra kiadott könyvüket : 
„Emlékkönyv a lourdesi magyar zarándoklatról ' (ára 2 frt.) 
,Szt. József tisztelete" imakönyv. Szenvedés helyek. Bu-
csusok könyve, Loretom. Monial. Assisi. Nagy-Mária-Ozell. 
Róma. Peiremal. A legméltóságosabb Oltari-szentség imá-
dása. Szt. Család naptár két évről. Mindezt 5 frtért , vagy 
erga 25 sacra bérmentesen megküldik. Szeressen belliinket 
Jézus és Mária sz. Szive! 

Szemennyei M. 

VEGYESEK. 
— Bolognában XIII. Leo pápa félszázados jubileumára 

az olasz .katholikus kongresszusok állandó bizottsága" 
külön bizottságot állított össze a végből, hogy az, ez al-
kalomra, lehetőleg impozáns ünnepélyt előkészítsen és 
szervezzen. Minden egyes nemzet, minden egyházmegye, 
s minden katholikus színezetű társulat készüljön e nagy 
jelentőségű eseményre saját módja és alkalmas körülmé-
nyei szerint ; mindazáltal a mi bizottságunk appellál az 
összes katholiczismus szeretetére, kegyeletére és tevékeny-
ségére s a következő négy főbb pontra hívja fel figyel-
müket : 1. szent imaegylet alakítandó, avégből, hogy az 
Isten diadalra segítse az egyházat és soká tartsa meg fe-
jét, XIII. Leo pápát. 2. Vatikáni kiállítás rendezendő 
ker. ipar- és művészeti czikkekből, melyek ő szeutségé-
gének felajánltatnak : e czikkek nagyobbrésze vonatko-
zással legyen az isteni tiszteletre. 3. Miseáldozatok mu-
tattassanak be az egész keresztény világon, a hívek anyagi 
hozzájárulásával, ha még oly csekély lesz is az. Végre 
4. Szerveztessék általános zarándoklat sz. Péter és Pál 
apostolok sírjához. 

— „ Isten hadserege". Igy nevezte IX. Pius a Mim 
gróf által Francziaországban szervezett katholikus mun-
kás-köröket. Mily hatalmas és dicső lesz e hadsereg, ha 
nemcsak a munkások, hanem minden rendű és rangú 
katholikusok mind egyletileg lesznek szervezve. Belgium-
ban és Poroszországban már látjuk Isten e hatalmas 
hadseregét felvonulásának teljes fényében, dicsőségében 
és erejében. Hajh ! de hátra vagyunk még mi ! 

— A franczia /< atholikusok rendületlenül haladnak 
előre a társadalom és tudomány keresztény és katholikus 
szellemű regeneratiójában. Ujabban a párisi kath. egye-
tem mellett nagyszerű kórházat építenek, melynek kettős 
czélja lesz : enyhíteni a nyomort és a felállítandó orvosi 
kor számára tanulmányi települ szolgálni. 

— Gordont a keresztény civilisatio hősének nevezi 
a ,Courrier de Bruxelles.' Vallásossága kétségtelenül ma-
gas fokú volt. Mikor legutoljára elhagyta hazáját, hogy 
Soudánban megmentse hazája és a kereszténység érde-
keit, egy katholikus paphoz igy szólt: „Imádkozzék éret-
tem ; akkor biztosan győzni fogok." Gyászos halálát a 
Gladstone-kormány hanyagsága okozta. Önzetlensége és 
az emberiség nemesebb javaiért való önfeláldozása felül 
emelték őt a közönséges angol színvonalon, mely csak-
nem azonos a kapzsisággal és más népek kiszivattyuzá-
sával. Az Evangelium és Kempis Tamás könyve zseb-
könyvei valának. Mit nem tett volna e férfiú, ha a katho-
licismus körében születik és hitkiildér lesz ! ? 

Miből állt Mac Cabe bibornok politikája? meg-
mondta egy alkalommal, midőn igy szólt: „Az én poli-
tikám forró szeretetem Irhon iránt". De ez a szeretet 
nem egy politikai pártember szeretete volt, hanem egy 
papé, egy áldozáré, egy apostolé, qui omnibus omnia 
factus est, ut Christo lucrifaceret. 

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

Budapest, 1885. Kudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utczn 8. sz.) 
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A gymnasiumi vallásoktatás kérdéséhez. 
(Ajánlva kiválóan kegyelmes főpásztoraink magas figyelmébe.) 

Minthogy e becses lapok hasábjain már több-
szűr felvettetett a gymn. vallásoktatás rendezé-
sének szükségessége, s felhivatott e kérdés körül 
való eszmecserére különösen a tanárvilág: legyen 
szabad röviden e fontos ügyben csekélységemnek 
is indokolt véleményt nyilvánitani, s az egész 
vallásoktatás szervezéséről egy pár megjegyzést 
koczkáztatni ! 

A gymn. hitoktatás jelen állapotában a rend-
szertelenségnek valóságos példánya ! Nem szólok 
az eltérő tankönyvekről ; noha a tárgy termé-
szete itt is több egyöntetűséget követelhetné. De 
igen is ráillik a fentebbi sújtó vád a tananyag-
nak beosztására. Ráillik pedig kettős okból. Elő-
ször, mert az ország gymnasiumaiban az egyes 
osztályok számára kiszabott tananyag nem min-
denütt ugyanaz. Az egyik gymnasiumban p. o. 
a szertartástant a 4-ik osztályban, a másikban 
pedig a 2-ik osztályban adják elő. Akárhányszor 
megeshetik tehát, hogy a gymnasiumot változta-
tott itjak esetleg az egyik tárgyat egyszer sem 
vagy esetleg ugyanazt kétszer is tanulják ! Az 
állam az egész országban a profán tantárgyak 
mindegyikéből minden egyes osztályra pontosan 
és kötelezőleg megállapította a tananyagot. Csak 
éppen a vallástan, melynek jogosultságáért még 
kemény parlamenti harczoktól sem riadtak vissza 
egyháznagyjaink, csak éppen ez van szabályozat-
lanul !.. . 

A rendszertelenség valóságos példányának 
neveztem a gymn. vallásoktatást másodszor azért, 
mert — eltekintve a fentebbi szabálytalanságtól 

; — a tárgy egymásutánjában a természetes rend 
és a paedagogia elvei hatái-ozottan ügyeimen ki-
vül vannak hagyva. A természetes rend ugyanis 
azt követeli, hogy az, a mi csak bevezetés, elő-
készítés — megelőzze azt, a mibe bevezet, a 
mire előkészit. Más szóval, ha az egész ó-testa-
mentorn nem más, mint előkészület és bevezetés 
az uj-ba: ugy ne kezdjük az uj testamentom tanté-

: telein a rendszeres tanitást és azután menjünk 
vissza az ó-testamentomba, hanem tartsuk meg 
a természetes rendet. Ezt követelik a paedagogia 
elvei is. 8 mit látunk a jelenlegi gymn. vallásokta-
tásnál ! Az első osztályban megkezdik a katekiz-
must, tehát a revelatio tar ta lmát ; a 3-ik és -t-ik 
osztályokban meg előadják a revelatio tényét az 
ú- és uj-testamentomi elbeszélésekben ! Előbb te-
hát megcsináljuk a tar talmat s csak azután gon-
dolkozunk tartóról ! Az első osztályú fejletlen 
eszű gyermek vesződik, az elvont és nehéz hit-
igazságokkal — a 3-ik és Jr-ik osztályú már fej-
lettebb ifjú könnyű bibliai elbeszélésekkel ját-
szik ! Az első osztályban dogmaticát adunk, a 
másodikban liturgicát, a harmadik-negyedikben 
biblicumot! Hol az a theologus, a ki ezt a beosz-
tást természetesnek találja? 

A természetellenesség, mely e felosztásban 
kézzel fogható, már magában egyúttal nagy paeda-
gogiai hiba is. Nagyobbodik e hiba. ha meggon-
doljuk, hogy az ó- és uj-testamentemi elbeszélé-
sek erkölcs- és szivnemesitő hatását is mennyire 
gyengitjük ezzel a felosztással. Mert azt csak 
megengedi mindenki, liogy ez elbeszélések sok-
kal jobban fognak hatni egy még fogékony első 
osztályú fiúra, mint egy már sokszor érzékcsik-
lándozo olvasmányok után vágyó, nem ritkán 
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megkeményedett szivü 3-ik vagy 4-ik osztályú 
tanulóra? Ne feledjük el a korszellem hatását 
i f jainkra, kik legtöbbször csak neveztetnek ifjak-
nak, de gondolkozásban, érzületben fásult kedélyű 
öregekhez hasonlítanak ! 

E tárgyaknak előadási rendje tehát megvál-
toztatandó ! De ez még nem elég. Fel kell venni 
már az alsó osztályokra egy tárgyat , melyet 
eddig ezer kár, hogy fel nem vettek. Nézzük 
meg protestáns atyánkfiait ! Egész vallásoktatá-
suk úgyszólván egyháztörténelem. Ez az ő esz-
közük, melylyel az ő felekezetiesen gondolkozó 
és érző híveiket nevelik. Nem ez eszköz elhanya-
golása-e egyik főoka, hogy mi meg oly ri tkán ne-
velünk katholikus öntudatu híveket ? ! 

Kérdés azonban, hogy egyetemes vagy ma-
gyar egyháztörténelmet vegyünk-e fel az algym-
nasiumba! Szerény nézetem az. hogy e kettőt 
el nem különítve egyszerre kell adnunk, és pe-
dig ugy, hogy az algymnasiumban az egyetemes 
tör ténet re legyen fektetve a fősuly, de azért a 
magyar egyháztörténelmet i t t is kiváló figye-
lemben részesítsük; ellenben a S-ik osztálynak, 
hol Magyarország politikai története tárgyaltatik, 
főtárgya legyen a magyar egyház történelme, de 
természetest-n kellő tekintetre kell méltatni az 
egyetemes egyháztörténelmet is. 

Nézetem szerint tehát a gymnasiumi vallás-
oktatás tárgyai és ezek sorrendje a következő 
lehetne : 

1-ső osztályban az ó- és uj-szövetségi elbeszé-
lések ; 2-ik osztályban katekizmus ; 3-ik osztályban 
szertartástan ; 4-ikben egyetemes egyháztörténelem, 
kiváló tekintettel a magyar egyház történelmére; 
5, ti, 7-ik osztályban maradhatna a jelenlegi be-
osztás; S-ik osztályban a magyar egyház törté-
nelme. folytonos tekintettel az egyetemes egyház 
történetére. 

Ez volna szerény véleményem szerint a ter-
mészetes rend és tárgysorozat, mely által gym-
nasiumi vallásoktatásunk jelen rendszertelenségén 
segíthetnénk és a katholikus érzület fejlesztését 
és ápolását legczélszerübben eszközölhetnők. A ki 
jobbat tud, a katholikus közügy érdekében ne 
sajnálja vele előállani. Azután pedig fel a mun-
kára. hogy el ne késsünk ! 

G e L t, 
tanár. 

Halál és halhatatlanság. 
Kovács Zsigmond, Isten és az apostoli szentszék kegyelmé-
ből veszprémi püspök, a veszprémi egyházmegye tisztelendő 
papságának s buzgó híveinek üdvöt és áldást az Urban. *) 

Az ember lénye, természete kettős titokteljes 
j ellentétből áll. Porból, sárból formáltatott , de az 

Isten képére s hasonlatosságára van teremtve; a 
legfelségesebb gyermeke és — emberfia, ki féreg 
és rothadás; mint vizet iszsza a gonoszságot, — 
s a Mindenható lelke eleveníti, betöltve őt az ér-
telmesség tudományával; kezét angyal fogja, szive 
a kígyó hatalmában; fölemelkedhetik az egek 
magasságáig, — mélyebbre sülyedhet a poklok 
mélységénél. „Micsoda az ember?" kérdi a zsol-
táros a csillagok millióival ragyogó égboltozatot 
elragadtatással szemlélve. Első pillanatban meg-
döbben ; a tündöklő égi testekhez hasonlítva a 
porfiát ; majd az Alkotóra, az ember mennyei 
Atyjára s a porfia magasztos rendeltetésére gon-
dolva, örvendezve kiál t ja: „Kevéssel kisebbé tevéd 
őt az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel 
megkoszoruzád őt." (8. Zsolt, 5. ti.) Ugyanezen 
kérdésre mily másképen hangzó feleletet ád a 
szent király, midőn ellenségeitől körülvéve, egye-
dül a gonosz, az Isten nélkül való emberre gon-
dol ; a midőn kérdezvén: „Micsoda az ember?" 
Bánatosan felel: „Az ember hasonló a lehellethez, 
napjai mint a muló árnyék". (143. Zsolt. 4.) 
Majd szemben a hazugok istenkáromló csoportjá-
val legyőzhetetlen haragra gyulád s fölkiált: 
„Tündököltesd villámaidat és szórd széjjel őket ; 

bocsásd ki nyilaidat és zavard meg őket." (143. 
Zsolt, ti.) 

Az ember ezen kettős ellentétes valóját nem-
csak a szent könyvekből ismerjük, mindennap 
saját szemeinkkel láthat juk azt. Egyfelől csudál-
kozásra ragad bennünket az ember nagysága, 
másfelől pirulni kell lealjasodása miatt. Egyfelől 
látjuk őt mint a tudás urát, a természet uralko-
dóját, királyát, aki úgyszólván kezével méri, mér-
legeli, alkotó részeikre bontja az égi testeket, 
másfelől, megfosztva eredete dicső fényétől, mé-
lyebbre látjuk sülyedni a föld oktalan barmainál, 
kiknek nincs értelmük. 0 az egyetlen teremtmény) 
ak i Teremtője szándékát meghiusítja; fenségét 
megsérti ; a legaljasabb, mert legbitnösebb ; a leg-
bünösebb, mert egyedül ő él vissza Alkotója ado-
mányaival. A bűn állapotában a harag, kárhozat 

*) Ezt a gyönyörű magyar főpásztori körlevelet kedves kö-
telességünknek tar t juk hazánk papságának szélesebb körben bemu-
tatni. Szerk. 
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gyermeke; a kegyelem birtokában Isten fia, a 
mennyország örököse; a bün által Sátán rabszol-
gája, Jézus Krisztus végtelen érdeme által Istt-n 
megváltottja, Jézus Krisztus örököstársa. Teste 
halandó, lelke halhatat lan; sőt ugyanazon teste, 
mely a halál martaléka, a sir lakosa, férgek ele-
dele, — Jézus Krisztus halála és föltámadása ál- i 
tal a föltámadás és örökélet osztályrészese. 

Ezen megdöbbentő, de egyszersmind vigasz-
taló ellentétes tárgyról — a halálról és halhatat-
lanságról akarok' szólni hozzátok, Krisztusban 
szeretteim, a bekövetkező szent időszak alkalmá-
ból, hogy benneteket, a kik mindnyájan ittatok 
az Üdvőzitő keserű kelyhének cseppjeiből, érez-
tétek a tűzkeresztségnek szikráit, a kiknek léptei 
után évről-évre, napról-napra hosszabb, sötétebb 
árnyék húzódik, mig végre éltetek napja a sir 
éjszakájában leáldozik, fölemeljelek magasztos 
rendeltetésünk azon vigasztaló reménységéhez, 
hogy Urunk, Megváltónk is meghalt, tehát nekünk 
meg kell halnunk; de ő lábait a halál fejére tette, 
hogy szivünkből a meggyőzött ellenség félelmét 
kiszakítsa. 

Ha végig tekintünk az emberiség történetén, ka 
körülnézünk az életben, vajmi keveset látunk összeegye ztet-
hetőt ama fényes méltósággal, dicső rendeltetéssel, ama hall-
hatatlan reményekkel, melyekkel Isten az embert fölruházta. 
A paradicsomból számkivetett első emberpár örökké a 
még ismeretlen halál képe által üldöztetik. Kezdetben 
csak a virágok hervadó színében, a fák sárguló lombjai-
ban látják a halál rettenetes képét, mely titkos borza-
lommal tölti el szivöket, midőn lá t ják, mily utálatossá 
válik az állatok tarka szinpompája a föloszlás érintésére. 
Majd egész ret tentő valóságában megjelenik előttük a | 
halál. Második szülöttük meggyilkolt áldozat : az első 
szülött testvérgyilkos, földönfutó s egy rettenetes halál 
áldozata. S azóta az emberi nem a pusztulás, romok, ha-
lál világában él. 

A természet mintha átokkal volna megverve : rom-
bolás, csapások képeivel, az égi testek ijesztő tünemé-
nyeivel, zivatarral, éhséggel, dögvészszel rettenti a föld 
fiát ; maga a föld nyög, vajúdik, reszket, háborog az em-
ber lábai alatt s méhének gyilkos tüzével elemészti vagy 
megnyílt gyomrába temeti nyomorult lakóit. S fölületén 
őszi levélnél sűrűbben fekszik az emberi nem halandó 
maradványa. Az ut, az utcza, a mező, melyen járunk, egy 
roppant temető ; minden szikla névtelen sírkő ; minden 
talpalatnyi pázsit emléktelen sirhalom : minden porszem-
ben előttünk élt embertársunk hamvát tapossuk. S mi 
magunk nem egyebek vagyunk, mint mindennap megéret t 
fü az arató kaszájára. Mi is megyünk utunkon a néma-
ság ama hazájába, hol már annyian megelőztek bennün-
ket. Kövid, könnyelmű örömeivel, virágaival hamar el-
hervadó ifjúság, forgandó szerencse, sohasem teljesült 
vágyak, küzdés a megélhetésért, maró gond a családért, 
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csalódás reményeinkben, csalódás barátainkban, örökre 
megválás kedveseinktől, csapások, betegség — ime rövid 
életünk. S gyors lefolyása alatt, minden csendesbb pilla-
natunkban, mint valamely magános, puszta ház lelkektől 
látogatott folyosóin a kisértet lépteit halljuk, hal lgat juk 
a halál közeledő lépteinek vérfagyasztó viszhangját. S 
bár a meghalás oly mindennapi, oly közönséges, isme-

i retes arcza nem teszi őt kevésbbé rettentővé ; mert a meg-
holtak milliárdjai gondosan őrzik rettenetes t i tkukat, s 
ebből a tegnap meghalt gyermek többet tud, mint az élők 
millióinak legbölcsebbjei. 

Ha a halál mindennek véget vet, ha a siron tul 
semmi sincs, mi akkor az élet ? Czéltalan, hiábavaló küz-
dés ; fárasztó reménytelen vergődés ; ösvény, mely sehova 
sem vezet ; kapu, mely a semmiségbe nyilik ; hajó, mely 
a végtelen óceánra bocsáttatott , hogy ismeretlen mélysé-
geiben elmerüljön. Ha nincs föltámadás a halálból, akkor 
mindazok, kik Krisztusban elaludtak, elvesztek ; szeret-
teink, akiknek életén szivünk egész szeretetével, lelkünk 
egész hevével csüngtünk, a halál jeges érintésére átköl-
töztek ama rideg országba, hol minden el van feledve ; 
hol nincs semmi részük többé abban, ami a nap alatt 
történik ; mind ami nagy volt, mind ami szép volt, mind 
ami nemes volt bennök, elveszett, amint mi mindnyájan 
el fogunk veszni örökre. Oh ha a túlvilágon élet nem 
volna, hogyan tudnánk elviselni a halál rettenetes gondo-
la tá t ? Nem zuzna-e az össze bennünket s a fájdalom alatt, 
nem rogynánk-e mi is ugyanazon hideg sirba, mely sze-
retteink fölött örökre bezárul ? 

Midőn a sir göröngyei a koporsóra hullanak, nehéz 
hinni a föltámadásban ; még nehezebb, ha lá t juk az em-
berek között található sok rosszat, sok gonoszt. S ha 
minden ember oly gonosz volna, mint a leggonoszabb, 
oly aljas, mint a legaljasabb, könnyű volna az embert 
csak valamely magasabb rendű állatnak képzelni, aki, 
mint más állat, rövid életet él s rövid élet után, mint 
azok, meghal öntudat, remény nélkül való halállal. De 

I ba látunk einbeieket , kiknek állati természetük van, de 
azt megzabolázzák : kik anyagi romlott világban élnek, 
de annak nincs hatalma fölöttük s élnek, mintha nem 
abban élnének ; kiknek szemei az örökkévalókon függenek, 
gondolataikat az örökkévalóságra emelik ; ha látunk em-
bereket, kik győzedelmeskednek, uralkodnak a kísértés, 
szenvedés, halál, sors, változás fö lö t t ; akik a jót cselek-
szik akkor is, mikor az nehéz, fájdalmas, veszedelmes; 
nem csupán kötelességből, hanem örvendezve ; akik az 
élet dühöngő viharaiban, taj tékzó hullámai közt nyugod-
tan eveznek ama révpart felé, melyben rendületlenül hisz-
nek ; ha ilyen embereket látunk, nem hihetjük, hogy csa-
lathozhatnak ; nem gondolhatjuk, nem mondhat juk, hogy 
hasonlók az állatokhoz, melyek elvesznek ; nem hihetjük, 
hogy a szent a sirban maradjon és örökké rothadást lás-
son. Test és vér ismét porrá válhatnak ; emberi fény, 
dicsőség elhervadhatnak ; de a jóság, az igazság, a sze-
retet isteni és meg nem halhat. Aki ezekben élt, az 
Krisztusban élt s Krisztussal örökké élni fog. 

Ezen tudat, ezen meggyőződés lelkesítette a szenteket, 
vértanukat, kik a halhatat lanság reményében készségesen, 
örömmel siettek a halál karjaiba. Ellenük voltak a ki-

16* 
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rályok, császárok, hadseregek ; a máglyák láugja, az aré-
nák vadállatai, a hóhérok kinzó eszközei nem rettenték 
meg őket ; mert tudták, hogy Isten velük van, hogy egész 
kék mennyboltja védő pajzsuk, hogy mennél közelebb 
vannak a tiizhöz, annál közelebb vannak Krisztushoz, 
s mig lábaikat a máglyák lángja nyaldosta, homlokukat 
a paradicsom balzsamos szellői legyezték. 

Végtelen szomorú, kétségbeejtő volna, ha az emberi 
élet folyama a semmiség part nélküli, sötét tengerébe 
szakadna. Azonban, Istennek hála, nem igy van. A halál, 
a sir, a féreg nem lesznek győztesek örökké ; halál és 
biin nem törvényes uralkodói a világnak, csak hazug lá-
zadók, bitorlói a hatalomnak, kiket Istenfia legyőzött s 
lábaival taposott ; ugyanazon, csakhogy megdicsőült test-
ben élni fogunk akkor is, midőn az idő sem lesz többé ; 
ugyanezen testünkben, csakhogy az meg lesz keresztelve I 
az élet vizében, szennye fehérre mosva Krisztus, az ár-
tatlan Bárány vérében, „Ki megújí t ja a mi alázatos tes-
tünket, hasonlóvá tevén az ő dicsőséges testéhez. (Filip. 
3, 21.) „Nagv hirtelen és egy szempillantásban az utolsó 
trombitaszóra a megholtak fötámadnak, már rothadatla-
nok : és mindnyájan elváltozunk (I. Kor. 15, 52.) S mi-
dőn ezen vigesztaló szavakat halljuk s szemeink az öröm 
könyeivel megtelnek szeretteinkre gondolva, kik hideg 
sirban alusznak, — lelkünk szárnyakat ölt s fölemelke-
dik e nyomorult világ szennyes pora, zajgó hullámai fölé 
s örvendezve zengi: „Hol van halál a te fulánkod, hol 
van sir a te diadalmad'?" (I. Kor. 15, 55.) 

(Vége köv.) 
j 

I 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 24. A m> minket érdekel. — A 

tegnap befejezett általános vita a főrendiház reformjáról 
a senki által kétségbe nem vont, mindenki által előrelá-
tott eredménynyel végződött : a bizottsági javaslatnak a 
kormánypárt numerikus ereje által történt elfogadásával. 

Ez csak az első felvonás volt, melyhez a képviselő-
házban még a második sorakozik — a részletes vita — 
mire azután a főrendiházban a harmadik rövid felvonás 
alkalmasint azzal fog végződui, hogy a függöny legördül 
a — megbukott törvényjavaslat eltakarítására. 

Ma egy hete a törvényhozás mindkét házából ösz-
szeállitottunk némely dolgot, melyek minket érdekelnek. 
Mai levelem ennek csak folytatása kiván lenni és pedig 
chronologikus rendben. 

A kormánypárti képviselő, Dégen Gusztáv, elég 
méltányos, hogy meleg szavakban elismerje a kath. egy-
háznak érdemeit Magyarországban és azért a czimzetes 
püspökök kihagyásával kegyes megengedi, hogy a me-
gyés püspökök a szervezendő felsőházban megmaradjanak, 
a mint a kormány javaslata akarja, de másrészt elég 
szabadelvű, hogy a zsidók befogadását talán még mele-
gebben védelmezze. Csak azt nem hallottuk : egy vagy 
két zsidót akar-e felvenni, de mint hű kormánypártiról 
merjük feltenni, hogy a kormány javaslata értelmében 
egygyel is megelégszik. Szép az a részrehajlatlanság, 
mely ment az egyoldalúság békóitól ! 

Hoitsy P. nivellirozó radikalismusára nincs észrevé-
telünk. Gr. Keglevich 0 . intransigens liberalizmusa da-
czára kegyes volt kimondani, hogy neki „a felekezetek 
képviselete ellen semmi kifogása" sincsen. Sőt azt is 
mondá, hogy,előt te majdnem közömbös, vájjon egy más 
felekezet lesz-e abban képviselve vagy sem és elég bátor 
volt magyarázatképp hozzá tenni : „t. i. az izraelita fele-
kezet." De alkalmasint azért, mert balról közbeszóltak: 
„Ez is intransigens liberalismus !" nyomban felvette sze-
repét a nemes gróf, sajnálván, „hogy a vallásszabadság, 
a lelkiismeret szabadsága és a jogegyenlőség ma még oly 
fogalmak, melyek léteznek ugyan a papiron, de tényleg 
nem." De vigasztalja magát és a t. házat azzal a re-
ménynyel, hogy ha a nemzet a szellemi fejlettség és ma-
gaslat ama fokára fog emelkedni, melyen ma még nin-

I csen, csak formai dolog lesz azt kodifikálni, mi magától 
fog életbe lépni. Fájdalom, kénytelenek vagyunk beis-
merni, hogy ez az idő mindenesetre be fog következni, 
ha a nemzet zöme oly minden tekintetben „végzett" és 
kifejlett állásponton lesz, aminőn ma a nemes grófot lát-
juk. Mert bizony elég aggodalommal veszszük észre na-
ponként, hogy „a szellemi fejlettség," melyet a gróf-képvi-
selő ur kontemplált, csakugyan terjedt. Csak azután oda 
ne vigyen e fejlettség, hogy azt mondják rólunk is; 
mit egy szomszéd kath. nemzetről gyakran hallani : finis 
Poloniae ! 

Jóllehet nem nomine, de mégis fácto sokkal intran-
sigensebb volt a szélsőbali Mocsáry L., a ki az erdélyi 
protestáns főurak kimaradása feletti fájdalmát e szavakba 
önté : 

„Hát már most kérdem: helyes-e oly országban, hol 
még de fácto uralkodó vallás létezik, hol még az egyik 
felekezetnek ezen uralkodó állásánál fogva igazi jogegyen-
lőségről, beszélni nem lehet, helyes-e oly körülmények közt 
megfosztani a kisebbségben levő felekezeteket attól, hogy 
a felsőházban képviselve legyenek ? Azért a veszteségért, 
hogy onnan ki fognak maradni a protestáns tagok, nem 
nyújt kárpótlást a miniszterelnök urnák azon intézkedése, 
hogy az egyház néhány egyházi férfiú által legyen kép-
viselve." 

Szegény protestánsok ! Még most is nyögnek az 
„uralkodó vallás" járma ala t t ! Persze, ki tehet arról, hogy 
a magyar korona területén a latin és gör. szert, római 
katholikusok a lakosság 60 százalékát teszik ki, mig az 
ágost. és helv. hitvallású evangélikusok összesen csak 20 
százalékra rúgnak ! Ezen Mocsáry L. uram siralmai édes-
keveset fognak változtatni. De különben őt, ugy látszik, 
nem annyira az arithemetikai arány, mint inkább az „igazi 
jogegyenlőség" hiánya bántja. Ezen szónak pedig Mocsáry 
uram szájában az a jelentősége, hogy a protestánsok bír-
janak annyit, épp annyit, mennyit a katholikusok, vagyis 
a protestánsok mindenben ugyanazt mondhassák ma-
gukénak, mit a háromszor olyan nagy számban levő 
katholikusok. Ez volna a Mocsáry-féle igazi jogegyen-
lőség." ! 

Kilyukadt ez beszéde végén oda, hogy kritizálván a 
szabadelvű pár t liberalizmusát, a többi között eme, kér-
dés alakjába bujtatott provocatiót intézi a többséghez : 
„ Vagy általában miért nem merik indítványozni a pop 
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javak bevonását? En nem fogom megszavazni, mert nem 
tartom opportunusnak, de elvárnám a liberalizmustól e te-
kintetben a kezdeményezést." 

Ravasz rókát já tszot t az ipse ! De még sem oly ra-
vasz, hogy pápista ész nem látná át a furfangot . A több-
ség, hogy kimutassa tizenhárom próbás szabadelvüségét, 
indítványozza „a papi javak bevonását" és persze fogadja 
is el ezt az indítványt ad majorem liberalismi glóriám ; — 
ö, az „igazi jogegyenlőség" előharczosa titokban örülne 
neki. mert akkor többé nem volna, mi a protestantismus 
szemét bántaná, a protestáns cape-rape-politika szerint 
szert tehetnének szép vagyonra, csak a liberalismustól 
várná e tekintetben a kezdeményezést. 0 ugyan meg nem 
szavazná, mert nem ta r t j a opportunusnak. Valóban csak 
azért nem ? Tehát igazságtalanságnak, jogtiprásnak, vagy 
mondjuk ki nyíltan : rablásnak, országos rablásnak nem 
tar taná a „papi javak bevonását", csak opportunusnak 
nem ? Neuule annyit jelent ez : kapar ja ki más va-
laki nekem a parázsból a sült gesztenyét, én majd elvi-
szem ? Es ezt egy ember meri mondani, ki az „igazi jog-
egyenlőség" előharczosa gyanánt oly gyakran bővelkedik 
a jogtalanság, zsarnokság, elnyomatás és hasonló kifeje-
zésekkel ? No tartsa meg magának Mocsáry uram az ő igazi 
jogegyenlőségét, mi az ilyen „igazi jogegyenlőség" ellen 
a józan ész, az elfogulatlanul gondolkodni tudó protes-
táns és nem protestáns emberiség nevében a leg innepé-
lyesebben tiltakozunk. 

Mocsáry L. többi bogarait azonban, hogy az egv-
házirend képviseltetését helytelennek ta r t ja stb. neki 
megbocsátjuk, valamint azt is gusztusára bizzuk, hogy a 1 

protestánsokat a danausi ajándéktól megkímélni óhaj t ja . 
Csak egy rövid észrevételem volna a „monstruozus számra", 
melyet az egyházi főemberek a főrendiházban képvisel-
nek. Először is e szám nem „oly mostruozus", mert 30 . 
czimzetes püspök nincs is és a meglevő czimek sincsenek 
mindenkoron adományozva ; másodszor dato sed non con-
cesso, hogy az egyházi főemberek száma csakugyan 73, 
mint ezt Mocsáry tévesen kiszámította, szerény vélemé-
nyünk szerint sokkal kevesebb „monstruozitás" rejlik 
még ezen számban is, mint Mocsáry M. „igazi jogegyenlő-
ségében", a mint az előadottak bizonyítják. Törvényesuton 
szerzett jogok sohasem képezhetnek „monstruozitást", de 
igen is nyilt erőszakoskodás és flagrans jogt iprás már in 
radice is az ! 

A többiről a következő levelemben. ? | 

Róma. XIII. Leo //ápa beszéde Kóma összes plé-
bánosa - és böjti szónokaihoz f . hó 17-én: 

„Ez évben is igazi gyönyörrel fogadjuk Róma lel-
készeit és szónokait, s boldognak érezzük magunkat, hogy 
mindnyájatokhoz néhány szót intézhetünk 

Látván benneteket körünkben, kedves fiaink, látván 
a lelkek üdvére vonatkozó buzgólkodástokat, a társada-
lom szomorú és fájdalmas állapotára gondolunk, melybe 
az istentelen és felforgató elvek folytonos fejlődése kö-
vetkeztében jutott , s melyekben ugy a szent vallásunk 
érdekei, mint a polgári társadaloméi kemény próbára 
vannak téve. 

Hiába erőlködik az emberi bölcsesség e nagy baj t 

hathatós irral gyógyítani ; az egyedüli módszer : vissza-
térni az embernek a kereszténység törvényei és az egy-
ház tanai szigorú megtartásához. És éppen a lelkipász-
torokat és hitszónokokat bizta meg az egyház a feladattal, 
hogy a népet e törvények megtartására vezessék. 

Kedves fiaink ! Ti vagytok hivatva e nagyfontosságú 
misszióra Rómában : töltsétek be azt oly buzgalommal, 
milyet a szükség követel, különösen most, midőn Róma, 
a katholikus hit központja ellen az ellenséges szekták 
egyesíteni látszanak összes erőlködéseiket s büntetlenül 
ármánykodnak Jézus Krisztus egyháza ellen a támadások 

1 mindenfele nemével. 
Kedves lelkipásztorok ! e bajok, e veszélyek láttára, 

; hasson át benneteket hivatástok nagy fontossága, mely 
I napról-napra növekedik, s ujabb kötelességeket ró reátok. 

— Most meg kell kétszereznetek buzgalmatokat és őrkö-
désteket. A számtalan nehézségek- és akadályokkal szem-
ben, bátorságot és á ' lhatatosságot tanúsítsatok, szentel-
jétek és áldozzátok fel magatokat a lelkek üdvének, 
segédkezzetek a legkisebb szükségnél, legyetek mindene 
mindenkinek, hasson át benneteket mindenkor a szelídség, 
türelem és a szeretet ihlete. 

Ily módon, általatok, a római nép, legalább legna-
gyobb részt, meg lesz óva azon bajoktól, amelyek fe-
nyegetik, és sértetlenül meg fogja őrizni ősei hitének drága 
kincsét. S igy is kell lenni, mert daczára az idők viszon-
tagságainak, melyektől környeztetünk, Rómából, mint 
valami szent begyről kell szétáradnia és fényt árasztania 
az egész világra az igazi keresztény czivilizáczió fényé-
nek, s kell, hogy ismételve alkalmazhassuk Rómára s ré-
szére az apostol eme szép szavait : „Fides vestra a nun-
t iatur in universo mundo." 

De ezen nemes czél elérésére az evangeliumi mun-
kások együttes közreműködése nem csak alkalomszerű, 
hanem szükséges is, s nektek, fölszentelt szónokok, szin-
tén hatályosan hozzá kell járulnotok ehhez, bőségesen 
hirdetvén az isteni igét a szent böjt ezen kegyelmes ide-
jében, hogy erkölcsi befolyást gyakoroljatok ezen, népre, 
melynek lelki irányzása a ti gondotokra van b i z v a -
— Ti is nagyon jól ismeritek a mostani idők szerencsét-
len körülményeit, s nagyon jól tudjátok, hogy számtalan 
tévelyek s a tömeg közé bőségesen elhintett vétkes ma-
ximák, a szenvedélyek fölszabadítása, a gyönyörökhöz és 
a bűnhöz való csábítás által mint akar ják mai napság 
megmételyezni s megrontani a keresztény morált, s a 
hazug czivilizáczió ürügye alatt mennyire igyekeznek 
visszavezetni az emberi nemet a pogányság megromlott 
erkölcseihez. Szükséges tehát, hogy az evangeliumi igaz-
ság prédikálása és a tévely s biin elleni harcz által min-
den igyekezeteket az eszmék fölvilágositására s arra for-
dítsátok, hogy lobbantsátok lángra a szivekben az igazság 
és az erény szeretetét, a melyek minden erkölcsnek alapjai, 
s a melyek egyedül képesek megszerezni az embereknek 
az üdvöt, a földi s az örök boldogságot. 

Igaz, hogy ez nehéz s emberi erőt meghaladó mun-
ka. De ti, kedves fiaim, támaszkodjatok azon misszióra, 
melyet az egyház bizott rátok, s az isteni erény hatal-
mas segedelmére. Ez a segély fenn fog benneteket tar-
tani fáradalmaitok közben s becses gyümölcsökben bősé-
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gessé teszi prédikácziói tokat . E segedelmet Mi is benső 
szivvel ké r j ük számotokra az égtől, s ennek zálogául 
a tyai jó indula t ta l apostoli á ldásunkat ad juk rá tok fölszen-
tel t szónokok és lelki pásztorok ! 

BéCS, febr . 20. A congrua-kérdés. — 
Minthogy ez az ügy a magyar papság érdeklődé-

sére, már csak a tanulság szempont jából is, teljesen méltó, 
mindenek előtt szándékom önökkel megismertetni azt a 
tv javasla tot , a mely, az önök autonomiai congresszusának 
e laboratumához hasonlóan,1) tel jes kilencz évig hever t a 
ministerium, 110 meg az illető bizot tságok asztalfiókjában, 
most pedig a re ichsrath képviselőháza által megszavazta-
to t t ugyan, de a mint látni fogjuk , oly modali tások kö-
zött, hogy bizony-bizony nincs köszönet benne. 

A törvényjavaslat szövege ez : 
Törvény...., mdylyel ideiglenes határozatok hozat-

nak a kath. lelkészek dotátiójára vonatkozólag. 
I. Czikk : A kath. lelkészi kar dotat io-viszonyainak 

törvényhozási lag létesítendő definitív szabályozásáig kö-
vetkező ideiglenes ha tározatok lesznek érvényben : 

1. §. Önálló ka th . lelkészeknek és rendszeresí tet t 
segédlelkészeknek az állásukhoz mér t jövedelmi minimum 
(congrua), a mennyiben az a lelkészi hivatallal j á ró jö -
vedelmek által fedezve nem volna, a vallásalapból, illető-
leg az állami dotatióból fog kiegészít tetni . 

Ez alat t a kifejezés a la t t „önálló lelkész" mind azok 
a lelkészek értendők, kik valamely egyházi községben a 
megyés püspök részéről tör tént kánoni beállí tás a lapján 
a lelkipásztorság gyakor lására jogositvák és kötelezvék, 
vagy a megyés püspök által a le lkipásztorság önálló gya-
korlására más módon fel jogosi tvák, mint p. helyi káp lá -
nok, helyet tes lelkészek. Segédlelkészek alat t ér tendők 
azok, a kiket a püspök az önálló lelkészekhez a lelki-
pásztori hivatal gyakor lásában való t ámoga tás véget t ad. 

2. §. A jövedelmi minimum (congrua) a jelen t. cz. 
e le jén jelzet t határ időig a re ichsra thban képviselt k i rá ly-
ságok és országok számára a jelen törvény mellé zárt I . 
Schema szerint á l lapi t ta t ik meg. 

3. §. Váj jon és mennyiben van helye az 1. §. ér-
telmében a jövedelem-kiegészítésnek, azt a politikai or-
szágos hatóság, a megyés püspök meghal lga tása után, a 
beter jesztendő bevallások alapján határozza meg. 

A jövedelmek és kiadások e bevallása, a congrua-
kiegészitése czéljából, a következő alapelvek szerint esz-
közlendő : 

1. A jövedelmet illetőleg csupán a következő bevé-
telek számitandók be : 

a) A föld és telek tiszta jövedelme abban a fokban, 
a melyben az az illető telkektől az u j földadó kivetésé-
nél kiszabva van. 

b) A bérbeadot t épületek bére tényleges magassá-
gában, a fentar tás i köl tségeknek rendeleti u ton kiszaba-
bandó quo tá jának levonása után. 

c) A tőkék, haszonélvezeti jogok és iparvál la latok 
jövedelme. 

') A mi ,autonómiánk' egy kicsit más dolog mint az osztrák 
congrua ; más részt azonban tárgyuknál fogva igen rokon kérdés e 
kettő. Szerk. 

d) Kiszabott jövedékek és pénzbeli dotatiók, pénz-
ér tékek és természetbeni adományok (ez utóbbiak át lagos 
árban számitva, levonva a b ru t to bevételből 100/o-of mint 

I behaj tás i költséget .) 
c) és d) pontoknál csekély tőkekamatok és jövedé-

kek behaj tás i költségeiül kivételesen, mél tányossági szem-
pontból , megfelelő levonás engedhető meg. 

e) A helyi egyházi ( templomi) vagyon fölöslegeiből 
folyó jövedelem, a mennyiben azok dotat ióra ford í t t a tnak . 

f ) A stolaris jövedelmek átlagos összegben, melyet 
az országos ha tóság a püspökkel egyetér tve, vagy ha 
egyetér tés nem jönne létre, a vallásügyi minister ál lapit 
meg. H o g y h a a stolaris jövedelmek 30 f r tná l kevesebbre 
rúgnak , akkor ez a tétel számításba nem veendő. 

g) A jelen törvény érvénye előtt meghatá rozot t 
összegben fundál t misedijak és a lapí tványok istenitiszte-
leti funct iókért , hogyha ezek beszámítását az alapítólevél 
nem ellenzi. 

2. A kiadásokat illetőleg bevezetendő : 
a) A (1. a—g) bevallandó jövedelmek u tán fize-

tendő országos adók, országos, kerü le t i és községi k iadá-
sok és más közczélokra törvényes a lapon fizetendő ösz-
szegek, valamint az i l le ték-egyenér ték . 

b) Az anyakönyvek vezetésének irodai költségei, a 
hol azokat nem az egyházi vagyon fedezi, továbbá az 
esperesi hivatal kiadásai, rendeleti u ton meghatározandó 
összegben. 

c) Pénzben vagy pénzér tékben teljesítendő fizetések, 
a jövedelmen fekvő kötelezet tség a lapján. 

d) H o g y h a az (g) a la t t jelzett , egy év alat t elvég-
zendő misék bizonyos normális számot meghaladnak : 
akkor bevezetendő azoknak a miseintentióknak a jövedelme, 
melyeket a lelkész elmondás véget t más papoknak kény-
telen átadni ; ha az illető misékért az alapítvány ér te lmé-
ben nincs meghatározva a st ipendium összege, akkor az 
egyházmegyei szokásos st ipendium veendő fel. A misék 
normális száma, a megyés püspökkel egyetér tve á l lapí-
tandó meg ; ha egyetér tés nem jön létre, akkor 250 ve-
endő fél. 

e) Nagyobb építkezési kiadások, melyeke t a fenn-
álló törvények értelmében a javadalmas köteles viselni. 

El lenben, a személyes ellátásra (háztar tásra) , a föld 
és telek müvelésére, valamint a plébániai lak rendben ta r -
tására ( Ins tandhal tung) a szabályok értelmében szükséges 
kiadások nem vonandók be. Annak meghatározása, miképp 
kell a bevallásokat szervezni, megvizsgálni és jóváhagyni , 
továbbá miképp és mely időponttól kezdve kell az oda-
ítélt congrua-kiegészitést folyóvá tenni, az a rendelet i ú t -
nak van fenntar tva. 

4. §. Ha a bevallás megvizsgálása a bevallot t t iszta 
jövedelem 20°/u-át meghaladó eredményt mu ta t fel, vagy 
ha kisül, hogy az illető az előirt szabályok ér te lmében 
bevallandó jövedelmet elt i tkolt , vagy ha valaki jövedel-
mének szaporodását , mely által a dotat iokiegészités igénye 
módosulást szenved, kellő időben nem je lent i be : akkor 
a bevallásért felelős személyekre elt i tkolás czimén bün-
tetés szabandó ki egész kétszereséig azon összegnek, a 
mely összegig a vallásalap megkáros i t ta to t t . 

Az eltérés egyéb eseteiben a bevallás egyszerűen 
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kijavítandó és a körülmények szerint csakis a kijavítás ! 
költségei rovandók fel. 

5. §. Megürült javadalmak provisoi'ai fizetésüket a 
vallásalapból kapják s az a congrua ama magassága sze-
rint méretik ki, a mely az illető javadalomnak a 2. §. 
szerint já r ki, és pedig 500 fr t ig menő congrua mellett | 
bavonkint 30 ft, 600 f r t ig menő congrua mellett havon- : 
kint 40 fr t , 700—900 f r t ig menő congrua mellett havon- I 
kint 50 frt , és 1000 fr tnál magasabb congrua mellett ha-
vonkint 60 frt. 

Excurrens provisorok esetről-esetre meghatározandó 
tiszteletdijat kapnak, a mely azonban a rendes provisori 
dijnak 2 / s-át meg nem haladhatja. 

6. Hibájuk nélkül munkaképtelenné vált lelkészek 
nyugdijat kapnak, a mely az idezárt II. Schema szerint 
szabatik meg. 

Ezek a nyugdijak, a mennyiben a javadalmi jöve-
delmekből nem fedezhetők, a vallásalapból, illetőleg az 
állami dotatióból egészitendők ki. 

Valamely deficiensnek különös testi bajai esetén a 
vaVásügyiminixter az illetőnek kivételesen a Schemában 
megjelölt nyugdíjnál magasabbat engedélyezhet, hanem 
csakis a nyugdíj maximumáig, önálló lelkésznél 600 frt ig, 
segédlelkésznél 400 fr t ig. 

7. §. Oly lelkészi állomásokra, a melyeknél a con-
grua eddig az itt megszabottnál magasabb összegben volt 
megállapítva, a jelen határozatok csak az illető javada-
lom u j betöltésekor lépnek érvényre, de csakis azon | 
esetre, ha a magasabb congrua nem valamely különös 
jogczimen alapszik. 

Deficiens lelkészek, kik az itt meghatározottnál ma-
gasabb nyugdijat élveznek, eddigi nyugdijuk élvezetében 
maradnak. 

8. Oly lelkészi állomásokra, a melyek szerzetes 
rendek által töltetnek be, a jelen törvény határozatai 
nem alkalmazhatók. Ugyanez áll a világi papi testüle-
tekbe bekeblezett lelkészi állomásokról mindaddig, mig 
az illető testület sajátjából képes az illető lelkészek mi-
nimalis fizetését fedezni. 

II. Czikk. 9. §. Az I. czikkben ideiglenesen meg-
szabott dotatio-kiegészitések és nyugdij-felemelések 1885. í 
jan. 1-én lépnek életbe. 

10. §. Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és 
közoktatásügyi és a pénzügyminiszter bízatnak meg. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Katholikus Körök ügye a sajtóban. 

Derék laptársunk, a soproni ,Népiskolai Lapok' , f. 
é. 3. számában, egy hosszabb vezérczikkben a kath. szö-
vetkezet létesítésének szükségességét vitatva, annak egye-
düli módját abban találja, hogy minden város és község 
alakítson egy kath. egyletet vagy kört, a mint mi régóta 
h i rdet jük . T. laptársunk szórói-szóra igy í r : 

„Alakitsunk országos kath. szövetkezetet! Alakuljunk 
és pedig alakuljunk ugy, hogy minden városban és köz-
ségben legyen ily katholikus szövetkezet, (egylet, kör.) I 

Vegyék kezükbe az ügyet a lelkészek és tanítók és tö-
möritsék a keresztény polgárokat egyletekké. Ilyen egy-
letből azután egyetlen egy jóirányu, gazdászati — és 
katholikus lapnak se legyen szabad hiányozni. Czélszerü 
felolvasásokban a tagokat munkásságra, takarékosságra, 
isteni félelemre, felebaráti szeretetre, jó gazdálkodásra, 
szorgalomra, erényre, a téves, erkölcstelen áramlatok 
elleni óvakodásra lehetne inteni, tanítani és szoktatni 

Ezen egyletnek főtörekvése lenne az iskolát és 
templomot megkedveltetni, beláttatni a néppel, hogy mi-
dőn az Isten a szülőket azzal a fiu-és leány-gyermekkel 
megáldotta, mily sok jót és szépet plántált annak szi-
vébe : csupa nemes és jó tulajdonokat. Es ezeket ki-
fejleszteni, megőrizni a szülőknek és az iskolának főkö-
telessége. Isten ellen vétkezik, ha elvonja gyermekét az 
iskolától. Az igazság-, szemérmesség-, becsületjog-, kö-
nyörület-, vallásosság-, tisztelet-, részvét-, kegyelet-, hála-
és a hazaszeretet érzelmét s minden más nemes erköl-
csöket és jó tulajdonokat már a zsenge korban el kell 
hinteni a gyermek keblében s ott fentartani és meg-
őrizni. Mindezeket templomon és iskolán kívül künn a 
mezőn, a libák és malaczok körül soha el nem sajátít-
ha t ja s igy nem is válhatik belőle más, mint a környe-
zetétől elrontott csapda és pajkos leány : később rosz 
családanya; éjsz kázó, préda, részeges korcsmahős: ké-
sőbb gondatlan családapa. Buzdíthatná az egylet a ke-
resztény polgárokat, hogy önmaguk jó példája által gyer-
mekeik is isteni félelemre serkenjenek, a munkában pedig 
csak vidulást találjanak. Igy azután elérhetjük majd azt, 
hogy a vasárnapok nem megszentségtelenítve, hanem 
megünnepelve, a templomok áhítatos keresztény hallga-
tókkal telve, a korcsmák és pálinkás boltok pedig üresen 
lesznek. Akkor azután ismét bekövetkezhetik az a régi 
jó idő és az Iczig meg a Khóbi zsidónak fel lesz kopva 
az álla, mi pedig meg leszünk mentve az anyagi és erkölcsi 
tönkrejutástól ! 

„Gyomláld ki, Isten népatya ! 
Horniunkból a bünszörnyeket, 
S mind azt mi Téged bánthatna. 
Vagy undokitja népedet. 
Ültess helyébe közerőt 
Bizodalmat, szeretetet. 
Hazám ! te igy a fénytetőt 
Még egykoron elérheted !" (Kùnoss.) 

Alakuljunk tehát egyenkint egyletekké és együtte-

sen szövetkezetté ! Alakitsunk orsz. kath. szövetkezetet ! 
Hóhalmy.L 

I R O D A L O M . 

= Czuczor Gergely élete és munkái. Irta dr. 
Koltai Virgil főgyrnn. tanár. Budapest, 1885. 16-r. VII . 
232 1. 

Annál nagyobb a szorgalmas és szellemes szerző ér-
deme e miivel, mert Czuczort munkásságának egészé-
ben még stnki sem méltányolta. Mint forrás-munka 
is önálló és maradandó becscsel bir irodalmunkban. Koltai 
fősúlyt Czuczor életére és költészetére fordította. Behatóan 
foglalkozik a magyar nyelv akadémiai Nagy Szótárával is, 
a melynek, mint tudjuk, Czuczor szerkesztője vala. Meg-
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emlékezik nyelvészeti munkálkodásáról, kijelölve a szem-
pontokat, a melyekből azt megitélni lehet. A Függelék 
adja Czuczor összes müveinek jegyzékét. A szakértelemmel 
és szerzőnél megszokott Ízléssel irt mü I. b. Krnesz Kri-
zosztoin „dicső szellemének" van ajánlva. 

= Az „Orgonakönyv" czimü, keresztény katholikus 
egyházi népének-gyűjtemény már teljesen befejezve meg-
jelent és a t. megrendelőknek azonnal megküldetik. Az 
előfizetési kedvezményár csak márczius végéig tart , s 
azontúl bolti ára sokkal magasabb leend ; ennélfogva mind-
azok, kik azt megrendelni óhaj t ják, szíveskedjenek azt 
mielőbb megszerezni. Kedvezményára az „Orgonakönyv"-
nek fűzve 2 f r t ; egyszerű kötésben 2 f r t 60 k r ; vászon-
kötésben 3 frt 20 kr ; díszkötésben, aranynyomással 4 fr t . 
— A „Szövegkönyv" fűzve 50 kr ; egyszerű kötésben 60 
kr ; vászonkötésben 90 kr ; diszkötésben, aranynyomással 
1 f r t 50 kr Megrendelések Nemesovits Antal zenetanár-
hoz, Győrbe intézendők. 

= Beküldetett : Emlék Gyász-Beszéd, melyet bol-
dog emlékű dv. Kreminger Antal prépost, szegedbelvárosi 
lelkész temetése alkalmával a szegedbeleárosi szentegy-
házban 1885. febr. 6.-án tar tot t Oltványi Pál, prépost, 
pápai kamarás Ferencz-József és a jeruzsálemi sz. sir 
lovagrendjének vitéze, a szegedi apácza-iskolák igazgatója. 
Szeged, 1885. kiadja Endrényi és társa könyvnyomájda. 
8-r. 15 1. 

Magyarország legidőseb prépostja, egy nemsokára 
gyémánt-miséjét tartandó áldozár, Szeged város félszáza-
dos lelkipásztora — méltó volt e megható gyászbeszédre, 
melyben Oltványi prépost ur ismét egyet tet t irodalmi 
babérainak örökzöld ágaihoz. 

VEGYESEK. 
*.,.* A nagy szavazás tehát megtörtént! Tisza K. 

tvjavaslatát, mely a főrendiházat, a melyhez a 48-iki 
forradalom sem mert hozzányúlni, néhány tollvonással 
megsemmisíti és egészen a maga képére és hasonlatos-
ságára felsőházzá alakítja át, az alsóház f. hó 23-án 
általánosságban 76 szavazattöbbséggel elfogadta. Alea 
igitur jacta est. Igaz, hogy ez csak első felvetése 
volt a koczkának, és a másik, az, a mely ennél sokkal 
érdekesebb lesz és végzetesebb lehet, még csak ezután 
fog következni a főrendiházban. Hanem hát ez az első 
felvetése a koczkának is már nem meddő játék, hanem 
határozott eredményt felmutató komoly tény, a melynek 
hogy következményei szintén ténynyé váljanak, arról 
fent és lent, részint már gondoskodott, részint majd fog 
gondoskodni Tisza K., ugy hogy végre valahára az ő 
szivének minden kívánságai telje ülhessenek, — ha csak 
a főrendiház új ra zavart nem csinál a magyar kálvinista 
Archimedes circulusaiban. Mi még a mult év őszén, a 
mikor még sokak előtt a katholikus táborban — ha még 
létezik ilyen a scopae dissolutae-k Eldorádójában — rejtel-
mes manhu-féle dolog volt nem egy tekintetben a rom-
bolás e törvényjavaslatának czélzata, nem várva azt. 

hogy mások világítsák meg előttünk az utat, világosan 
kifejtet tük és bebizonyítottuk, hogy a kath. egyház e ja-
vaslat következtében hármas capitis diminutióval azaz 
jogcsonkitással fog — az apostoli király sanctiójával ! — 
sújtatni, a melyeknek egyikében elég világosan benfoglal-
tatik az egyházi javaknak a confiscatiója is — elvben. Ez 
igy levén, bámuljuk azon országos képviselő t. paptársainkat , 
a kik oly nyugodtan, minden megjegyzés nélkül adták e 
tvjavaslatra szavazatukat, — de kalapot nem emelhetünk 
előttük. Hármas capitis diminutióját a kath. egyháznak, 
néma bizalommal nem tudom kibe vagy mibe, talán a 
részletes tárgyalásba ? — minden megjegyzés és észrevé-
tel nélkül megszavazni, ez egy kicsit sok a pártfegyel-
mezettségből, bizalomból és optimismusból. Soha sem volt 
kedvünk, most pedig legkevésbbé van, — oly papnak 
lenni, a ki ugyanezt kétszer is elprédikálja. Egyszerűen 
hivatkozunk tehát „A főrendiház átalakítása" cz. czik-
kiinkre (Religio 1884. II. 34, 35.) és most már inkább 
avval a kérdéssel fogunk foglalkozni, milyennek mu ta t -
kozik a katholicismus jövője Magyarországban, annál a 
megvilágításnál, a mely ebből a tvjavaslatból és a fölötte 
leviharzott alsóházi általános vitából kisugárzik. Es erről 
legközelebb. 

— Az is a nagy dolgok közé tartozik, hogy a 
,Prot. Egyh. és Isk. Lap ' teljesen meg van elégedve a 
bibornok-herczeg-primás legújabb nagyböjti körlevelével 
és e megelégedésnek nyílt kifejezést is volt szives leg-
utóbbi számában adni. Mert tudni való dolog, hogy Ma-
gyarország herczeg-primásának nem minden főpásztori 
levele oly szerencsés, hogy a budapesti Kálvin-tér urainak 
tetszésével találkozzék. Igy p. a t. collega „hét vagy 
nyolcz" év után sem tudja megbocsátani ő eminencziájá-
nak azt a körlevelét, mely a ,böjtről" szólt vala. Nagyon 
tetszik neki a mostani, mely a hitoktatásról szól ; nem 
tetszik a „hét vagy nyolcz" év előtti, mert az arra 
figyelmeztetett, hogy a hit magában nem elégséges, ha-
nem jóságos cselekedetek is szükségesek az üdvösségre, 
— a milyen jóságos cselekedet, teszem azt, a böjt is. 
Ha ezt még nem tudnák a Kalvin-téren, üssék csak fel 
akár az evangéliumot, akár az ,évangyéliomot', és abban 
a böjtöt oly ,évangyéliomi' jóságos cselekedetnek fogják 
találni, a melyet Krisztus Urunk maga is gyakorolt . Tes-
sék tehát a böjtre vonatkozó nemtetszést Krisztus Urunk-
kal is kegyesen éreztetni. 

— Van az angol katholikusoknak London székhely-
lyel egy kitűnő intézményük. Neve Catholic Union. Ez 
az egylet magában foglalja Angolország egyházi és vi-
lági előkelőit s jeleseit, és mikor politikai vagy társadalmi 
manifestátiót vagy actiót kell katholikus részről kifejteni, 
— ez az egylet lép előtérbe. Most is, hogy lord Ripon, 
India volt alkirálya visszaérkezett, a Catholic Union gyű-
lést tar tot t s nem csekélyebb, mint maga Manning bi-
bornok üdvözölte az egyletnek hazajött, érdemekben 
dus tagját , kiről azt mondá a bibornok, hogy Morus Ta-
más óta katholikus férfiú Angliában oly magas állást nem 
viselt, mint az ünnepelt. Magyar katholikus arisztokra-
cziánk, mely nemsokára az eddiginél még jobban fogja 
érezni a zsidó plutokraczia és a protestáns hegemónia 
nyomását, bizony jól tenné a maga érdekében is, ha a 
magyar katholicismus notabilitásai számára a fővárosban 
társas egyletet szervezne ! 

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

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz;i 8. az.) 
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S Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

Ï szerdán és szombaton. 

I Előfizetési dij: 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : Buda-
; pest ,VIII . , József-körut 
1 50., hova a lap szellemi 
s részét illető minden kül-
I demény czimzendö. 

l E L I G I f t 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. : 

A kihirdetésekről. 
( Vagyis eszmecsere azon kérdés fölött : Lehet-e húsvét, 

illetve karácsony napjain a jegyeseket kihirdetnif) 

Egyik kedves barátommal többször vitatko-
zám azon kérdés fölött: „lehet-e, szabad-e húsvét, 
illetve karácsony első és második napjain a je-
gyeseket kihirdetni ugy, hogy fehérvasárnap utáni 
hétfőn, illetve vízkereszt utáni napon az egybe-
kelést, esküvőt ünnepélyesen, solenniter meg lehes-
sen tartani?" 

Barátom mindig tagadólag válaszolt, azaz 
állitá: hogy nem lehet húsvét napján kihirdetést 
tartani, mivel a kihirdetés az ünnepélyes házas-
sághoz tartozik, „denuneiatio pertinet ad solenni-
tates nuptiarum," a húsvét napja pedig még a 
zárt, vagy szentelt időben — tempus sacratum, 
vetitum — van, a mikor is az ünnepélyes me-
nyegzők tiltvák. 

Lehet, hogy mi ezen kérdés fölött még sok-
szor, s kellemesen elcsevegtünk és többször esz-
mecserét váltottunk volna ; lehet, hogy ezen sze-
rény értekezés sem születik meg, ha a véletlen 
közbe nem lép, a mi szinte ösztönzött arra, hogy a 
kérdést tisztázzuk. 

A véletlen közbejátszása a következő vala : 
mult évi április 12-én, tehát nagyszombaton, kap-
tam három házassági kihirdetést megkereső leve-
let és pedig három külön esperesi kerületből s 
igy három külön községből, nevezzük őket A. B. 
C.-nek. A. B-nek kihirdetést megkereső levelén 
az „Észrevétel" rovatba ez vo l t i rva : „Hirdettet-
nek április 13. 14, és 20-án tehát húsvét első, 
másodnapjain és fehérvasárnap; C.-nek „Észrevé-
tel" rovatába pedig ez vala jegyezve: „Hús-

vét után hirdetendők. Az esküvő is húsvét után 
lesz." 

E szerint mellettem volt kettő, A. és B. és 
ellenem is kettő, t. i. C. és kedves barátom. Miu-
tán ezen egy esetből is, de még a naponkinti 
tapasztalatból is azt láttam és látom, hogy e 
kérdésre nézve a lelkészkedő papság nincs egy 
véleményen, s nincs meg köztük az összhangzat, 
hozzá fogtam a tudósok s egyházmegyei rende-
letek átkutatásához, s ezekből azon szilárd meg-
győződésre jutottam, miszerint az én álláspontom 
helyes és törvényes volt, s igy nem habozom ki-
mondani: miszerint húsvét és karácsony napjain 
hirdetni szabad! 

Lássuk az ügyet kissé fejtegetve. 
A kihirdetés (banna, denuneiatio, procla-

matio) Franczíaországból veszi eredetét, franczia 
jogszokásokon kifejlődött intézmény. Ezen intéz-
ményt, illetve helyi szokást először is a IV. La-
terani zsinat1) 1215-ben emelte törvénynyé a kö-
vetkező canonnal : „ Specialem, quorundam locorum 
consvetudinem ad alia generaliter prorogando sta-
tuimus: ut cum matrimonia fuerint contrahenda 
in ecclesia per presbyteros publice proponan-
tur competenti termino praefinito, ut intra ilium, 
qui voluerit et valuerit legitimum impedimen-
tum opponat."2) Ez a kihirdetésről szóló első 
canon. 

Ezt a canont a trienti zsinat közkötelezett-
ségü, vagyis az egész kath. egyházra vonatkozó 
törvényként újra fölélesztette, de már jóval sza-
batosabban, bővebben körülírva, s maghatároz-

») C o n e . L a t e r , I V . a . 1 2 1 5 . C. 5 1 . 
N é p s z . E g y h . A r c h . 3 . k . 1 5 1 . 1. 2 ) j e g y z . 
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va a módot is, mely szerint a kihirdetésnek tör-
ténnie kell. Az idevágó tr ienti canon szószerint 
ez: „Idcirco sacri Lateranensis concilii sub Inno-
centio III. celebrati vestigiis inherendo praece-
pit, ut in posterum, antequam matr imonium con-
trahatur , ter a proprio contrahentiuin parocho 
tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter 
missarum solennia publice denuncietur, inter 
quos matr imonium sit contrahendum; quibus 
denunciationibus factis, si nullum legi ti mum oppo-
natur impedimentum, ad celebrationem matrimo-
nii in facie ecclesiae procedatur."1) Ez a kath. 
egyháznak a kihirdetésekről szóló egyetemes, köz-
jogi törvénye, mely mai nap is az egész egyház-
ban érvényben s hatályban van. 

Ez a canon csak azt rendeli, hogy a kihir-
detés „tribus continuis diebus festivis" legyen, 
egy betűvel sem emiitvén, bog}7 ezen ünnepna-
pok melyek legyenek, vagyis melyeken szabad s 
melyeken nem szabad hirdetni. 

A hazai canonisták a „tribus continuis die-
bus festivis "-re nézve a következő véleményben 
vannak : Cherier2) minden megjegyzés nélkül idéz-
vén a canont csak ezt i r j a : „Legem hanc Synodi 
quoque Hungáriáé receperunt;" Porubszky :s) „a 
kihirdetésnek történnie kell a házasság megkö-
tése előtt, háromszor, három egymás után követ-
kező vasárnap- vagy ünnepnapon isteni szolgá-
lat a la t t" (intra missarum solennia): Dr. Kőnek'}) 
„a kihirdetésnek három egymásután következő 
vasár- vagy ünnepnapon az isteni szolgálat alat t 
kell megtörténni ;" Csiky 1874-ben kiadott „Kath. 
Házasságjogtan"-ában a 49—50. lapokon már 
bővebben ir ezen napokról, mondván: „Az ünnep 
alatt oly nap értendő, melyen a hivek az isteni 
szolgálaton megjelenni s a szolgai munkáktól 
tartózkodni kötelesek. A három ünnepnek folyta-
tólagosnak kell lennie, ugy, hogy egyik kihirde-
téstől a másikig ünnep vagy vasárnap ne essék 
közbe. Két közvetlenül egymásután következő ün-
nepen ta r tha tó két kihirdetés, de valószinübb véle-
mény szerint a harmadik és második közt né-
hány napnak közbe kell jönnie."5) Kazaly Imre 
kézi könyvében még terjedelmesebben tárgyal ja 
ezen pontot. Mellőzve a mellőzendőket, csak eze-
ket idézem: „Az ünnepnek egymásutáni követke-

r) Can. et Dec. Cone. Trid. pag. 150. De l ief . 
Matr. c. I. 

2) Ench. Jur . Eccl. T. II. p. 252. 
3) Kath . Egyh. jogt , 187. 1. 
4) Egyházjogtan kézikönyve II. k. 570. 1. 
5) Csiky G. Kath. Egyh. 1874. 49—50. 11. 

zése akként értendő, hogy egyrészt a megkezdett 
hirdetés egy vasárnap vagy ünnepnapon se ha-
gyassák el, s egy nap csak egy kihirdetés történ-
jék; másrészt pedig az ünnepnapok közt egy 
vagy két köznap legyen, tehát két közvetlenül 
egymásután következő ünnepnapon nem szabad 
kihirdetést eszközölni. De némelyek azon véle-
ményben vannak, hogy az első és második kihir-
detést igy is lehet eszközölni, s hogy csak a má-
sodik és harmadik kihirdetés közt kell egy vagy 
több napnak közbejönnie."1) 

Tehát sem a tr ienti zsinatnak ide vonatkozó 
canonából, sem pedig a canonisták véleményéből 
nem lehet határozottan állitani, vagy következ-
tetni, hogy húsvét napjain szabad hirdetni : de 
éppen ugy nem lehet állitani, vagy következtetni 
azt sem, hogy nem. szabad vagyis az egyháznak 
positiv törvénye e pontra nézve nem intézkedik 
határozottan. 

Nézzük tehát a negatívumot, vagyis azon köz-
egyliázi törvényt, mely az ünnepélyes egybeke-
lést bizonyos időben eltiltja. (Vége. köv.) 

Halál és halhatatlanság. 
Kovács Zsigmond, Isten és az apostoli szentszék kegyelmé-
ből veszprémi püspök, a veszprémi egyházmegye tisztelendő 
papságának s buzgó híveinek üdvöt és áldást az Urban. 

(Folytatás). 

Krisztus föltámadott , mi is föl fogunk támadni. A 
nap, mely egy sötét, zivataros éj után fényes sugarait a 
letarolt mezőkre árasztja, nem változtatja át dicsőbben, 
csndálatosabbn az elpusztitott t á j képét, mint ezen sza-
vak átváltoztat ják az ember életét. Föltámadásunknak 
nincs erősebb bizonyítéka, drágább záloga, mint hogy 
Krisztus föltámadott. A sötét éj méhéből feslő hajnal, a 
tavasz megújulása, az elvetett mag csirája, a báb fekete 
ruhá já t lerázó s a nyári nap verőfényében fürdő pillangó 
— gyenge hasonlatok, melyek némely választott lelkek-
ben epedő vágyat gerjeszthetnek egy szebb, boldogabb 
élet után s a föltámadás lehetőségének édes, vigasztaló 
érzetét kelthetik föl szivünkben: de az egész szenvedő, 
fáradt emberiségnek a föltámadásra nézve biztos, csalhat-
lan reményt, szilárd meggyőződést csak Krisztus föltáma-
dása nyújt . Akik Krisztusban elaludtak, nem vesztek el. 
Nézd a üdvözitő tires s angyalok által lá togatot t s ir ját ; 
O széttörte a sirbörtön bilincseit, szétszórta vaszárait, 
rézkapuit , földúlta a rabló házát, kiszakította a kigyó 
mérgét ; 0 nincs itt, föltámadott , s mindazok, akik a sziik 
sírokban alusznak, egykor föltámadnak ; a föld porából 
kibontják fényes szárnyaikat ; fölemelkednek a földről az 
ég fényes boltozata felé s lerázzák köntöseikről a halan-
dóság és a halál hamuját . Milliók, a földből, a folyókból, 

x) Kazaly Imre. Kath. Egyh . jogt . II. k. 427. 1. 
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az óceán hatalmas hullámai közöl fölriadnak a t rombita 
szavára; csendes temetőkből, véres harczmezőkről, a ka-
takombákból, a pyramisok, márványemlékek, jeltelen si-
rok alól, — nagyok, kicsinyek, szentek, vértanuk tolongó 
sokasága, minden korból, minden éghajlat alól, kiknek 
homloka meg van jelelve a Bárány pecsétjével, — kikel-
nek a Halál és Pokol hatalmából. 

A Halál sokáig uralkodott Isten legszebb teremt-
ménye fölött, sőt kezét az Ur Fölkent jére is fölemelte, 
a mily rettentőnek, oly legyőzhetetlennek látszott, s ime 
nemcsak királyok és hatalmasok, hanem a legutolsó éhen-
halt koldus, a gyenge csecsemő, kinek élete, mint gyenge 
lehellet tűnt el ezer évek előtt, — épen, sértetlen, sőt 
megdicsőülten kel ki fegyveres kezeiből. 

El ne szomorodjunk tehát, Krisztusban szeretteim, 
azok miatt, amelyek halandó testünkben történnek s ne 
rémítsen bennünket a halál gondolata. Testi szenvedé-
seink a halál előize, lelkünk porhüvelyének vele össze-
forrt , elválhatatlan tulajdonai s igen sokszor emésztő vá-
gyaink, betöltetlen maradt reményeink keserves gyümölcsei. 
8 ha majd minden gyötrő vágyunk elhal s minden reményünk, 
óhajtásunk egyben pontosul össze : látni Istennek arczát ; és 
ha majd nem lesz se égen se földön senki, a kit ugy kíván-
nánk látni, mint őt, — akkor igazán boldogok leszünk, 
és semmi rosz, semmi baj, semmi csapás nem érhet ben-
nünket, mert csak egyetlen egy óhajtásunk lesz s ez az 
egy nem maradhat betöltetlen, legkevésbbé akkor, ha Is-
tennek ugy tetszik, hogy szenvedést küld reánk. „Nek-
tek is most ugyan szomorúságtok vagyon, de ismét 
meglátlak benneteket és örvendezni fog szivetek." (Ján. 
16, 21.) Isten gyermekei tudják, hogy midőn szenvedések 
közt j á r j ák földi pályájukat , a Kálvária keresztje árnyé-
kában járdalnak, s hogy a szenvedések ösvénye végén 
ott van a halhatat lanság fényes kapuja, mely a menny-
ország kertjébe, az élet fái- és forrásaihoz vezet. 

Tizennyolcz század megváltott jai , sőt maga ez a mi 
élvezeteket hajhászó, romlott , önző, dicsekvő tizenkilencze-
dik századunk megváltottjai , milliói fényes tanúbizonyságot 
tesznek Jézus Krisztus halálának érdeméről, föltámadásá-
nak ezen gyümölcséről ; tanúságot tesznek mindazok, kik 
a kegyelem engesztelő sugarától érintve a bűn, a rom-
lottság, a lelki nyomor kötelékeiből kibontakozva köze-
lednek az ő lábaihoz, aki megmentésünk végett jö t t e 
világra, hordozta betegségeinket, viselte fájdalmainkat s 
végre meghalt érettünk, érettünk föltámadott , hogy Ura 
lehessen az élőknek és halottaknak (Róm. 14. 9.) Erről , 
Jézus Krisztus halálának véghetetlen érdeméről tanúskod-
nak mindazok, kik tizennyolcz század folyamában a kin 
és fájdalom ágyán vergődtek, s kik a mai nap éjszaká-
ján vonulnak át a halál völgyén, támogatva, vigasztalva 
egyedül a Jézus Krisztus halála és föltámadásába vetett 
hit által. Ez a hit tizonnyolcz századon keresztül élt s 
élni fog a világ végezetéig az emberek szivében s a hi-
tetlen guny mosolya soha sem fogja elnémíthatni a föld 
szegény, nyomorult vándora magasztaló hymnuszát, me-
lyet, míg lábait az élet ösvényének tövisei vérezik, fáradt 
szemeit zúgolódás nélkül ég felé emelve zengedez : „0 az, 
ki é ' , noha meghalt vala és mindörökké élni f o g ; és nála 
vannak a halálnak és pokolnak kulcsai." (Titk. jel. 1. 18.) 

S minthogy a bün, ha véghez vitetik, halált okoz s 
minden, a biinös állapotban, töredelem nélkül töl tött nap 
nehezebbé teszi az örök élet elnyerését: kérve kérlek 
benneteket, Krisztusban kedves fiaim és leányaim, hogy 
a nagyböjt i időszakot fölhasználva, töredelmes poenitentia-
tartás, ima, alamizsna és egyéb jó cselekedetek által Is-
ten szent kegyelmére, a föltámadás dicsőségére magato-
kat méltókká tenni igyekezzetek. Mint a sötét éjszakában 
eltévedt vándor a villám egy hirtelen fényénél, mely vi-
lágosságot vet a körülötte tátongó mélységekre s egekbe 
nyúló meredek sziklára, az életet fenyegető veszélyek is-
meretére ju t s rémülten megáll, hogy bevárja a hajnal 
hasadását s midőn a hajnal fényénél meglát ja az utat, 
melyről letévedt, mély sóhajjal fölkel, hálát ád Istennek s 
bölcsebben, vigyázóbban, alázatosabban halad tovább a meg-
talált biztos ösvényen : könyörögjünk, hogy Isten szent 
malasztja engesztelő fénye bennünket a bűnbánat ösvé-
nyére vezessen, melyen megujult erővel, szent föltételek-
kel, biztosan haladhassunk magasztos rendeltetésünk felé, 
melyet elérve, halhatatlanságának részesei, országának 
örökösei lesz-ink, hol sebeink begyógyulnak, könyeink 
letöröltetnek s hol nem kisebbek, hanem nagyobbak leszünk 
az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel koszorúzva, mely-
nek fénye többé el nem homályosai. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 27. A mi minket érdekel. II. — 

Előbbi levelemet Mocsáry L. remeklésével fejeztem be, 
ki tizenhárom próbás radikálismusában a liberális kor -
mánypártot oda akarta volna kényszeríteni, hogy libe-
ralizmusának beigazolására a többség indítványozza az 
egyházi javak bevonását. Tisza K. rövid, — de nem ezen 
ügyre vonatkozó — felszólalása után véget ért a f. hó 
18-iki ülés. 

A következő — febr. 19-iki — ülés majdnem ki-
zárólagosan a protestánsoké volt. 

Kovács Albert a protestantismus képviselete mellett 
tör t lándzsát ; persze egészen nincs megelégedve, de igaz-
ságszolgáltatást lát mégis abban, hogy a protestantismus 
is belép a felső házba. Rokonszenvünkkel találkozott ama 
nyilatkozata, melyben, Mocsáry L. felfogása ellen fordulva, 
az egyháznak az államtól való e l v á l a s z t á s á t „nem 
magyar felfogás"-nak, hanem jogfejlődésünkkel egészen 
ellenkezőnek mondotta. Az érdekes részlet — a protes-
tánsok obligat és el nem kerülhető panaszainak elszámi-
tásával igv hangzik : <DJ O 

„A keresztény vallás alapelveinek nemcsak egy, 
hanem többféle felfogása van ; van germán, van latin, 
van szláv felfogás, sőt legalább az egyházpolitikai kér-
désekre nézve van specificus magyar felfogás is. A ki a 
magyar nemzet históriájának ezt az oldalát elfogulat-
lanul tanulmányozta, meggyőződhetett felőle, hogy azon 
nézet, melyet Mocsáry az egyház és állam különválasz-
tásáról nyilvánított, egyátalán nem magyar felfogás, ha 
nem annak egészen az ellenkezője nyilatkozik törvényköny-
veinkben és intézményeinkben mindenütt, a hol csak a 
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magyar genius szabadon fejezhette ki magát. A szórrok 
történeti adatokkal bizonyítja e felfogás helyességét, s 
azután igy végzi beszédét : Ha már most ezen törvény-
javaslatnak jobb részleteit is vizsgálni akarom, épen ezen 
magyar egyházpolitikai felfogásnak tovább plántálása, 
épen a protestáns egyháznak, az oly méltatlanul és az 
okos magyar politika ellenére eddig mellőzött protestáns 
egyháznak nyújtott igazságszolgáltatás az benne, a mi 
helyeslésemmel leginkább találkozik. Igaz, hogy ez a 
jó is félszegen jelenik meg, még ez az igazságszolgálta-
tás is elnyomorítva került ki a jelen kormány kezéből, a 
mint hirlik azért, hogy legyen mire alkudozni ; de ez 
minden esetre oly körülmény, melyen a részletes tár-
gyalásnál is lehet segiteni." 

A lutheránus Szontágh Pál mindenáron szellemes 
akar t lenni, mert csak innét magyarázhat juk magunknak, 
hogy a mérsékelt ellenzék javaslatának jellemzésére az a 
régi politikai ember egy ép oly Ízetlen, mint erőszakolt 
adomát felmelegített , melyben az Istenben boldogult IX. 
Pius pápa és öcscse Mastai gróf szerepelnek. „Elénk de-
rül tség"-et provocált Tisza ezen leghívebb satellese, de 
a komoly poltitikai körök reputácziójában ezáltal alig 
emelkedett a „kegyelmes úr" , kinek — ha valóban ko-
moly j i o h t i k u s hírére büszke — éppen mint lutheránus-
nak az ilyen izetlenségektől tartózkodnia kellett volna. 
Szerettük volna látni, miképp fogad a lutheránus alel-
nök egy történeti alapon nyugvó reminiscentiát bizonyos 
protestáns fejedelem életéből, melyből egész történeti 
hűséggel azt lehetett volna következtetni : „Hagyj békén 
öcsém : egy kicsit a törökből és egy nagyon is kicsit a 
magyarból." 

Pulszky Ferencz, az öreg, a szabadkőműves nagy-
mester, különben lutheránus, szellemességének szikráit csak 
ugy szórta a t. házban. Mindjárt azon kezdte, hogy a 
főrendiház, melyről mondják, hogy korrektivum, 19 esz-
tendő alatt csak egyetlen egyszer helyezte magát ellen-
tétbe a képviselőházzal, „akkor is olyan tárgyban, mely-
nél a papok és az arisztokrata nők kezet fogtak, hogy 
azt megbuktassák." Persze, mivel még nem sikerült az 
arisztokrata nőket „szabadkőműves uővérek"-ké tenni, 
azért ők a házasság szentségének védelmére természete-
sen síkra szállottak vallásos hi tük és saját becsületük 
érdekében és ezen védelemben szintén csak természetsze-
rűleg találkoztak a mi főpásztorainkkal. 

Persze, ha Pulszkyék „nővérei" számosabbak lettek 
volna a főúri körökben, akkor a főpapok nélkülük, de 
talán hasonló eredménynyel kezet fogva az arisztokra-
tákkal harczoltak volna a tervezett zsidóházasság ellen. 

Sok ineptiával a ra to t t „derültség"-et a vén Pulszky, 
de mi csak egyre akarunk még reflektálni. A czimzetes 
püspökökről ugyanis ezeket mondá : „A czimzetes püs-
pökök csak az uzus által jöt tek a felsőházba és az örö-
kös tagok indolencziája mellett ugy néz ki a felsőház, 
mint, a zsinatEttől persze fázik a „nagymester" és 
csak a „nagy derültség"-ben melegedett fel egy kissé. 
Taláris és kereszt neki borzasztóbb, mint a szentelt viz 
az ördögnek. Vakoló és kalapács kellene neki. Ha ugy 
nézne ki a felsőház, mint „a páholy," akkor uj jongna 
örömében a „vén csataló." De nem oda Buda ! Zár ják ki 

bár egészen a püspöki kar t a törvényhozás termeiből, 
emelkedjenek bár ama magaslatra, melyet csak a fék-
vesztett forradalom ér el, megmarad azért az egyház, meg 
a püspökök, meg azoknak gyülekezete, a zsinat, melyhez 
majd egyszer hálával és bizalommal fog feltekinteni a 
sokat elámított és tévútra vezetett emberiség, keresvén 
sok csalódás után abban üdvöt, kiben az egyedül talál-
ható. Különben dr. Roszival J . (esperes pléb. kormányp. 
képviselő) később méltatandó beszédében helyesen meg-
felelt ezen insiuuaczióra a képviselőházban. 

A következő nap — e hó 2ü-a — dr. Komlóssy 
Ferencz (papi antiszemita képviselő) nyugodt és higgadt 
hangon a többi között igen sikerülten védelmezte a czimz. 
vagy vál. püspökök jogait , a történelemből és közjogból 
merítvén hatalmas érveit, melyek persze elhangzottak a 
kormánypár t i numerikus többség pusztájában. Jókai és 
Vadnai képviselőkkel szemben sikra szállott a jezsuiták 
védelmére és szónoki hévvel előadott beszédje te tőpont já t 
érte el a nagyon is alapos krízisben, melyet e szavakkal 
kifejezett : 

„Indokolatlan férczmü ez, egyrészről indokolatlan 
jogfosztás a katholikusokra, másrészről azon katholiku-
sokra, kik e hazát megalapították, a magyar államot sz. 
Is tvánnal feldajkálták és megszilárdították. Privilégiumot 
nyer minden felekezet, privilégiumot a zsidó, csak a kath. 
egyház szorittatik meg hatáskörében. 

A kath. egyház által szerzett jogok kiterjesztése a 
többi törvényesen bevett vallásfelekezetre csak hálára kö-
telezheti a többi ker. vallásfelekezeteket ; nem is vagyok 
ellene, hogy egyenlő jogokban részesüljenek, de a jogok 
első bir tokosát megrövidíteni a többiek rovására : ez ön-
kénynyel határos." 

Talpraesett szónoklata nagyobb flgyelemre és jobb 
sorsra lett volna méltó, mint a minőben a ház többsége 
részesítette. 

Ezen ülés kiváló momentumát képezte a miniszter-
elnök felszólalása és ebből, a mi minket érdekel, közöljük 
szórul-szóra a következő részletet : 

„Nem tagadhatom meg magamtól sem, hogy én is 
kifejezzem azon nézetemet, hogy az egyházat az állam-
tól elválasztani akarni én szerintem sehol sem helyes ; 
Magyarország viszonyai közt pedig indokolatlan valami 
volna. 

Sok igaz van abban, bár nem teljesen igaz, a mit 
azon képviselő ur mondott, hogy ezt egy nagy államfér-
fiú politikai szükségnél fogva mint eszközt vette egy 
időben kezébe ; mondom, ez igaz, csak annyiban nem 
felelt meg egészen nyilatkozata szerintem az igazságnak, 
hogy más államokban is lát juk régi idő óta az egyház és 
az állam ezen elkülönitését és elszigetelt állását keresztül 
vive, de mit látunk azon államokban ? Lá t juk azt, hogy 
állam és egyház, melyeknek a szent közczél, a nép bol-
dogsága érdekében támogatniok kellene egymást, állam 
és egyház nemcsak hidegen, de mint ellenségek állanak 
egymással szemben és igen sokszor a nemzetet azon hely-
zetbe hozzák, hogy vagy hazafiúi kötelességeik miatt 
vétsenek az egyház ellen, vagy lelkiismereti kötelességük 
miatt az állam ellen. (Elénk helyeslés jobbfelől.) 

Ily helyzetbe hozni a magyar nemzetet, Magyaror-
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szagot, semmiféle theoria végett se volna kedvem. (Élénk 
helyeslés a jobboldalon.) 

Ezért tartom helyesnek és szükségesnek, hogy igen-
is az érintkezési pont a kettő közt megmaradjon. (Elénk 
helyeslés a jobboldalon. 

Megmarad ezért mindenkinek a maga külön sphae-
rája, de az összmüködhetést meg kell adni bizonyos pon-
tokon, hogy mint közreműködni tudó, a közczélra dol-
gozó erők közremunkálhassanak, ne pedig egymás ellen, 
mint látjuk mindenütt, hol ez az elválasztás keresztülvi-
tetett. (Élénk helyeslés a jobboldalon. Mozgás a bal- és 
szélső baloldalon.) 

Ugrón Gábor : Ez a libaralis pá r t ! (Mozgás jobbfe-
lől.) A hitet bilincsbe verik ! Mozgás.) 

Tisza Kálmán miniszterelnök : Jó, hogy belehozta, 
t. képviselő ur, ismét e szót : liberális párt. (Halljuk ! 
Halljuk !) 

A képviselő ur azt mondja : ez a liberális pár t és 
azt teszi hozzá : bilincset tenni a hitre ! Hát ki beszélt 
erről? Hivatkozom mindenkire, a ki hallani és érteni 
tud, hogy a hitre bilincset akarunk-e tenni ? Hát a mint 
jó barátokat összmüködésben együtt élni hagyni a ket-
tőt annyi, mint bilincsre verni a hitet ? Méltóztassanak 
megengedni, a hol az állam stricte el van választva az 
egyháztól, igenis látjuk az állam által üldöztetni az egy-
házat (Ugy van! a jobboldalon) és látjuk, hogy az üldö-
zött egyház a maga védelmére a vallás fegyverei helyett 
az állam ellenében más fegyverekkel is küzd. (Helyeslés 
a jobboldalon.) Ha a képviselő urnák ez jobban tetszik, 
legyen meg gustusa, az elméletben, a gyakorlatban azon-
ban, bizom a magyarok Istenében, soha sem fog ez bekö-
vetkezni. (Zajos helyeslés a jobboldalon.) 

De nagy szó ez most : a liberálisok. T. ház ! Pár 
nap előtt egy igen t. képviselő ur ugyancsak azon oldal-
ról apostrophálta ezen oldalt, hogy mily liberális, és azt 
mondta, ha liberálisok az urak, miért nem proponálják a 

papi javak elvételét, én ugyan nem szavaznám meg. (De-
rültség jobbfelől.) 

Tehát, t. ház, a liberálisoknak kötelessége propo-
nálni olyan valamit, a mit a radikalisok azonban nem 
szavaznak meg. (Élénk derültség és tetszés a jobbolda- j 
Ion.) Hát önök radikálisok ? Én azt hiszem, hogy csak-
ugyan van sok olyan megforditott demokrata, (Derültség 
a jobboldalon) a ki radicalisnak hirdeti magát, megtá-
madva a liberalist, hogy nem elég liberális, azonban még-
is megijed, hogy midőn ezt megtámadja, azért, hogy 
miért nem tesz valamit, majd elhinnék, hogy ő tenne 
valamit, tehát hirtelen utána teszi, hogy én ezt nem 
szavaznám meg. (Derültség a jobboldalon.) 

Ez t. ház, u j theoria, mert minden állam történeté-
ből halottam és tudtam, hogy a liberalismusnak •— és 
ezt tekintem egyik főelőnyének — lehet megalkudni ugy 
a történelmi múlttal, mint az adott helyzettel ; a radica-
lismusnak pedig, ha csakugyan az akar maradni, köte-
lessége, a nélkül, hogy nézne a történelemre és a jelen 
helyzetre, az elvek magaslatára emelkedve, hirdetni azok 
dicsőségét. (Élénk helyesleges a jobboldalon.) 

De hogy a liberálisnak legyen kötelessége nem te-
kinteni semmire és a radikalisnak szabad legyen a libe-

rálist leszavazni azért, mert akart valamit tenni, ezt még 
soha az életben nem hallottam." (Élénk helyeslés és tetszés 
a jobboldalon.) 

Mi nem akarjuk kétségbe vonni a miniszterelnöknek 
sem őszinteségét, sem meggyőződését, de egész nyiltan és 
őszintén kimondjuk abbeli meggyőződésünket, hogy meg-
lehetősen hidegen hagyott minket a miniszterelnök ur 
ezen nyilatkozata. Ezekben az általános, határozatlan és 
elasztikus phrasisokban mi nem találunk semmi okot 
nemcsak arra, hogy rajongjunk a miniszterelnökért, de 
arra sem, hogy bennök valami különös megnyugta-
tást találjunk. Mi őszintén és igazán óhajtjuk, hogy egy-
ház és állam minálunk karöltve járjon, mint annyi száza-
don keresztül, de együtt jár jon e kettő mint „jó barát," 
egymásnak jogát tisztelve és becsülve. De a hol ez a 
karöltve-járás csak a nagyobb physikai erővel birónak 
túlsúlyával van összekötve, ott ebből vajmi kényelmetlen 
helyzet fejlődik, vajmi vészteljes következmények szár-
maznak. 

A mit végre a miniszterelnök ur a gyakran felme-
rült phantomról, a papi javak elvételéről, Mocsáry L. 
képviselőnek mondott, az lehet talán szellemes, de éppen-
séggel sem olyan, mi teljes és tökéletes megnyugvást 
adhatna ezen kényes kérdésben. Mert utoljára is minden 
attól függ, hogy végződik a liberalismusnak alkuja „a 
történeti múlttal és az adott helyzettel." Az alku oly do-
log, melynek esélyei valóban kiszámíthatatlanok. ? 

BéCS, febr. 20. A congrua-kérdés. — (Folyt.) 
Lássuk most már a tvjavaslathoz mellékelt Scherná-

kat, melyek szerint a congrua-kiegészités, illetve nyug-
dijösszeg kiszabatni javasoltatik. 

I. Schema az 1. értelmében az I. czikk elején 
jelzett idő egyes királyságok és országok számára meg-
á l l í t o t t fizetési minimum, azaz congrua-összegröl. 

I. Alsó-Ausztria. 
önálló segéd-
lelkész lelkész 

1. Bécsben 1800 f r t 500 f r t 
2. Bécs környékén 4 mértföldnyi tá-

volságban : 
a) Plébániákon rendszeresített 

segédlelkészekkel . . . 1200 „ 400 „ 
b) Plébániákon a nélkül . . 1000 „ — „ 

3. Városokban és nagyobb gyógyhe-
lyeken . . . 1000 „ 400 „ 

4. Má? helyeken : 
a) Plébániákon rendszeresített 

segédlelkészekkel . . . 800 „ 350 „ 
b) Plébániákon a nélkül . . 700 „ — , 

II. Cseh- és Morvaország, Szilézia 
és Felső-Ausztria. 

1. Prágában és Brünnben . . 1200 „ 400 „ 
2. Linz (Urfabrral), Ried, Steyr és 

Wels, valamint Troppauban . . 1000 „ 400 „ 
3. Prága és Brünn környékén 2 

mértföldnyi távolságban, 5000 la-
kószámot meghaladó városokban 
és nagyobb gyógyhelyeken . . 900 „ 350 „ 
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önálló segéd-
lelkész lelkész 

4, Más he lyeken : 
a) Plébániákon rendszeresí te t t 

segédlelkészekkel . . . 300 f r t 350 f r t 
b) P lébán iákon a nélkül . . 700 „ — „ 

III. Stájerország, Karintia, Krajna, 
Tirol és Vorarlberg. 

1. Az ország fővárosában . . . 1000 „ 400 „ 
2. 5000 lakószámot meghaladó váro-

sokban és nagyobb gyógyhelyeken 800 „ 350 „ 
3 Más helyeken : 

a) Plébániákon rendszeresí te t t 
segédlelkészekkel . . . 700 „ 350 „ 

b) P lébániákon a nélkül . . G00 „* — „ 

IV. Isztria, Triest és vidéke, Görz-
Gradiska és Bukovina. 

1. Tr ies tben 1200 „ 400 „ 
2. Czernovitzban 1000 „ 400 „ 
3. Triest környékén 2 mértföld t á -

volságban, továbbá 3000 lakószá-
mot meghaladó városokban és a 
nagyobb gyógyhelyeken . . . 700 „ 350 „ 

4. Más helyeken 600 , 300 „ 

V. Galiczia. 
1. Lembergben és Krakóban . . 1000 , 400 „ 
2. 10,000 lakószámot meghaladó vá-

rosokban, továbbá a Podgórze hely-
ségeiben (Krakó mellet t ) és Bialá-
ban 700 „ 350 „ 

3. 5000 lakószámot meghaladó vá-
rosokban és a nagyobb gyógyhe-
lyeken 600 „ 300 „ 

4. Minden más helyen . . . . 500 „ 300 „ 

VI. Dalmáczia. 
1. Zárában 800 , 350 , 
2. 2000 lakószámot meghaladó vá-

rosokban, Lesina, Mascarsa és Cur-
zola szigetén és a nagyobb gyógy-
helyeken 600 „ 300 » 

3. Más helyeken 450 „ 250 „ 
Jegyzet. . N a g y o b b gyógyhelyek1 - azok, a melyeken 

az idegenek megje lenése tetemesen fe l rng ta t j a az élelmi 
szerek árát-

II. S c h e m a a szolgálatra képte lenné vált lelkészek 
nyugdi j j ának kiszabására. 

a) Önálló lelkészek számára : 
ha szolgálati éveik száma : 

10, 1 0 - 2 0 , 20—30, 30—40, 40 és t»bb év 
2 § I 450 f r t volt, akkor 300, 845, 390, 415, 440 f r t 
I l « i 500 „ „ . . . 300, 350, 400, 425, 450 „ 
S I I \ 600 „ . . . . 300, 360, 420, 450, 480 „ 
t | | / 700 „ . . . . 300, 370, 440, 475, 510 „ 
! » I ) 800 „ » . . . 300, 380, 460, 500, 540 „ 
f .g 1 I 900 „ „ . . . 300, 390, 480, 525, 570 „ 
• t i 1000 stb. . . . . 300, 400, 500, 550, 600 „ 
" " b) sglelkészek sz. : 225, 250, 275, 300, 300 „ 

Igy szólt a tv javasla t a mint azt a bizot tság be te r -
esztette. Es a re ichsrath képviselőháza, j an . 30.—febr . 

6- ig t a r to t t ál talános és részletes vita u tán néhány igen 
csekély változtatással tüs tén t meglá t juk , melyekkel 
a tv javas la to t elfogadta. A képviselőház vi tája nem egy 
tek in te tben megérdemli , hogy reá visszatér jünk. 

A tá rgy és a fölöt te fo lyt vita világosabb felfogása 
véget t jónak lá tom előre bocsátani azt a határozati ja-
vaslatot., melynek kíséretében a congrua-bizot t ság a tv ja -
vaslatot a háza p lénuma elé ter jeszte t te . A h. j . így szól : 

„A kath . lelkipásztori ka r dotationalis viszonyainak 
definitiv szabályozása véget t felhivatik a cs. k. kormány , 
h o g y : 

1. a püspökökkel egyetér tve t ud j a ki, illetve álla-
pítsa m e g : 

a) mennyi t lehet a re ichsra thban képviselt k i rá lysá-
gokban és országokban külön-külön az egyházi alapok és 
más egyházi j avak jövedelméből a kath . lelkészi kar do-
ta t ió já ra f o r d í t a n i ; 

b) mily módon és mily mér tékben f o g a jobban do-
tált j avada lmak segély járu léka e czélra ezentúl szolgálni ; 

2. Ezen előzetes kérdések megoldása u tán pedig 
mennél előbb terjeszszen be a kormány megfelelő tv ja -
vaslatot, a mely által : 

a) megál lapí t ta t ik , mennyi legyen az önálló és se-
gédlelkészeknek ál lásukhoz illő (standesgemiiss) fizetési 
min imuma (congruája) , valamint a munkaképte lenné vált 
(deficiens) lelkészek nyugdí j já a re ichsra thban képvisel t 
egyes k i rá lyságokban és országokban ; 

b) megha tá roz ta t ik , mi módon kell tör ténnie vala-
mennyi fennálló és nélkülözhetet len lelkészi állomásnál, a 

I melynél a congruá t az egykázi hivatal lal összekötött biz-
tos jövedelmek nem fedezik, a congrua-kiegészitésnek, 
valamint a deficiensek nyugdí j já kiegészítésének ; végül 

c) azon ki rá lyságok és országokban, a hol ez a ki-
egészítés a vallás-alap jövedelméből és a jobban dotál t 
j avada lmak já ru léka iból nem fedezhető, az erre szükséges 
összegek fedezése állami forrásokból biztosít tat ik." 

A mint tehát a tisztelt olvasó már is észrevehette, 
ké t t á rgy fo rgo t t szóban : egy tvjavaslat, mely a congrua 
ideiglenes szabályozásáról szól, és egy határozati javaslat, 
mely u tas í t j a a ko rmány t , hogy a congrua-ügy végleges 
szabályozására komoly lépéseket tegyen és ez i ránt men-
nél előbb tv javas la to t ter jesszen be. 

A szavazás az ál talános vita végén először a tvja-
vaslat, azután a h. javaslat fölöt t tö r tén t . A m a r r a nézve, 
a Centrum néhány ka tho l ikus-pár t képviselője, u. m. 
Kar ion praelatus , Wieser , Zall inger, Schmidbauer , Oelz 
és T h u r n h e r r , ülve marad tak , — mer t ők, ha már a 
congrua szabályoztat ik, annak nem ideiglenes, hanem 
végleges (definitív) szabályzását óha j to t t ák . És tu la jdon-
k é p p ezért pet i t ionál t a ,Correspondenzblat t f ü r d. ka th . 
Clerus Österreichs ' cz. lap szerkesztője ini t ia t ivájára az 
osztrák ka th . papság az ő monstre-pet i t ió jában, melyen 
5434 aláiró körü lbe lü l 7000 t a g j á t a lelkészkedő papság-
nak képvisel te . A határozat i javaslat egyhangúlag fo-
gad t a to t t el. H a r m a d i k olvasásnál a tvjavaslat elfogadása 
is egyhangú lag tö r tén t . (Befejezése köv.) 
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KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

t'. lió 26-án nm. és ft . dr. Schlauch L. püspök úr elnök-
lete alatt választm. gyűlést tar tot t . Olvastatott Jacobini 
bibornok, pápai államtitkár köszönő levele a társulat 
nagygyűléséből XIII . Leo pápához küldött hódoló felirat-
ért és péterfillérért. Bemutat ta to t t a csángó-bizottság ja-
vaslata. Pol Iák T. kanonok 100 frtot , Ellenbacher I. 
nagyprépost 30 fr tot , Vugrács A. pleb. 5 fr tot hagyo-
mányoztak a társulatnak Tudomásul vétetett Oltványi 
Pál könyvküldeménye, a társulati vagyoni állapot mér-
lege, mely szerint rendelkezésre áll 5500 fr t 58 kr. A kért 
adományok megszavazása után Balogh S. alelnök me-
leg szavakban mondott köszönetet az elnök-püspök úr 
ő exjának, a ki a legutóbbi nagygyűlésen tar tot t meg-
nyitó beszédét a társulat javára saját költségén kinyo-
matta. 

I R O D A L O M . 
Előleges jelentés, egyszersmind előfizetési felhívás.*) 

Alulírott magát kiválóan a Boldogságos Szűz szol-
gálatára áldozván fel, minden erejét és tehetségét a Leg-
szentebb Szűz tiszteletének előmozdítására, terjesztésére 
kívánja fordítni. Mint magyar alig találhatott háladato-
sabb tér t ez óhajának megvalósítására, mint Magyaror-
szágban, in hoc Regno Mariano, amint Magyarországot 
nevezik, a sajtó utján közreműködni, hogy ez ország 
mindinkább visszaszerezze ősi ragaszkodását az ő Nagy-
asszonyához, kibontakozván azon hálóból, melylyel azt I 
Isten és az ő Szűz Anyjának ellenségei, a titkos társu-
latok részben körülfonták, vagy visszautasítván minden i 
ilynemű kísérletet. 

Az u j vállalat ,A Legszentebb Rózsafüzér Király-
néja" nevet fogja viselni. 

Két irányban nyilvánul a megváltás nagy müve 
melyben a Boldogságos Szűz részt ve t t : 1. szétzúzta 
az ősellenség fejét ; 2. megnyitot ta nekünk a paradicso-
mot. E két iránynak fog szolgálni vállalatunk is : t. i. a 
huinanismus, szabadgondolkodás, szabadelvüség, szabadkő-
művesség tetszetős báránybőre alatt lábaink után ólál- j 
kodó kigyó felismerésére világot gyúj t és gonosz fejé-
nek ártalmatlanná tételére szellemi fegyvert ad a népnek ; 
2. ápolni és gondozni fogja azon nemesebb érzelmeket, 
melyek a magyar nép szivét teljesen visszahódítják az ő 
Nagyasszonyának s megnyit ják annak a mennyországot. 

Vállalatunknak nem adhattunk alkalomszerűbb nevet. | 
E név varázsáhaz a Boldogságos Szűz áldása fog fűződni. 
E név meg fog felelni szentséges Atyánk, XIII . Leo j>ápa 
iutentiójának is, aki első oktat ta a keresztény katholikus I 
világot arra, hogy ezen, az Isten Anyjának bizonyára 
tetsző dicsnévvel koronázza a Legszentebb Sziiz magasz-
talását. 

Időszerű e vállalat. A magyar azon nép túlnyomó nagy 
többsége, mely katholikusnak nevezi magát, daczára a 

*) Kérem az összes l;ath. l apokat és folyóiratokat e je lentés 
«s felhívás szives közlésére. P. A. 

titkos ellenségek ármánykodásainak, még jó részben meg-
őrizte ragaszkodását az Isten anyjához. De segélyre, t á -
mogatásra van szüksége, nehogy már részben — fá jda-
lom — megsebbzett szivéhez még jobban hozzáférkőzzék 
a veszedelmes tanok csábitó mérge. E segélyt, e támoga-
tást havonkint egyszer mindkét kézzel fogja szórni a 
„Legszentebb Rózsafüzér Királynéja." 

E vállalat szép jövőt ígér magának, mert hatalmas 
pártfogóval dicsekedhetik. Főpár t fogója maga a Legszen-
tebb Rózsafüzér Királynéja. Es e pártfogás mindig em-
beri számitást túlszárnyaló mértékben szokott nyilvánulni, 
aminek egyik élő bizonyítéka magának e néma zárdának, 
ahonnan e vállalat kiindul, keletkezése és sokak lelkiüd-
vösségére messze kiható zajtalan élete, és u jabb bizonyí-
téka a többi közt a Gondviselés azon megfoghatlan ut ja , 
mely alulirt lépteit ide vezérelte, hogy e helyről, ahol 
csak néhány évvel ezelőtt az emberirtó háború vad mo-
ra ja zúgott, az ima és toll eszközeivel előmozdittassék 
azon ut egyengetése, mely magyar népünket az örök béke 
hónába vezérli. 

Előleges értesítésül s azon tisztelt i igybarátok tá jé-
koztatásaid, akik a Legszentebb Szűz iránti tiszteletet 
czikkeikkel s tudósításaikkal jótékonyan, önmagukra és 
a népre áldásthozólag ápolni kivánják, közöljük a folyóirat 
program mját. 

I. Ave Maria. Alkalmi költemények a Legszentebb 
Rózsafüzér Királynéjának dicsőítésére. Dicsbeszédek a 
Legszentebb Sziiz magasztalására, különösen a szentatyák 
idevonatkozó ragyogó müveinek felhasználásával. A Mária-
ünnepek egyházi jelentőségének, szertartásainak leírása. 
Közösérdekü kérdések, inditványok megbeszélése a Má-
ria-tisztelet növelésére. 

II. A Legszentebb Szűz tisztelete a gyakorlatban. E 
rovat alatt ismertetve lesznek azon különféle áhi ta tgya-
korlatok, melyek a Legszentebb Rózsafüzér imádkozását 
változatossá teszik. Ismertetve lesznek itt azon, a Boldog-
ságos Szűz tiszteletére vonatkozó szebbnél szebb imák, 
melyeket egyes szent férfiak és nők mint drága emléket 
hagytak ránk örökségül, vagy a melyek korunkban is 
oly gazdagon teremnek a Mária-tisztelők keblében. Gya-
korlati útmutatásokkal fogunk szolgálni a népnek arra 
nézve, hogy mindenki a maga állásához mérten sok lelki 
gyönyörrel tisztelhesse a Legszentebb Rózsafüzér Király-
néját. Közöltetni fognak különféle napirendek, életbeosz-
tások a lelki élet háztar tásában, melyeket a gyakorlat 
szentesitett. 

III. A boldogságos Szűz a történelemben. E rovat 
alatt bemuta 'unk egyes fönséges vonásokat az isteni Gond-
viselés azon müveiből, melyek a világ és hazánk nagy-
fontosságú eseményeit a Nagyha ta lma Szűz keze által 
irányozták. Látni fogjuk itt közbelépni a Boldogságos 
Szüzet oly bajokban és veszedelmekben, melyekből sza-
badulást emberi számítás alig remélhetett . Továbbá is-
mertetni fogjak itt azon csodaeseményeket, melyek folytán 
különféle áhitatgyakorlatok, továbbá a hitélet terjesztésére 
templomok, kegyhelyek nyertek létet, vagy ájtatos tes-
tületek keletkeztek. 

IV. A legszentebb Szűz tisztelői. E rovat alatt egy-
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egy példányt fogunk bemutatni azon megragadó képek 
közül, melyeket egyes jámbor lelkek élettörténete nyuj t 
nekünk. Ivifogyhatlan a küzdő egybáz történelme ily pél-
dákban. Jó l fog esni az olvasónak mindig egy-egy ily 
utánzandó mintaképre föltekintenie, hogy erőt, bátorságot 
merítsen, haladni azon uton, mely annyi sok Mária-tisz-
telőnek már e földön kimondhatlan lelki vigaszt nyú j to t t 
és őket, hogy a Boldogságos Szüzet szinről-szinre láthassák, 
az örök boldogság fényhonába vezette. 

Y. Mária disztábora. E rovat alatt élénk figyelem-
mel fogjuk kisérni mindazon egyesületek, társulatok, con-
gregatiók beléletét, melyek a Boldogságos Szűz tiszteletét 
czélozzák. Közölni fogjuk ez egyesületek keletkezését, 
történetét . Időnkint közölni fogunk kimutatásokat a Má-
ria-tisztelet ezen állásáról hazánkban ugy, mint annak 
határain tul. 

VI. A Legszentebb Szűz csodái. E rovatt alatt nem-
csak azon régebben tör tént csodákat fogjuk leirni, melyek-
kel a Boldogságos Szűz egyeseket az ideig- és örökkévaló 
halál veszedelmétől s egyéb hajoktól hirtelen megmen-
tet t hanem különösen ismertetni fogjuk azon ujabb ese-
ményeket is a legszentebb Szűz csodáinak történetéből , 
melyek most is élő tanuk szemei előtt folytak le, meg-
szégyenítésére a vak hitetlenségnek, mely megáta lkodot t -
ságában a napot is képes letagadni az égről. Ily esemé-
nyek kiválóan alkalmasak arra, hogy felébreszszék a 
szunnyadókat, bátorítsák a buzgókat. Élénk figyelemben 
fognak itt részesülni a világ leghíresebb kegyhelyén Lour-
desben folyton történő csodák, melyek közöl nem egy-
nek alulirt is szemtanuja volt. 

VII . Levelezés. Rövid leirásban közölni fogjuk ha-
zánk különféle vidékeiről azon eseményeket a Mária-tisz-
telet köréből, melyek első sorban helyi jelentőséggel bir-
nak ugyan, de tekintve, hogy közös Anyánk tiszteletére 
vonatkoznak, közös érdekkel is bírnak. 

VIII . Szemle. E rovat alatt ismertetni fogjuk kath. 
lapokból és folyóiratokból a Mária-tisztelet ügyét hazánk-
ban és külföldön. I t t fog egyszersmind közöltetni az alá-
zattal kér t főpásztori körievek Mária-cultusra vonatkozó 
tar ta lma kivonatban. Bő számmal fognak e tekintetben 
bel- és külföldi folyóiratok rendelkezésünkre állani. 

IX. Imaszándékok. E rovat alatt minden számban 
közöltetni fog egy közérdekű főszándék és a hónap min-
den napjára beosztva egyesek bejelentett imaszándéka. 
Ezen szándékokra havonkint, minden hó első napjaiban 
Lourdesben is fognak közös imák végeztetni. 

X. Köszönet és hála a Legszentebb Rózsafüzér Ki-
rálynéjának. E rovat alatt egyes meghallgat tatások fog-
nak jeleztetni. 

A borítékon. 

XI. Künyvbirálat. Meg fognak itt emlittetni és rö-
viden ismertetve lesznek a Szerkesztőséghez beküldött 
azon müvek, melyek a Legszentebb Szűz tiszteletével I 
összefüggésben vannak. 

XII . Szerkesztői üzenetek, nyugták és egyéb mondani 
valók vagy egyes községek vagy lelkészeiknek a közönség-
hez intézett kérelme. 

A „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja* cz. folyó-
irat havonkint egyszer fog megjelenni két sűrűen nyomott 
ivnyi tar talommal és szines borítékkal. Az illető hónapra 
szóló füzet már a megelőző hó utolsó napjaiban fog a 
megrendelők kezeihez jutni. 

Megrendelhető az 1885. évi folyamra 1 f r t ta l vagy 
5 intentióval, melyek czimét a megrendelőkkel külön fo-
gom tudatni. További megrendelés egy egész évre ] f r t 
50 krral vagy 8 intentió elvállalásával eszközölhető. 

Maria-Stern trappista-zárda, Banjaluka mellett, febr. 
hó, 1885. 

P. Angelicus, 
A „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" cz. folyóirat, 

szerkesztője és kiadója. 

= Jelentés. Az általunk e helyütt lefordításra a ján-
lott „ Fassliche und practische Grammatik der kath. Kir-
chensprache" czimü mü átültetésére már vállalkozott 
valaki. Mit a végett adunk köztudomásra, nehogy más 
valaki is vállalkozván a fordításra, fölösleges munkát 
végezzen. 

VEGYESEK. 
— A kath. egyház elsőszülött leánya — a franczia 

egyház, ismét egyikét ha j tá végre ama nagy tényeknek, 
a melyeket, mint minap is emiitők, gesta Dei per Fran-
cos név alatt ismerünk. Az u j kor nagy társadalmi alko-
tását, a gyárt és nagyipart, mely eddig nem ismert se 
Istent se Krisztust, se vallást, fényes sikerrel elvezette 
Istenhez, Krisztushoz és f. hó 23-án Krisztus helytar tójá-
hoz, az egyház látható fejéhez Rómába. Ezen a napon 
fogadta ugyanis XIII . Leo pápa a franczia gyárosok, 
nagyiparosok és nagy vállalkozók százat meghaladó kül-
döttségét. a mely körülbelül ezer nagyipari vállalatot és 
vagy 1.000,000 munkást képviselt a pápa előtt. Erről 
a XIX. században, sőt a keresztény századok egész fo-
lyamában páratlanul álló eseményről jövő számunk hozza 
a fényes római tudósítást. 

— Az isteni gondviselés utai kifürkészhetlenek! A 
napi lapok már jelentették Hamilton hg. megtérését. Ez 
oly kimagasló esemény a kath. egyház történetében, hogy 
reá it t vissza kell térnünk. Tudvalevőleg Hamilton Pa t -
rik volt az, a ki a 16. század elején németországi ú t j á -
ból hazatérve a protestantism us első hirdetője lett. Csa-
ládjának tagjai, mint Skóczia első peerjei, azóta a pro-
testantismus oszlopai valának. Most tehát a kalvinismus 
egyik főfészkében a legelső család, Skóczia első peerje 
ismét a kath. egyház t ag ja és Norfolk herczeg, a legelső 
angol peer mellett képviseli a kath. egyházat a hatalmas 
brit t-birodalom fényes lordjai között. 

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

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A kihirdetésekről. 
( Vagyis eszmecsere azon kérdés fölött : Lehet-e húsvét., 

illetve karácsony napjain a jegyeseket kihirdetni?) 

(Vége). 

Az egyház törvénye így hangzik: „AbAdventu 
Domini nostri Jesu Christi usque in diem Epipha-
niae et a feria quarta Cinerum usque in octavam 
Pasehatis inclusive, antiquas solennium nuptiarum 
prohibitiones diligenter ab omnibus observari san-
eta Synodus praecipit."1) 

Mindenekelőtt ösmernünk kell az „antiquas 
solennium nuptiarum prohibitiones "-eket. Ezek 
pedig benn foglaltatnak a 4. században (361. 
évben) tar tot t laodiceai zsinat 52. canonában, mely 
igy hangzik: „Non oportet in quadra-gesima nuptias 
vei natalitia celebrare."2) 

Igen, de ezen törvény a nuptiákat, vagyis a 
vig, zajos lakadalmakat tiltá el a böjti időben, 
tehát nem magát a házasságkötést, copulatiót, 
hanem annak ünnepélyességeit, minők : a házas-
ságnak szt. mise alatti megáldása, a menyekzői 
tomboló lakoma, a menyasszonynak ünnepélyes 
vezetése a vőlegény lakába, stb. Ugyanezen oko-
kat hozza föl aquinói szt. Tamás is.3) 

Nézzük, mit mondanak erre vonatkozólag a 
canonisták ? Ezek egyhangúlag megegyeznek ab-
ban, hogy a zárt vagy szentelt időben csak az 
ünnepélyes, zajos lakadalmak tiltatnak, vagyis, 
mint fönnebb emlitve volt, midőn a menyasz-
szony ünnepies módon kisértetik a templomba, s 
onnan a vőlegény hajlékába.*) 

!) C o n c . T r i d . Sess . 2 4 . C. X . D e R e f . M a t r . 
2 ) Ne 'psz . E g y k . A r c k . I I . k . 4 2 0 . 1. 
3 ) I n . 4 . S e n t . D i s t . 3 2 . q u . 1. a r t . 5 . 
4 ) K ő n e k , C s i k y , K a z a l y , i. h e l y e k e n . 

Sem a trienti zsinat zárt időt rendelő cano-
nában, sem az egyházi jogtudósok egy szóval sem 
emiitik, hogy a házassághoz megkívántató előké-
születeket sem szabad zárt időben foganatosítani, 
a mityen előkészület az eljegyzés (sponsalia), a ki-
hirdetés (denuneiatio); egy szóval sem mondja: 
„sponsalia et denunciationes insacrato tempore 
vetitae sunt," hanem csak azt : „nuptiae solen-
nes," azaz a zajos lakodalom. 

Nem létezik teliát sem trienti canon, sem 
más törvény, mely a husvétnapi kihirdetést til-
taná; de a mely azt megengedi, olyanra aka-
dunk az egyházi jogforrások közt, s ez XIV. Bene-
dek pápa „Constitutio ecclesiastica"-ja, melyben 
ez áll: „Promu'gationes consvetae matrimoniales 
sacrato tempore quidem fieri possunt, verum be-
nedictionem nuptialem primo post tempus illud 
elapsum impertire oportet."1) 

Ha mindez elégtelen volna annak beigazo-
lására, hogy húsvét napjain kihirdetni szabad, 
vizsgáljuk a törvény szellemét, annak logikai kö-
vetkezményeit s az egyházi szokást. 

A trienti zsinat canona ezt mondja: „a fe-
ria quarta Cinerum usque in octavam Paschatis 
inclusive nuptiae solennes prohibentur." tehát a 
nyolezad utáni napon azonnal, vagyis fehérva-
sárnap utáni hétfőn már zajos lakodalom tart-
ható. Ha tehát a trienti canon már hétfőn meg-
engedi a zajos menyekzőt, akkor szükségképen 
kell, hogy megengedje azt, hogy ezen hétfőn tartandó 
lakadalomhoz, a szükséges előkészületek is meg-
történhessenek, ezen előkészületek pedig csakis zárt 
időben, vagyis liusvét napjain történhetnek meg. 

») C h e r i e r E n c h . J u r . E c c l . T . I I . p . 2 5 0 . 
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Vájjon azt akarja-e a trienti canon mon-
dani, hogy csak az octava után szabad eljegyzést 
és kihirdetést ta r tani? Ezt sem a rideg betűk-
ből, sem a canon szelleméből kibetűzni nem le-
het. Ha ez lett volna czélja a t r ient i zsinatnak, 
akkor okvetlen oda teszi: „sponsalia, denunciatio-
nes et nuptiae prohibentur." A két elsőről szó 
sem lévén, azok zárt időben is megengedhetők. 

Midőn az egyházmegyei hatóság a Directo-
r iumban vizkereszt és fehérvasárnap utáni napra 
oda nyomat ja : „Hodie mane aperiuntur nuptiae 
solennes," vájjon azt akarja-e azzal jelezni, hogy 
csak a mai hétfőtől fogva szabad lakadalmazni? 
En ugy hiszem, hogy mindnyájan ez utóbbit gon-
doljuk és ér t jük is. Ha tehát az egyh. hatóság 
azt mondja, hogy fehérvasárnap utáni hétfőn sza-
bad lakodalmazni, akkor szabad ezen lakodalma-
záshoz előkészülni is, a mi csakis húsvét napjain 
történhetik meg. 

Ha nem ez volna a t r ient i canonnak inten-
tiója, ha nem ez volna az egyh. hatóságnak két-
ségen kivül törvényen alapuló szándéka, akkor 
okvetlen húsvét utáni Il-ik vasárnap reggelére 
kellene oda nyomatnia : „Hodie mane aperiuntur 
nuptiae solennes," s igy a zárt időt két héttel 
hosszabbitaná meg, a mi sem jogában, sem szán-
dékában nem állhat. Világos tehát, hogy húsvét 
napjain minden törvénysértés nélkül lehet hirdetni. 
Ugyanezt igazolja az egyháznak ős és általános 
szokása. 

De nézzük most azon t. paptársainkat, kik 
rigoristák, s húsvét napjain nem hirdetnek, kö-
vetkezetesek maradnak-e a canonlioz és vallott 
elveikhez ? 

Ha ők fehérvasárnap kezdik meg a kihirde-
tést, ugy éppen azon hibát követik el, melyet 
mi, kik húsvétkor hirdetünk. Ha tilos húsvét 
napjain hirdetni, ugy tilos fehérvasárnap is, mer t 
a trienti canon igy hangzik: „usque in octavam 
Paschatis inclusive," tehát a fehérvasárnap is 
még zárt időben van, s igy azon — szerintök — 
hirdetni tilos. Tehát a ki e napon hirdet, azt a 
hibát követi el, melyet mi, csakhogy egy héttel 
későbben. Ez pedig a törvény előtt mindegy! 
Ha ellenfeleink igazi rigoristák és következetesek 
akarnak lenni, akkor csakis fehérvasárnap utáni 
vasárnap lenne szabad hirdetniök, s igy a trienti 
canon szándéka megsértetnék. 

Továbbá a zajos menyekzők már akkor t i l tva 
valának, midőn a kihirdetésnek még hire-hamva 

sem volt, t. i. a d. században, mig a kihirdeté-
sek csak a 12. században lettek behozva s köte-
lezővé téve. A laodiceai zsinat rendelé: „non 
oportet in Quadragesima nuptias celebrare." En-
nek, a d. laterani, valamint a trienti zsinatnak 
csakis az lehetett és volt is szándéka, hogy nagy 
böjtben az egyházi gyász zajos mulatságok által 
meg ne zavartassák. Igen. de a húsvét már nincs 
böjtben, tehát ekkor már nincs az egyháznak 
gyásza sem, mert húsvét napján már ezt énekel-
tet i : „Fatres, itaque epulemur in azymis sin-
ceritatis," és „haec dies, quam fecit Dominus, 
exultemus et laetemur in ea."1) A kihirdetéssel 
tehát az egyházi gyászt megsérteni nem lehet — 
mert nincs. 

Az elmondottakat összegezve, ugy hiszem, 
bá t ran kimondhatom, miszerint húsvét, illetve ka-
rácsony napjain hirdetni szabad; és igen kívána-
tos volna, hogy ezen elvet elfogadják azok is, 
kik eddig az emiitett napokon nem hirdettek, 
hogy igy az egyöntetűség a lelkipásztorkodás te-
rén s a lelkipásztorok között helyre álljon, mert 
igen furcsán venné az magát ki, ha pl. két 
szomszéd plébános közül az egyik hirdet, a má-
sik nem. Ez mindenesetre különféle megjegyzésre 
s mende-mondára adna alkalmat a nép közt, a 
mit pedig kerülnünk kell !*) 

Ambrus József. 

Halál és halhatatlanság. 
Kovács Zsigmond, Isten és az apostoli szentszék, kegyelmé-
ből veszprémi püspök, a veszprémi egyházmegye tisztelendő 
papságának s buzgó híveinek üdvöt és áldást az Urban. 

(Vége) 

Végezetül szeretettel kérlek benneteket, hogy min-
dig, de különösen a bekövetkező szent időszakban imád-
ságai tokban rólam is megemlékezzetek, ki atyai szivem 
egész teljességéből kérem a Mindenhatót, hogy szent 
keze mindenkor fölöttetek, Szentlelke veletek legyen, 
hogy ugy vezessen benneteket az ő szent igéi ismereté-

Missale Rom. Dom Ressurectionis. 
*) Igaza van a nt. plébános urnák. Az egyház köz-

törvénye megengedi a kihirdetést a tilos idő körén belül 
is. Weber. „Die kanon. Ehehindernisse," 3. kiad. 371. 1. 
ezt mond ja : „Die Proklamationen können das ganze J a h r 
hindurch an eilen Sonntagen und gebotenen Feiertagen, 
auch während der sogenannten verbotenen oder geschlosse-
nen Zeit ( tempore Adventus et Quadragesimae) anstands-
los vorgenommen werden." Megjegyzendő azonban, hogy ezt 
okkal-móddal szabad csupán tenni, azaz, komoly oknak kell 
sürgetni a házasságot s tekintettel kell lenni a helyi szo-
kásokra és egyházmegyei rendeletekre. Lehetnek p. egy-
házmegyék, a hol Húsvét, Karácsony és Pünkösd napján 
specialis törvény alapján tilos a kihirdetés. Szerk. 
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ben, parancsai megtartásában, bogy egykor elnyerhessétek 
a föltámadás és örök élet dicsőségét. 

A nagyböjtöt illetőleg az idők nehéz viszonyai, to-
vábbá az uralkodó drágaság, a lelkiismeretek megnyug-
tatása s a botrányok távoztatása tekintetéből híveinknek 
lelki szükségein ezúttal könnyíteni óhaj tunk. Mindnyája-
tok előtt tudva van, hogy az anyaszentegyház által pa-
rancsolt böjt kétféle : a tulajdonképen való böjt, vagyis 
napjában egyszeri jóllakás az esti csekély étkezéssel, és a 
huseledelektől való tartózkodás. Az egyházi törvény első 
része érvényében tovább is fenmarad, kivéve azokra 
nézve, kik elaggott kor, betegség, testi gyengeség vagy 
nehéz munka miat t fölmentést nyernek. A nagyböj t nap-
jaiban tehát , kivéve a vasárnapokat, csak egyszer szabad 
jóllakni. A törvény második részét illetőleg azonban me-
gyénk papjainak és hiveinek megengedjük, hogy egész 
virágvasárnapig bezárólag, déli jóllakás- és esti kisebb 
étkezéskor is, húsétellel élhessenek, csak minden szerdán 
és pénteken, továbbá az egész nagyhét alatt maradván 
tilos a húsétel és zsiradék használata, mely napokon 
tehát mindenki szigorúan böjtölni tartozik. — Egyút ta l 
ezen engedélyt a szerzetesekre is kiterjesztjük, azokat 
kivéve, kik szerzetük sajá t külön szabályai által a nagy-
böjt megtar tására köteleztetnek. Magától értetik, hogy 
a halétkek- és husétkekkel együt t egy étkezésnél éln1 

nem szabad sem azon napokon, melyeken különben a 
huseledel meg van engedve, sem vasárnapokon, midőn 
az egyszeri jóllakás törvénye nem kötelez. Senkise gon-
dolja azonban, Krisztusban kedves fiaim és leányaim, 
hogy ezáltal a nagyböjt eltöröltetik, ezen felmentésnek 
nem lévén egyéb czélja, mint hogy azok, kik bizonyos 
napokon, melyekre a fölmentés szól, húsétellel élnek, ezt 
vétek nélkül tehessék. Akik mindamellet t az egész nagy-
böjtöt a régi jó idők szent gyakor la ta szerint ezután is 
szigorúan megtar t ják, ezáltal Isten előtt csak nagyobb 
érdemet szereznek maguknak. Mind azok pedig, kik ezen 
engedélylyel élni fognak, kötelességüknek tartsák, az 
áj tatosság és keresztény jótékonyság cselekedeteit tehet-
ségükhöz képest nagyobb mértékben gyakorolni , hogy ez 
által kegyelmet és irgalmasságot nyer jenek Krisztus J é -
zusban. 

Ezenkívül ő szentsége a római pápa 1883. évi nov. 
hó 27-én kelt apostoli iratában adott engedélyének ere-
jénél fogva, egyházmegyém összes papjait és híveit, azon 
szerzetesek kivételével, kiket saját szabályaik szigorúbb 
megtartásra köteleznek, szombaton a hústól való meg-
tartóztatás kötelezettségétől egy évre felmentem és meg-
engedem, hogy pénteken, valamint az úgynevezett vigiliai 
böjtökön, a böjti ételek készítéséhez bármily zsiradék 
használtathassák, minden félreértés elkerülése végett meg-
jegyezvén : 

1. Az által, hogy szombaton a húsétel megengedte-
tik, senki sem akadályoztatik a szombati böjtöt ezután 
is, ha kívánja, megtartani, a fentebbi apostoli enged-
ménynek czélja főleg az lévén, hogy azokat, kik ezután 
szombaton hússal élnek, vétek ne terhelje. 

2. A húsétellel való élhetés engedélye csak az év-
nek közönséges szombatjaira terjed ki, ugy, hogy azon 
szombatok, melyekre a Karácson, Pünkösd, Szt. Péter és 

Pál, a Bold. Szűz mennybemenetele és Minden-Szentek 
ünnepeinek vigiliai böj t je esik, kivétetnek, köteles ma-
radván mindenki e napokon böjtölni, jóllehet böjti ele-
deleit e napokon is bármi zsiradékkal készíttetheti. Kö-
telező marad a böjt a 4 kántorbőj t szombatjain. 

3. Pénteken a húsétel ezután is tiltva lesz és csak 
az engedtetik meg , hogy pénteknapokon az éven át a 
böjti eledelek zsírral készíttethessenek, kivéve mégis a 4 
kántorbőj t és a nagyböjt péntekeit. Ha pedig ez imént 
emiitett ünnepek vigiliai böjt je péntekre esnék, akkor 
megengedtetik ugyan a böjti eledelek zsirral készítése, 
de csak egyszer napjában. 

4. Végül az emiitett apostoli engedmény kívánja, 
és a híveket, kik az egyház ezen kegyében részesittetnek, 
felhivandóknak rendeli, hogy az eddigi böjti kötelezettség 
helyett , a szegények iránti jótékonyság és egyéb irgal-
massági cselekedetekben gyakorolják magukat . 

Az ur Jézus Krisztus szent áldása és kegyelnie le-
gyen veletek ! 

Jelen pásztorlevelem vétele utáni vasárnapon minden 
plébániatemplomban felolvasandó. 

Kelt Veszprémben, Gyertyaszentelő Boldog-asszony 
ünnepén, 1885. évi február hó 2-án. Zsigmond, 

püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 3. A mi minket érdekel. III . — 

A főrendiház reformjáról szóló törvényjavaslat részletes 
tárgyalása már eddig is elég figyelemre és fel jegyzésre-
méltó momentumot nyújtott . 

Érdekes két napi vita fejlődött az 5. §. felett, mely 
a főrendiháznak a méltóság vagy hivatal alapján leendő 
tagjairól intézkedik. 

Dr. Koszival István (esperes-plébános) tar talomdús 
és érvekben gazdag beszédben igen helyesen és tapinta-
tosan védelmére kelt a kihagyni szándékolt vál. püspökök-
nek, kimutatván azt a durva jogfosztást, melyben a törvény-
hozás részesíteni akar ja a kath. egyházat éppen akkor, 
midőn másoknak u j jogokat ad, kiknek eddig semmi joguk 
sem volt a főrendiházban. Pulszkyval szemben talpra-
esetten megjegyezte, hogy ha a főrendiház olyan mint 
„a zsinat", az csak az egyházi főméltóságok szorgalmáról 
és lelkiismeretességéről szolgáltat fényes bizonyítékot. 
Beszéde, melyben sem az érvelés alapossága, sem az igaz-
ság meggyőző ereje, sem a nemes előadás nem hiányzott , 
fájdalom — a szabadelvű párt jól fegyelmezett többsé-
gén nagyobb hatást nem tett . 

Zichy Jenő gróf azt indítványozta, hogy a buda-
pesti főpolgármesteren kivül a csornai prépost és a cisz-
tercita apát is legyenek tagjai a felsőháznak, mit Tisza 
K. ellenzett. 

Pidszky Ferencz csodálkozását fejezte ki a fölöt t , 
hogy itt a házban „középkori eszméket" vetnek fél. Azaz 
sehogysem tetszett neki, hogy vallás és egyház szóba 
jön, hogy egyházi férfiak felvételéről van szó ; ő — a 
felvilágosult szabadkőműves nagymester - csak honpol-
gárokat lát. Persze ! . . . De azért mégis csak lándzsát 

18* 
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tör t a — zsidóság mellett, lévén ez netn középkori, ha-
nem nagyon is újkori, ha felekezeti szempont is. 

Tisza Kálmán a két nevezett rendfőnök bevételét 
ellenzi. Ez által az egyensúly zavartatnék. Szavai ezek : 
„A csornai prépost és a cisztercita apát behozatalát sem 
pártol ja ; ez megzavarná a felekezetek képviseltetésének 
arányát, s mihelyest felemeltetik a katholikus egyházi 
felsőházi tagok száma, azonnal ugyanezt kellene propo-
nálnia a többi felekezetekre nézve is. Inditvány adatott 
be továbbá, hogy az izraelita hitközségi egyházi vagy világi 
előljáró hagyassék ki. Igen kérem t. ház, hogy ezt ki-
hagyni ne méltóztassék. Nem valami nagy eredmény és 
nyeremény ama felekezetre nézve, a melyből az az egy 
t ag kineveztetik." 

Különös ! mintha az már befejezett tény volna, hogy 
a protestánsok tagjai a felsőháznak. Ily kiindulási pont 
téves és helytelen. Először is arról van szó, felvétetnek-e 
a protestánsok vagy sem, s ha egyszer ily jogokban ré-
szesültek, akkor lehet egyenjogúsításról beszélni. De a 
mi elprotestantizált hazánkban ez már eo ipso értető-
dik ! . . . 

Göndöcs B. a vál. püspökök mellett és a zsidó el-
len foglalt állást és legalább a káptalanok képviselőit 
akarná felvenni a felsőházba, ami nagyon igazságos lenne. 

Mocsáry L. roszalja az egyházi férfiak nagy szá-
mát (szerinte 105, a paktálás esetén, 70 azonkívül) és való-
ságos interconfessionalis zsinatot (az is valami u j !) lát 
az ilyen felsőházban. Ez — t. i. az interconfessionalis 
zsinat — csak komikus oldala a kérdésnek, de van egy 
komolyabb és ez az, hogy az egyházi férfiak felvétele 
által csak gátoltatni fogunk abban, hogy az egyház és 
az állam egymástól el választassák. N e m akar messze 
menni, mint Deák F., ki az egyház képviselőit csak vá-
lasztás vagy kinevezés utján akarta bevinni a felsőházba, 
ő neki (Mocsárynak) nincs kifogása, hogy a katholikus és 
gör. keleti püspökök tovább is ott maradhassanak (mily 
kegyes !) de a protestáns püspökök beviteléhez semmi 
szin alatt nem járulhat . 0 nem akarja, hogy a protes-
tánsok a magok részéről az egyháznak az államtól való 
elválasztatásában akadályt képezzenek, mert az ilyen egy-
házpolitika egyenes ellentéte a helyes iránynak. Mocsáry 
L. végre abban a körülményben, hogy kath. részről a 
protestánsok felvétele ellen a felsőházi tagok közé ellen-
kezés nem történt , sennni örvendetest nem lát, és legke-
vésbé sem a hangsúlyozott példás türelmet. Az neki nem 
türelmesség, nem nagylelkűség, hanem „igen bölcs, elő-
relátó politika az, a mely oka annak, hogy a katholikus 
klérus részéről a protestánsok képviselete a felsőházban 
nem elleneztetik, mert a t . katholikus klérus érzi a kor 
szelleme érintését és azt hiszi, hogy a protestánsok be-
menetelében támaszt fog találni saját ot tmaradhatásának 
hosszabb időn keresztül, tehát czélszerünek tar t ja őket is 
az érdekközösségbe bevonni." 

Miután a protestánsok kissé összeszólalkoztak au-
tonómiájuk felfogása miat t , Komlóssy F . higgadt és ala-
pos beszédben a választ, püspökök védelmére emelt szót, 
helyreigazítván az előadónak történeti hibáját és szépen 
érvelvén a katholicismus jogai mellett. Mentől jobban 
távozik a képviselő úr a szenvedélyesség hangjá tól és 

mentől alaposabban készül beszédjeire, annál közelebb 
esik az idő, hogy tekintélyes parliamenti szónok lesz, 
mire sok jeles tulajdonsággal rendelkezik. 

Chorin F. és Ónody Géza, valamint Nendtvich K. és 
Veress József (az utóbbi három antiszemita) zajos fel-
illetőleg közbeszólásaiktól eltekintek. 

Gróf Keglevich I. az intranzigens liberalismus postu-
latumának tar tot ta kijelenteni, hogy ő a vál. püspökök 
kihagyását helyesli, mert anomáliának tartja az ö joguk 
fentartását. — De kemény ítéletet mondott az intranzi-
gens g róf ! Valami jognak fentartása — anomália? Hogyne, 
midőn a liberális gróf azt tudja, hogy pl. Budua képvi-
selője a bécsi Reichsrathban ül, Budua czimz. püspöke 
pedig legyen a magyar felsőházban. 

Ez a gróf urnák szörnyű anomalia! Bevalljuk, 
gyarló eszünkkel nem vagyunk képesek ezt belátni. — 
Ugyanez a gróf, ki anomaliának nevezte a vál. püspökök 
jogainak fentartását , kívánatosnak ta r t ja és „haladó lé-
pés" -nek tekinti, hogy a zsidóság képviseletet nyerjen a 
szervezendő felsőházban. 

Ivánka I., ki önmagát egykor oly öntudatosan sza-
badkőművesnek mondotta, azt sürgette, hogy ha a kath. 
és más egyházak képviselői nagyobb számmal helyt fog-
nak foglalni a felsőházban (hogyan nagyobb számmal ? 
mint eddig talán ? ezt senki sem akarja), akkor a protes-
tánsoknak is hasonló arányban képviseltetését ki kell 
mondani. — Csak a miniszterelnök viszhangja, ugyan-
azon téves felfogásnak ugyanazon téves következménye. 

A nevezetes szavazásról és még valamiről a követ-
kező levelemben. ? 

Róma, febr. 23. A franczia keresztény ipar hódo-
lata Krisztus földi helytartója előtt. 

A nagy franczia forradalommal Francziaországban 
megszűnt a keresztény társadalom s vele a keresztény 
tudomány, ipar és művészet. A tudomány és később a 
művészet ezután csakhamar megindultak felkeresni a ke-
reszténység magasztos elveit, s még fennen hangzott a 
forradalom zaja, midőn Chateaubriand utánozhatatlan báj -
jal megir ta a keresztény szellem és élet szépészetét. A 
társadalom, a tudomány és művészet élvezettel olvasta 
Chateaubriand müvét és kezdett ú j ra keresztény lenni, 
tisztelettel és hálával viseltetni a katholicismus iránt. 

Az ipar, kivált a nagyipar, a legújabb időkig egy-
kedvű, részvétlen, hideg, semleges maradt, sőt gyakran 
ellenségesnek bizonyult a franczia társadalom keresztény 
és katholikus nagy ujjáalkotásának műve iránt. Néhány 
lelkesnek sikerült azonban e téren is a keresztény restau-
ratio müve. E jelesek közt legjelesebb de Mun gróf, a 19. 
század második felének Montalembertje, avval a különb-
séggel, a mely correctségre nézve a 19. század első felé-
ben élt kath. vezérférfiak tapasztalatlansága és a - jelen-
leg élő vezérférfiak bő tapasztalatok által támogatot t 
bölcsesége közt van. Másokkal együtt de Mun grófnak 
lehet köszönni, hogy a franczia munkás-körök szövetkezete 
felvirágzott és most már egész Francziaországot tevékeny-
ségének szálaival behálózva ta r t ja . 

F. hó 23-án járul t először e hatalmas ker. kath. 
iparosszövetség az anyaszentegyház feje elé, hogy az egész 
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világ szeme lát tára tanúságot tegyen, hogy mennyire előre-
haladt már Francziaországban az iparos osztály keresztény 
jellegének visszaállítása. Körülbelül száz képviselő vagyis 
küldött jelent meg. 

A zarándoklat Langénieux érsek vezetése alatt 
négy csoportra volt osztva. Francziaország északrészi 
gyárosainak és munkásainak képviselői Duti l leul , a 
keleti Memesson, a középrészek Keyrand s a déli 
Fournier vezetése alatt voltak. A bizottság tagjai : 
André elnök, vasgyáros, Chagot bányatulajdonos, Feron-
Vran, Thiolliere és Harmel , egyéb nagy gyárak tulajdo-
nosai. Az ünnepélyes fogadtatás a consistoriumi teremben 
történt . 0 szentsége kevéssel déli harangszó után jelent 
meg több érsek és püspök, valamint Sacconi, Pi t ra , Mar-
tinelli, Ledochowsky, Nina, Jacobini, Mertei, Pecci és 
Gori-Merosi bibornokok kíséretében. Miután André a za-
rándoklat czéljaival foglalkozott ; utána Harmel beszélt, 
a távollevő elvrokonok nevében. 0 szentsége hosz-
szabb allocutióban franczia nyelven felelt, melynek tárgya 
a kath. munkaszövetkezetek áldásos működése volt. Azu-
tán Langénieux egyenkint bemutat ta ő szentségének a 
zarándoklat vezetőit, kikkel huzamosabb ideig leereszkedő 
szivélyességgel beszélgetett . Végül ő szentsége a jelen-
voltakra és hozzátartozóira apostoli áldását adta. 

I t t adjuk először a zarándoklat hódoló szózatát : 
„Szentséges A tya ! 

Alázattal leborulva szentséged lábai előtt, a katho-
likus munkás-körök szövetségének bizottsági tagjai, fel-
hatalmazott jaik által képviselve, kérik magukra és mun-
kálkodásukra Jézus Krisztus helytartójának áldását. 

Az ipar napjainkban egy nagyhatalom magaslatára 
emelkedett, a melytől függ nagyrészt a modern társadal-
mak jóléte. 

Sajnos, hogy az ipar e magaslatra ugy emelkedett 
fel, hogy eltávozott a kereszténység útjáról, és nem min-
den fájdalom nélkül mondjuk, eszközévé vált az erkölcsi 
hanyatlásnak és társadalmi feloszlásnak. 

Az anyagi érdekek küzdelme oly testvérgyilkos har-
czot okozott, a mely az előbbi századokban ismeretlen 
vala és a melyben, hacsak Isten bennünket fel nem vi-
lágosit és meg nem segit, együttesen fognak tönkre menni 
a gyengék legszentebb jogai a közjóléttel. 

Éppen most tehát , midőn az összes ipar terén egy 
rettenetes válság jjusztit, mi ide siettünk, szentséged elé, 
bevallani rendithetlen hitünket a kath. anyaszentegyházba, 
a mely egyedül képes meggyógyitani a társadalmakat, 
egyedül képes az iparos családokban az igazságosság és 
szeretet gyakorlatát visszaállítani. 

Te, szentséges atyánk, már királynénkká adtad a 
szeplőteleu Szüzet, felállítván és az egész föld kereksé-
gére kiterjesztvén szűz Mária főtestvérületét a műhelyek 
számára (TArchiconfrérie de Notre Dame de l'Usine.) 
Csodálatra méltó körleveleid, különösen pedig a Humá-
num genus kezdetű, vezércsillagul szolgáltak nekünk a 
vallási társulatok és munkás-körök felállításánál iparos 
vállalataink körében. 

Ide jö t tünk Rómába, szentséged lábai elé, boldogok-
nak érezve magunka t Reims kitűnő és hőn tisztelt érse-
kének vezetése alatt, hogy nyilvánossá tegyük hitünket 

Jézus Krisztusba, a minden földi és szellemi társaság ki-
rályába, a franczia keresztény ipar nevében, a melyet 
számszerint ezerre rugó műhely főnökei alkotnak, kiknek 
mi itt képviselői vagyunk. 

Kér jük szentségedet, adja meg oktatása és áldása 
által műhelyeinknek, családjainknak és munkásainknak 
azt a békességet, egyetértést és boldogságot, melyet a 
munkában akkor találunk, ha az az igazságosság törvé-
nyei és a szeretet gyakorlata által hagyja magát szabá-
lyozni." 

A szentatya következőleg válaszolt : 
„Kiváló megelégedéssel fogadjuk, szeretett kedves 

fiaink, azon mély keresztényi érzelmeket, melyeknek előt-
tünk kifejezést adtatok. Elénk öröm tölt el bennünket 
a francziaországi katholikus szövetkezetek s különösen 
az általatok itt képviselt katholikus munkáskörök hitének 
ezen u jabb nyilatkozványa. Ezen munkáskörök müve méltó 
minden dicséretre s mi csak a lehető legmagasabb fok-
ban helyeselhetjük azon gondolatot, mely ennek megfc-e-
remtesét sugallta. Megrémülve azon rendetlenségtől és 
zavartól, melyet a forradalmi tanok idéztek elő az esz-
mékben és az erkölcsökben, elhatároztátok, hogy a ke -
resztény tanitás világánál tanulmányozzátok a nagy t á r -
sadalmi igazságokat, s azokat különösen az iparos osztályok-
közt terjesztitek. Konstatáltátok, hogy azon bajokat , me-
lyek az ezen osztályokhoz tartozó családok legnagyobb 
részét súj t ják, mindenekelőtt a vallásosság elhanyagolásá-
nak és a rosz elvek befolyásának lehet tulajdonítani. — 
S valóban, az a munkás, aki a vallásban már nem ta -
lálja föl a támaszt és vigasztalást, amelyre szükség van, 
hogy elviselhesse alacsony helyzetének súlyos következ-
ményeit, az jólétét a legaljasabb gyönyörökben fogja keresni, 
szabad folyást fog engedni legocsmányabb szenvedélyei-
nek erkölcsi java kárára és az egész társadalom nagy ve-
szedelmére. Fájdalom, ezt ujabb és számos események 
rettenenetes módon, ellenmondást nem engedve meg, iga-
zolják. 

Azért tehát mi, szerencsét kívánunk nektek, ked-
ves fiaink, azon nemeslelkű igyekezetekért, hogy nem 
szűntök meg visszavezetni a kereszténység elveihez az 
ipari munkával foglalkozó számos családokat, s élénk he-
lyesléssel kisérjük az eddig elért vigasztaló eredménye-
ket. Folytassátok ezt ezután is és mindjobban fejleszszé-
tek ezen eredményt a közjóra, különösen a munkások 
javára. Az agitátorok eszközként igyekeznek őket felhasz-
nálni saját ambicziójuk kielégítésére. Megcsalják őket hiu 
ígéretekkel ; hízelegnek nekik azáltal, hogy túlozzák jo-
gaikat, de sohasem beszélnek kötelességeikről ; a birtoko-
sok és gazdagok elleni gyűlöletre gyúj t ják föl sziveiket ; 
végre, mikor az alkalmat kedvezőnek vélik káros terveik 
kivitelére, vakmerő vállalatokba taszítják őket s ekkor 
cserben hagyják. 

Nem igy cselekszik Jézus Krisztus egyháza. Mint 
szerető és önzetlen anya, csakis gyermekei boldogságát 
akar ja és ambiczionálja ; bajaikra az egyedül hatékony 
gyógyszereket alkalmazza ; mert egyedül ő van bir toká-
ban azon nehéz társadalmi problémák ti tkának, melyek 
a világot igazgatják. Mi is több alkalommal rámuta t tunk 
ezen gyógyszerekre. Minden ország hü katholikusait in-
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tettük, hogy keltsék életre a bölcs intézményeket, t. i. a 
munkástestületeket, melyek a jobb időkben, az egyház 
inspirátiója alatt születtek és virágoztak a szegény- és 
munkás osztályok ugy szellemi, mint anyagi javára. Ez 
intézmények, azon könnyebbség mellett, melylvel a ke-
resztény pietás kötelmeinek teljesítése jár, a munkásnak 
nevelést, gyermekeinek pedig megfelelő oktatást biztosí-
tanak ; szeretetteljes segélyt nyújtanak a betegség vagy 
szerencsétlenség eseteiben, támaszt nyújtanak az öregség-
nek. Mindenkinek szivébe szeretetet helyeznek ama gyűlöl-
ség helyébe, mely nagyon gyakran elszigeteli a munká-
sokat uraiktól. A munkásokban tiszteletet, engedelmességet, 
hűséget és a munkában való buzgóságot keltenek; a munka-
adóknak emiékezetökbe hozzák azt, hogy minden rendű 
s rangú keresztény ember testvér Jézus Krisztusban ; 
hogy minden tettöket az igazságnak kell vezérelni : hogy 
a szeretetnek s a szelidségnek kell mérsékelni parancsai-
kat és feddéseiket. — Hála ezen üdvös intézmények 
befolyásának, nemsokára meg fogjuk érni azon testvér-
gyilkos háború megszűnését, melyről az imént beszélte-
tek, s mely ismeretlen levén a hit századaiban, mai nap-
ság oly rettenetes pusztításokat okoz. 

Ami titeket illet, szeretett fiaink, ti engedelmesked-
tetek a mi atyai intelmeinknek, vallásos testületeket alapít-
ván ipartelepeitek kebelében. Ezen kivül azt is megér-
tettétek, hogy a siker biztosítása és müvetek tartóssága 
érdekében az egyházmegyéitek kormányzatának élén álló 
főpásztorok által kell magatokat vezéreltetnetek. Remél-
jük, hogy a ti példáitok nyomán, a befolyásos katholi-
kusok, elhallgattatván a pártviszályokat, melyek a gyenge-
ségnek forrásai, igyekezni fognak egyesülni ugyanazon 
szellemben, hogy versenyt működjenek a keresztény el-
veknek minden társadalmi osztály kebelében való kifej-
lesztésén és alkalmazásán, s különösen hogy fenntartsák 
a munkásköröket, s mindazt, minek czélja a nép kebe-
lében az if júság vallásos nevelését előmozdítani. — Ez, 
kétségkívül, egyike lesz a legbiztosabb és leghaték-
onyabb eszközöknek a jelen kor bajainak orvoslására s az 
egyház és a polgári társadalom jobb jövőjének előké-
szítésére. 

BéCS, febr. 20. A congrua-kérdés. — (Vége) 
Hátra van még, hogy egyetmást a congrua-tvja-

vaslat részletes és általános tárgyalásából és az azóta e 
kérdés körül felmerült mozzanatokból fölemlítsek. 

A részletes tárgyalás csak két lényegtelen változást 
tet t a javaslaton. Az egyik az, hogy Dalmácziára nézve 
az I. Schema 3. pontjában 450, illetve 250 frt . helyett 
500, illetve 300 fr t vétetett fel. A másik az, hogy a 
tvjavaslat végén az mondatott ki, hogy a tvjavaslat ha-
tározatai (nem mint írva volt 1885. jan. 1. hanem ) 1886. | 
jan. 1-én lépnek életbe. 

A mi az általános és részletes tárgyalás alkalmával 
felmerült nyilatkozatokat illeti, azok önök előtt a napi 
lapokból bizonyára ismeretesek. En tehát csak azt emelem 
ki, hogy itt bizony a kath. körökben feltűntek a cultusmi-
nisternek egyes nyilatkozatai. 

Mindjárt az általános tárgyalás első napján b. Con-
rad vallás- és közoktatásügyi minister egy hosszabb be-

szédben, melyről a ,Vaterland' igen találóan jegyezte 
meg, hogy .a nagy takaróban igen kicsi és fejletlen 
mag rejlik", — a tvjavaslatot csakis föltételesen vélte el-
fogadhatónak a kormány részéről, az alatt a föltétel alatt 
t. i., ha a congrua-felemelés és nyugdíj-kiegészítés foko-
zatosan több évre felosztva az auctát, tehát nem egy-
szerre, nem azonnal történik. A resolutióról pedig, mely 
a congrua végleges szabályozását sürgeti, a kormány ne-
vében kijelenté, hogy avval szemben vagy a mellett sem-
miféle álláspontot nem foglal el. Persze, hogy ez a legegy-
szerűbb s legkönnyebb álláspont ! 

A részletes tárgyalás kezdetén szintén felemelke-
dett a vallásügyi minister és egy oly furcsa nyilatkozatot 
tett, a mely itt a hires Giskra-féle ,polgár-ministerium' 
garázdálkodásaira emlékeztetett s a mit némelyek már 
el is neveztek ,osztrák-kulturkampfs-paragrafus'-nak. A 
minister kijelentette, hogy a kormány a javított congruát 
csak az állam beleegyezésével rendszeresített lelkészi 
állomásoknak fogja megadni. .Ha pedig valamely egyházi 
javadalom az állami hatáskör részére (für den staatli-
chen Bereich) a javadalmas magatartása következtében 
megürü l tnek (!) jelentetik ki, akkor az állami pótlék el-
esik." Tessék! Mily szépen ki virított Bécsben is berlini 
,gouvernementalis' egyházpolitika kikiricse ! Ha valamely 
zsandár, vagy az egyháznak és vallásnak valamely liberá-
lis , jóbarátja ' jónak látja majd a plébános vagy káplán urat 
egy kicsit megbosszantani, csak annyit kell majd a cultus-
ministeriumba megirni, hogy az illető ,politikai magatar-
tása' ilyen meg olyan : és tüstént megvan az egyházi 
javadalom állami megüresedésének híres esete. Ha va-
laki azt hinné, hogy ez puszta állomkép lehet csak, i t t 
Ausztriában, az apostoli felség hatalma körében : annak 
felhozok egy concrét esetet. 

A lavanti egyházmegye 1885-iki Schematismusa 
szerint S. Mihael bei Schönstem plébániának kánonjogi 
teljes érvénynyel plébánosa Poglsek Máté. Ez a kánonjo-
gilag teljesen jogosult plébános f. évi jan. 30-iki kelettel 
a Bezirkshauptmanntól egy átiratot kapott, melyben 
tudtára adatik neki, hogy „miután a ft. uraságod által 
ezelőtt (!) betöltve volt (!) plébániai hivatal a helytartó 
ur ő exljának 1883. (még !) febr. 6-án kelt rendelete ér-
telmében az állami hatáskörre nézve (für den staatli-
chen Bereich) megüresültnek jelentetett ki" — „vonat-
kozással az 1854. apr. 20-iki császári rendelet 1, 7, és 
11. §-aira, ezennel utasítom f t . uraságodat, hogy a plé-
bánosi czimmel különbeni büntetés terhe alatt élni meg-
szűnjél£." Egy plébános ne merje a ,plébános' czimet 
viselni, mert ezt a világi hatóság akarja igy: ez oly szol-
gaság lenne az egvbáz részéről, a milyet csak a Bis-
marckok és Muraviewek akarhatnak az egyháznak nya-

I kába sózni. Hanem denique megtörtént a dolog Ausztriában 
is, az apostoli felség nevében cselekvő világi hatóság ré-
széről ! 

íme a képnek egyik oldala! 
A másik oldalát feltüntette dr. Sturm képviselő, a 

ki a congrua-kérdés fölött tartott beszédében ezeket 
mondá: „Mi e javaslatot végül a szabadság ügyének is 
tart juk, minthogy mi az alsó lelkészkedö papságot egyházi 
elöljáróik hatalmától függetlenebbé akarjuk tenni, és mi-
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dőn anyagi helyzetén javítunk, alkalmat akarunk szol-
gáltatni, hogy az állampolgár szabadságával zavartalanul 
élhessen." 

Ez az Ausztria nem tanul semmit és nem feled 
semmit. Nem tudja feledni az egyház fölött uralkodó büro-
kratizmus nyárspolgárias hagyományait, és nem tudja meg-
tanulni azt, hogy az egyház szabadsága, önrendelkezése, 
önállósága a vallásügy terén, egyedül lesz képes meg-
menteni ennek a rozzant államnak pudvás szerkezetét a 
szétbomlástól. 

El nem hagyhatom azt sem, hogy a vallásügyi mi-
nister a congrua-tvjavaslatnak tárgyalásakor olyasvalamit 
is mondott, a mi a nevezett egész tvjavaslat sikerét illu-
soriussá teszi. Kijelentette ugyanis, hogy a kormány nem 
fogja legf. sanctio alá terjeszteni a javaslatot, ha a ter-
hek fokozatos felosztásának elve el nem fogadtatik. Ez 
nem történvén meg, a javaslat a kormány kijelentése 
szerint tehát nem szentesíthető. 

Hogy ebből a zsák-utczából kiszabadítsák a congrua-
kérdést, és hogy más fontos ügyek felett is tanácskoz-
zanak és határozzanak, gyűltek össze Ausztria főpász-
torai, számra nézve harminczketten, Bécsben. Mit fognak 
határozni, vagy már mit határoztak a főpásztorok, azt csak 
sejteni lehet, de tudni nem ; mert ő excliáik teljes szigorral 
ragaszkodnak a hivatalos titok megtartásához. Egyik-másik 
lap hallott valamit harangozni megoszlásféléről is a püspö-
kök körében. E hir szerint Zwerger és Massaia püspökök 
igen erélyesen követelik a vallásalap kivonását az állami 
kezelés alól s egyátalában az egyház szabadabb mozgá-
sának szükségét igen erélyesen hangsúlyozták. A ki érti 
a dolgokat, az tudja, hogy az erélyesebb sugallat a ke-
vésbbé erélyessel meg tud egyezni egy arany középúton. 
Ezt várjuk itt a püspöki conferencziáktól, a melyeknek 
eredményéről, ha majd többé nem ,011 dit'-kre lehet csu-
pán támaszkodni, nem fogom elmulasztani önöket érte-
síteni. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Oltáregyleti tudósítás. 

Minthogy az idén húsvét ismét korán esik, azért ; 
az oltáregyleti tárgyak kiállítása csak pünkösdkor lesz. 
Tisztelet- és bizalomteljesen kéretnek tehát a folyamo-
dók, hogy addig béketűréssel legyenek, kérdések- és sür-
getésekkel ue ostromolják az amúgy is sokféleképp elfog-
lalt egyleti igazgatóságot és ne kívánják, hogy a szüksé-
gesebbek háttérbe szorításával ismételt kéréseikre vála-
szoljon. Legyenek meggyőződve, hogy az egylet mindent 
elkövet, ami tehetségétől függ, hogy az Isten házának 
díszét szeretőknek vágya teljesüljön. Sőt amit még a ki-
állítás előtt küldhet, azt nem is tar t ja vissza a kiállításra ; 
de rendszerét, melyet ebben követ, nem közölheti az 
egyesekkel és a türelmetlenkedők kedveért meg sem is 
változtathatja, különben csupa zavar keletkeznék. 

Ezúttal újra szeretettel kérjük föl mind az egylet-
tagokat, mind a fiókegyletek t. igazgatóit, hogy az utolsó j 
évi tudósitvány 6-ik lapján foglaltakra figyelmezni és az ( 

ott tett kérést teljesíteni sziveskedjenek. Ilyen évi tudó- 1 

sitványokkal (magyarokkal és németekkel egyaránt) kí-
vánságra szívesen szolgálunk. 

Jelenleg az egylet nagyobb számú misekönyvvel 
rendelkezvén, azon helyzetben van, hogy ilyenekkel egye-
seknek is, templomoknak is, melyek az egylet segélyére 
nem szorulnak, igen jutányos áron szolgálhat; az ebből 
befolyó pénzt ismét csak egyleti czélokra fordítja. 

A legjutányosabb misekönyv az 1882-iki Pustet-féle 
regensburgi kiadású in folio, aranyozott szép vörös kö-
tésben aranymetszéssel ; ennek ára készpénzben 12 frt . 
Emellé a missae novissimae ívben csatoltatnak. 

Ugyanazon kiadótól az 1884-iki kiadású in folio 
díszesen vörös bőrbe kötve 22 frt . 

Ugyanily kötésben az 1884-iki in magno 4", amely 
kisebb oltárokon és kisebb íuinistránsok kezeiben a leg-
kényelmesebb, 16 f r t . 

Ugyanily alakú, fekete szép kötésben szinmetszéssel 
12 frt. 

Ha ezen könyvekhez zöld vagy vörös selyem jelző-
zsinórok kívántatnak, ugy ez egy forintért adatik. 

Missae pro defunctis 2 f r t 60 kr és 4 frtos kapható. 
Ezen árleszállítás egyébiránt csak a jelen készlet 

fogytáig, tehát bizonytalan ideig tart és ezen könyvek 
ily kedvezmény mellett csak készpénzért adatnak el. 

I R O D A L O M . 

A pap könyvtáráról. 
Becses munka jelent meg e czim alatt közvetlenül 

ugyan a német papság számára, de ugy, hogy mások is 
tanulhatnak belőle, legalább annyit, hogy a papi könyv-
tár nagy dolog, mely megérdemli minden lelkes áldozárnak 
figyelmét és gondoskodását. 

A jelzett müvet irta Heimbucher Miksa, a freisingi 
érseki papnevelő intézetben tan. felügyelő. A mü teljes 
czime : „Die Bibliothek des Priesters . Praktische Winke 
für deren Anlage und Erweiterung mit besonderer Berück-c? O 
sichtigung der neueren und neuesten theol. Literatur. Re-
gensb. Manz. 1885. 8-r. VIII. 140 1. 

Szerző műve három részre oszlik. Az 1. rész 10 lapon 
utasításokat és tanácsokat foglal magában, az iránt, ho-
gyan kell könyveket szerezni s könyvtárt alakitanú A 2. 
rész 91 lapon fölsorolja szakok szerint azon hittudományi 
müveket, melyek egy lelkészi könyvtár alkotásánál figye-
lembe veendők. A 3. rész függelékül ismertet a) papnak 
szükséges nem theol. müveket ; b) theol. és általános lexí-
conokat, c) ima és más ajtatossági könyveket, melyeket 
a pap híveinek ajánlhat. A szónoklati irodalom külön 
van összeállitva 45. lapon. 

Ha valaki, tekintettel természetesen magyar irodal-
munkra, átdolgozná és átültetné, jó szolgálatot tenne a 
magyar kath. lelkészi karnak és általában a magyar kath. 
irodalomnak. 

— Előfizetési felhívás Marchai V. „Szeressetek !" 
cz. müvére. Tele van a világ társadalmi kérdésekkel. Bol-
dog, boldogtalan töri a fejét azok megfejtésén, de eredményt, 
felmutatni még senkinek sem sikerült. Pedig Jézus Krisz-
tusnak csak egyetlen szavát kellene követni, azt az egyet-
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len szót, mely megold minden társadalmi kérdést, mely, 
ha követtetet t volna, ú t j á t vágja vala minden társa-
dalmi kérdés fölvetésének ; s ez egyetlen szó ez : „Sze-
r e s s e t e k !" Hogy mennyi mindent magában foglal ez 
egyetlen szó, hogy összes társadalmi bajainkra gyógyir t 
csak ez egyetlen szó ad, Marchai V. jelen müvében is-
mert franczia szellemességével adja elő. 

Marchai müvei nálunk sokkal ismertebbek, hogy-
sem jelen müvének szépségeit és lebilincselő kellemeit 
bővebben részletezni szükséges volna. Minden ajánlgatás 
helyett ide irom tájékozásul az egyes fejezetek czimeit: 

I. A szeretet törvénye. — II . A nagy botrány. — 
III . A jószivüek leleményesek. — IV. A szeretet adakozó. 

V. Az Isten szeretete jótevő. — VI. A hogyan ki-
fogyhatat lanok lehetünk. — VII. A szeretet jóakaró. — 
VIII . A szeretet nyájas. — IX. A szeretet tűrő. — X. 
A szeretet megbocsát. — XI. A becsület kérdése. — XII. 
A szeretet mindent elvisel. — XIII . A balzsam és a mé-
reg. — XIV. A hogyan bőkezűek lehetünk. — XV. A 
sziv szellemessége. — XVI. Jákob és Rák el. — XVII. A 
szeretet a családban. — XVIII . A nők egymás között. — 
XIX. A jó sziv szárnyai. — XX. A szeretet önfeláldozó. 
— XXI. A ki vet, arat. — XXII. A legyőzendő ellen-
ség. — XXIII . A jóság gyökere. — XXIV. A hogyan 
szeretetreméltók lehetünk. 

A 20 kis nyolczadrétü ivre ter jedő mű ára 1 frt., s 
az előfizetőknek a pénz előleges beküldése után bérmentve, 
megrendelőknek utánvéttel azonnal meg fog küldetni. 

Egyszerre megrendelt 10 példány után egy tiszte-
letpéldány jár . 

A megrendelések alulírotthoz Veszprémbe küldendők. 
Kelt Veszprémben, 1885. évi január hó 31-én. 

Dr. Rad a István, 
szentszéki jegyző. 

VEGYESEK. 

i 
P A O L I I G N Á C Z, 

bukaresti érsek. 

A romániai katholikusok pótolhatatlan vesz-
teségéről, ft . Paoli Ignácz bukaresti érsek ur 
haláláról, -— kit kimagasló apostoli erényei, lan-
kadni nem tudó tevékenysége és annyi különféle 
érdeket kiegyeztetni tudó bölcsesége régóta azon 
egyházi férfiak sorába emelt fel, a kikről oly talá-
lóan mondja a szentírás: laus eius in ecelesia 
sanctorum, — fájdalmas szívvel a következő gyász-
jelentést ve t tük: 

L1 Ordinariat Catholique de Bucarest a la douleur 
de vous faire part de la perte cruelle qu'il vient d 'éprouver 
en la personne de 

SA G R A N D E U R R É V É R E N D I S S I M E 

M o n s e i g n e u r I G N A C E P A O L I 
Archevêque latin de Bucarest 

Commandeur de l'Ordre de l'Etoile de Roumanie etc. etc. 

décédé à Vienne le 27 Février 1885, à l 'âge de 67 ans, 
muni des sacrements de l 'Eglise et vous prie d'assister 
au service funèbre qui aura lieu mardi prochain 8 Mars 
(n. st.) à 10 heures et demie du matin dans la Cathédrale 
St. Joseph, dernière œuvre du zèle infatigable du défunt 
Prélat . R. in p. 

•— Magasztos ünnepély volt Limburgban — a püs-

pökválasztás. Az apostoli idők szentségét s az ős keresz-
tény századok egyszerűségét varázsolta vissza e fenséges 
ténykedés. Káptalan, papság és nép, telve igazi áj tatos-
sággal és a történendő választás magas jelentőségének 
tudatával, a székesegyházban imára gyűltek össze. Meg-
jelent az apostoli szentszék nótáriusa is, ki a választás 
kánonszerüségét vala hivatva ellenőrizni, és ő intonálta 
az ünnepi Veni Sancté-1, mit a választó káptalan a többi 
papsággal együt t imádkozott el, a nép pedig énekelt. 
E r r e a Nótárius apostolicus, a káptalan 7 tag ja és még 
két más papi személy félre vonultak a káptalani választó 
terembe, a papság pedig a néppel a templomban maradt 
és elkezdte a mindenszentek li tániáját imádkozni, ezután 
pedig egy gyönyörű Mária-éneket énekeltek. Enek köz-
ben jelent meg a pápai nótárius jelenteni a szószékről, 
hogy az Isten meghal lgat ta imájukat és u j főpásztort adott 
nekik Roos kanonok ur személyében. Az ily jelenet leírha-
tatlan, a mint leirhatatlanok amaz érzelmek is, melyek az 
ez örömhir hallatára felhangzott Te Deum jubiláló dalla-
mai alat t a l imburgi székesegyházban együtt volt pap-
ság és nép szivén áthullámzottak ! Ima közben kapni fő-
pásztort, Isten szine előtt, a templomban: ez gondolatnak 
is magasztos ; hogyne volna magasztos — ténynek ? ! 

•—• London I^ord Mayorja bizottságot hivott össze, 
Gordonnak, a chartumi hősnek állitandó emlék ügyében. 
E bizottságnak tagjai protestáns részről a walesi herczeg, 
a cambridgei herczeg, Salisbury és Lorne marquis-k és 
earl Granville, katholikus részről Manning bibornok és 
lord Ripon. A katholicismus Angliában társadalmi téren 
mindinkább ellenállhatatlan erővel halad előre. 

— Andrieux volt párisi rendőrfőnököt és zárdafel-
törőt tudvalevőleg leleplezéseiért a szabadkőmivesség ke-
belébő1 kizárta. Andrieux szószerint ,risum teneatis amici'-
vel válaszolt a szabadkőmives kiközösítésre és — folytat ja 
leleplezéseit. 

— Keleten a közeledés katholikusok és szakadárok 
közt örvendetesen halad előre. Legújabban az athenei 
félhivatalos , Aoyos1, szólt a közeledés kérdéséhez és di-
csérve Rotelli apostoli delegatus valamint [Joakim patr i -
arka szívélyes közlekedését, reményli, hogy a szívélyes 
viszony ápolása gazdag gyümölcsöket fog teremni. Ad ja 
Isten ! 

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

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz;i 8. az.) 
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Budapesten, márczius 7. 19. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok: Egy pil lantás a jövőbe. — Jézus sz. Szive társulatáról . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
A képviselőház febr. 27-iki szavazása és még valami. — B e r l i n : Báró Schorlemer-Alst beszéde a porosz képviselőházban. — Vegyesek. 

Egy pillantás a jövőbe. 
Quid est Providentia, nisi exploratio 

faciendorum ? Bich, a S. Vict. 

Akár törvénynyé válik a főrendiház átala-
kításáról szóló hires törvényjavaslat, akár nem: 
a kath. egyházra akár az egyik, akár a másik 
eshetőség következtében váró jövőt illetőleg egy 
aránt nem lehet fölösleges a ,quid tunc1?' szellőz-
tetése. Ha törvénynyé válik a javaslat: a jövővel 
való foglalkozás szüksége kézzelfogható. Ha meg-
bukik: el lehetünk rá készülve, hogy a mindent 
nivellirozó liberalismus, szövetségben a protestáns 
és zsidó aspirácziókkal, nem fogja egyszerűen 
zsebre rakni a küdarczot, hanem élűiről fogja 
kezdeni az ostromot, és megragadva a kedvező 
alkalmakat, talán ismét a főrendiházban, talán 
más irányban fog támadást intézni a kath. egy-
ház status-quoja ellen, és pedig meglehet sokkal ra-
dicalisabb szellemben, mint a hogy ezt most teszi : 
tehát a jövővel való foglalkozás erre az eshetőségre 
nézve is teljesen indokolt, sőt elkerülhetetlen. 

Bennünket, hiszen mondani sem kell, a tvja-
vaslatnak csupán egyházi vonatkozása, vallásügyi 
oldala érdekel e helyen. Es e tekintetben ismételjük 
azt, a mit a mult őszön kimondottunk, t. i., hogy 
a kath. egyházat, ha a tvjavaslat szelleme és irá-
nya érvényesül, három jogcsonkitás fogja érni, me-
lyek közöl az egyik nyilt, a másik k- t tő leplezett. 

Az első, a leplezetlen és világos jogcsonki-
tás abban áll, hogy a czimzetes püspökök kilia-
gyatnak. Hogy ez által a kath. egyház jogcsor-
bitást szenved, és pedig éppen akkor, midőn a 
felekezetek jogot n} ernek, az oly világos, hogy 
senki kétségbe nem vonja. 

A második jogcsonkitás már leplezetten je-
lenik meg és az egyházi főrendek főrendi jellegé-

nek hallgatag megszüntetésében nyilvánul akkor, 
midőn a világi főrend, az arisztokraczia, — némi 
csekély módosítással, p. a censussal, mit azonban 
gr. Andrássy Gy. tervezett módosítása a curialis 
választásról majdnem egészen paralyzál — vilá-
gosan meghagyatik főrendnek, politikai kivált-
sággal biró főnemesi osztálynak. 

Magyarországnak eddig két főrendje volt: az 
egyházi és a világi. A tvjavaslat fenntartja a világit 
és megszünteti az egyházit. Hogyan történik ez? 
Ugy, hogy az arisztokraczia az eddigi jogezimen ma-
rad a jövendő felsőházban ; az egyházi főrend pedig 
kimozdittatik az arisztokraczia előtt elfoglalt ed-
digi főrendi jogállásából és a felsőházi jogot csak 
most nyerni javasolt felekezeti főnökök számára 
csinált uj jogczimmel kapcsolatosan nyer benlia-
gyatást a felsőházban. És ezt azután a történeti 
jog tiszteletben tartásának nevezik! 

Sok tinta és nyomda-festék folyt már el a 
czimzetes püspökök benhagyása mellett. Es ez 
igen helyesen történt, és lelketlenség lett volna, 
lia másképp történik vala. Csakhogy nem a czimz. 
püspökök kihagyása révén éri az egyházat a leg-
mélyebbre ható csapás ; hanem általában az egy-
házi főrend leplezett megszüntetése czimén. Nem 
mindig az a legnagyobb jogsértés, a mi a legvi-
lágosabb; a leplezett jogsérelmek sokszor száz-
szorta sérelmesebbek és következményeikben mesz-
sze kihatóbbak, mint a leplezetlenek. Azért is mi 
nem győzünk eléggé csodálkozni a fölött, hogy 
mig a czimz. püspökök benhagyása mellett any-
nyi oldalról történt felszólalás, az egyházi fő-
rendnek alattomosan tervezett megszüntetése el-
len kívülünk eddig senki fel nem szólalt. 

Ha azt mondja valaki erre, hogy ez azért nem 
történt, mert hiszen az illető főpapok ugy is ben-

19 
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maradnak a felsőházban : mire való tehát a jogczim 
felett vitatkozni akkor, mikor a tény ugy is meg-
marad ? 

Megvallom, csak bámulni tudom ezt a logi-
kát. Gondolkodjunk csak kissé fölötte! Gondoljuk 
meg, mi lesz ennek a jogczim-változtatásnak a kö-
vetkezménye? ! 

Azzal a nyiltsággal, melylyel a magyar haza 
jólétével életszerves összeköttetésben levő kath. egy-
ház érdekeit szolgálni kötelesek vagyunk, ki-
mondjuk, hogy ennek a jogczim-változtatásnak 
keserű de késő megbánás lesz a vége sok más kese-
rűség kíséretében. Cassandrára nem akart hallgatni 
senki, pedig Cassandrának igaza volt. Egyébiránt, 
majd megválik. 

Magyarország világi főrendje, ha megszavazza 
az egyházi főrend leplezett megszüntetését, maga 
alatt vágta be a gallyat és megérdemli a sorsot, 
melyet maga készit magának. 

A harmadik, szintén leplezett jogcsonkitás 
elvileg benfoglaltatik a másodikban, benfoglalta-
tik éppen ebben a jogczim-változtatásban, és 
abban áll, hogy a kath. főpásztoroktól hallgatag 
elvétetvén a főrendi, mágnási jelleggel és nagy-
birtokkal összeforrott régi jogczim és a helyett 
tetszetősen egy a felekezetek kedveért most ki-
gondolt, sokkal csekélyebb tar ta lmú uj jogczim-
mel, a vallási ,hivatal' czimével kárpótoltatván — 
ha lehet a puszta ,hivatal' jogczimét kárpótlás-
nak nevezni az egyházi főrendek nagyjavadalmas 
mágnási jogczimeért? — megtörténik az, a mi 
minden protestánsnak, zsidónak és szabadelvűnek, 
kivált a radicalisabbaknak leghőbb vágya, t. i. 
közelebb jutnak az egyházi javak confiscatiójához. 

Nem mondjuk mi azt, hogy Tisza K. tvja-
vaslata confiscálja az egyházi javakat , nem; ő 
kimondta egyszer a főrendiházban, hogy ezt nem 
ő, a protestáns fogja megtenni. Tisza K. tvja-
vaslata csak egyenlővé teszi, egy jogczimre állítja 
a kath. főpásztorokat a protestáns és zsidó hit-
főnökökkel, a puszta és meztelen ,hivatal' jogczi-
mére, melytől a kath. főpásztorok kezén levő egy-
házi főrendi vagyon, világos hogy nincs tényleg el-
véve, de ám elvben szép csendesen el van gondolva, 
el van választva. Hogy ennek következtében az-
után azok a javak tényleges elvétele sokkal im-
minensebbé és sokkal könnyebbé válik, az a 
dolog természetében fekszik. Ha egyszer a hitfe-
lekezeteknek 1848-ban kimondott , tökéletes 'egyen-
lősítése a kath. egyházzal fel egész a felsőház 
székeiig érvényesül: akkor a ,tökéletes' egyenlő-

sítés kérlelhetetlen logikája sokkal közvetlenebb 
sürgősségűnek fogja feltüntethetni azt a motiót, 
hogy hát legyen meg már egyszer az a ,tökéle-
tes' egyenlőség a vagyonban is, és ha a feleke-
zeti főnököknek nincs meg a vagyoni egyenlő-
sége : akkor vagy senkinek se legyen meg, vagy 
osztozzanak a kath. vagyonon, — vagy az állam 
adjon a felekezetek főnökeinek annyi fekvő va-
gyont, hogy meg legyen a kath. főpásztorokkal 
való ,tökéletes' egyenlőség. Minthogy pedig ez 
az utóbbi bőkezűség a nyakig eladósodott állam-
tól alig várható; marad a confiscatio, mint a 
,tökéletes' egyenlősítés egyedüli eszköze. 

Nem azt mondjuk mi, hogy ez okvetlenül meg 
fog tö r t énn i— ámbár nincs halandó, a ki azt merné 
mondani, hogy nem fog megtörténni ; — csak azt 
mondjuk, hogy könnyebben log megtörténhetni ez 
akkor, ha a 48-iki ,tökéletes' egyenlősítés elve 
egész a főrendiház belsejéig érvényesül, mint akkor, 
ha ez az absurd elmélet még nincs bevíve a 
felsőházba. 

Arról meg lehetünk győződve, hogy nem 
lesz meghazudtolva ama franczia közmondás, 
mely azt mondja ,1'appetit vient en mangent. ' 
Protestáns atyánkfiai, kik, a mint a debreczeni 
,Prot. Lap' minap dicsekedett, ugy érzik magu-
kat, „mintha u j élet fuvalma lengené át egyházi 
életük mezejét"1) már eddig is mindennapi imáik 
záradékából soha ki nem hagyták az egyházi ja-
vak elvételét vagy az azokban való osztozkodást, 
ezentúl, vallásfőnökeikre nézve elért, Európában 
páratlanul álló felsőházi sikereiktől vérszemet 
kapva, imáiknak bizonyára nem záradékába fog-
ják foglalni e jámbor kívánságot, hanem első 
követeléssé — és ezután már talán egyedüli gra-
vamenné ? ! — fogják azt avanzsiroztatni. 

A protestáns logika nem azért veszedelmes, 
mert kérlelhetetlen mint minden más logika; 
hanem azért, mert nem ismer más szabályt, mint 
az önkényt. 

íme néhány vonás a jövőből, melyet a kath. 
egyház várhat, ha a főrendiház átalakításáról 
szóló tvjavaslat a főrendek által már csak álta-
lánosságban is elfogadtatik, minthogy az alsóházi 
tárgyalás lefolyásából látjuk, hogy a részletes 
tárgyalás körülbelül annyi mint — semmi. 

De tegyük fel, hogy a javaslatot a főrendi-
ház elveti. Quid tunc? Azt hiszitek, hogy valami 
eldoradói béke fog következni ? 

v) Debr. Prot, Lap, 1885. febr, 14. 
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Sőt ellenkezőleg: protestáns atyánkfiai és 
zsidó honfitársaink — persze, ez utóbbiak ezúttal 
a szerénységnek sajátos nemével — a soha sem. 
bi.rt felsőházi .jog'-tól való elüttetésben tényleges 
jogsérelmet fognak fájlalni, és, tekintve, hogy 
mily hévvel, mily erélylyel tudták érvényre 
emelni a társadalomban, sajtóban és politikában 
hegemóniájukat eddig: elképzelhetjük, mily sér-
te t t önérzettel, haraggal és szenvedélylyel fognak 
igyekezni visszalökött igényeiknek elégtételt sze-
rezni ezután. 

Ha eddig minden támadásra alkalmas pa-
nacea, minden törekvést csinosan elfedő takaró 
volt a ,tökéletes' egyenlőség igénye : mennyivel 
gazdagabb, valóságos arzenálszerü Pandora-sze-
lenczéje lesz ez a ,tökéletes' egyenlőség a kath. 
egyház elleni fegyvereknek — a főrendiházi re-
form-javaslat bukása után, a mely, lia csakugyan 
bukik, valóban annyi .tökéletes' egyenlőségi aspi-
rat iót meneszt — füstbe?! 

Akár bukik, akár győz tehát a tvjavaslat, 
mint a nap az égen oly világos, hogy a protes-
tantismusnak Magyarországban vezércsillaga ma-
rad a ,tökéletes' egyenlőség. Erről a faltörő kos-
ról le nem mond a magyar protestantismus, mig 
csak maga alatt nem látja a kath. egyházat. 

Furcsa, igen furcsa dolog az a protestáns 
szellemű vallási jogegyenlőség! Kovács A. prot. 
hit- és jogtudós mérsékelt-ellenzéki képviselő a 
főrendiházi reformjavaslat általános tárgyalása-
kor mondott beszédében igazán speciosus elmé-
letet — de olyat, a melyről az egyszeri mese 
azt mondja, hogy ,cerebrum non habet ' — álli-
to t t fel a képviselőházban, midőn a latin, német 
és szláv egyházpolitikai rendszerektől különböző 
magyar egyházpolitikai rendszert proklamált. Nem 
tudjuk, hogy mit ér tet t a t. képviselő a latin, 
német és szláv valláspolitikai rendszerek alatt, 
mert hiszen enunciatiójának ezt a részét nem 
fej tet te ki. Magyar rendszer alatt kétségtelenül a 
bevett vallások ,tökéletes' egyenlőségét értette. 

No már, kérjük szépen, ez, ugy hiszszük, 
hogy magyar rendszernek eléggé nem magyar, 
őszintén protestánsnak pedig a történelem és ta-
pasztalás tanúsága szerint még kevésbbé mond-
ható. Magyar rendszernek nem magyar azért, 
mert sz. Istvántól kezdve a protestantismus tör-
vényes bevételéig 1000—1608-ig, tehát teljes 
608 esztendeig, a melynek első felébe esik Ma-
gyarország legvirágzóbb, nagyhatalmi korszaka, 
— csak feltehetjük, hogy magyar ész, magyar 

felfogás, magyar rendszer uralkodott a vallásügyi 
politikában. Es mit látunk e korszak alat t? Azt, 
hogy nem bevett vallásai és egyházai, hanem 
egy vallása és egy egyháza volt a magyar nem-
zetnek és államnak, és nem az egymással elvi 

! ellentétben álló vallások közti ,tökéletes' egyenlő-
ség volt a magyar nemzet ideálja, hanem éppen 
az ellenkező, az t. i., hogy nem lehet egyenlő az, 
a mi nem egyenlő. Azt ne mondja Kovács A. 
képviselő ur, hogy a protestantismusig divott 
valláspolitika nem volt magyar ; mer t akkor azt 
kérdezzük tőle, hogy mi által magyar az azóta 
kifejlett rendszer ? Talán az által, hogy a pro-
testantismust Németországból kaptuk ? 

De protestánsnak sem őszintén protestáns az 
a hires ,tökéletes' egyenlőségi elmélet. A pro-
testantismus, a mig és a miben nem bir elbánni 
a katholicismussal, addig és abban jogegyenlősé-
get és pedig mint látjuk ,tökéleteset' követel. Mi-
helyt azonban szerét ejtheti, hogy valamiben 
egyet nyirbanthat a katholicismus egyenlő jogán : 
bizony nagy lelki örömmel és élvezettel megteszi 
azt mindenütt. Ott van az egész világ bizonyí-
téknak. Sehol a protestáns többség a kath. kisebb-
séget .tökéletes' egyenlőségben nem részesiti : nem 
Angliában, nem Dániában, nem Svéd- és Nor-
végországban, nem még magában az Egyesült-
Államokban sem, a hol tudvalevőleg a parlamenti 
káplánok imáját mindig protestáns lelkészszel 
végeztetik. Az egy porosz állam volt egyideig 
egy kissé paritásos állam; de bezzeg ez is ki-
muta t ta ujabban hires kul turkampfja által a pro-
testantismus foga fehérét, melyet a mi protes-
táns főlapunk, a ,Prot. Egy. és Isk. Lap' nemrég 
nálunk is ugy fejezett ki, hogy „a ki bírja az 
marja." A mig szüksége volt a porosz protestáns 
államnak a katholikusok rokonszenvére — a ka-
tholikus Habsburg-ház ellen és a kath. Franczia-
ország lealázására : addig alkotmány garantírozta 
a katholikus kisebbség számára a paritást és sza-
badságot. Mikor a czélt elérték, mikor készen 
állt a hatalmas protestáns császárság : csakhamar 
porba hullott a katholikusoknak pari tást és sza-
badságot biztosító alkotmány, és most a katho-
likusok még annyi egyenlőséget, annyi szabadsá-
got sem élveznek Poroszországban, mint a zsidók. 
Utalunk Schorlemer-Alst báró febr. 23-iki alább 
következő beszédére, melyben a porosz képvise-
lőház ellenmondása nélkül constatálhatta a ka-
tholikusok ama kiáltó nagy egyenlőtlenségét, hogy 
mig a zsidók szabadon rendelkezhetnek „lel-
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készeik neveléséről és alkalmazásáról" : addig a 
katholikusok keze ebben — és sok más tekin-
tetben — a hires májusi törvények által meg van 
kötve. 

Ilyen az a protestáns jogegyenlőség, ilyen 
őszinte, ilyen tökéletes! 

Nincs semmi más a világon, a mi a ,töké-
letes' egyenlőség speciosus álarczába öltözött pro-
testáns hatalmi aspirácziókat fe l tar tóztathatná 
— mint a lehetetlenség. Nekik csak arra nincs 
kedvök, a mit meg nem tehetnek, a mit meg-
tenni nem birnak. Nem birják pedig nálunk elle-
nünk csak azt, a miben a katholikusok őket nem 
segitik. Ha tehát a katholicismust egymás után min-
denféle jogcsonkitásokkal sújtják : ezt csakis a ka-
tholikusok öntudatlanságának, társadalmi ziláltsá-
gának és politikai szervezetlenségének köszönhetik. 

És ebben rejlik a katholikusok társaséleti, 
egyleti sorakoztatásának minden más szükségle-
te t domináló sürgőssége. 

A kinek a szeme ez iránt még fel nem nyilt, 
annak a szemét már csak valamely nagy ka-
tasztropha csapása, egy nagy tabula rasa ónsulyja 
lesz képes felnyitni ! 

„Jézus sz. Szive társula tának"*) 
jogszerű megalapításában követendő eljárás. 

1. Mindenek előtt a megyés püspökhöz kell fordulni i 
azon alázatos kérelemmel, hogy Jézus Szive társulatának | 
szabályszerű megalapításához és annak a római főtársu-
latba való bekebelezéséhez főpásztori beleegyézését meg-
adni kegyeskedjék. A kérvényben okvetetlenül meg kell 
nevezni a községet és a templom czimét, melyben a tá r -
sulatot megalakítani akar juk, de az oltárt is, melyhez a 
társulatot csatolni óhaj t juk. 

Nagyon fontos a beadott kérvényben azt is előter-
jeszteni, bogy az illető plébános (vagy ki épen a társu-
lat rendes vezetője lesz) és minden utóda a társulat föl-
hatalmazott rendes vezetőjévé kineveztessék és egyszersmind 
engedélyt kapjon arra, hogy maga helyett más áldozó-
papot is társulati tagoknak fölvételére fölhatalmazhasson. 
Ez t azért emiitjük, mert arra a főpásztor egyenesen ki-
jelentet t határozata szükséges. 

A kérvényhez melléklendők Jézus Szive társulatának 
szabályai ; mert ezekre is a főpásztor jóváhagyása szük-
séges. 

Az egyházmegyei hatóság néha megtekintés végett 
a Jézus Szivéről nevezett római főtársulat eredeti szabá-
lyait beköveteli. Az ily megkeresésre a főtársulat rendesen 
csakis a „Methodus introducendi confraternitatem SSi 
Cordis Jesu" czimü iratot szokta elküldeni, melyben 
Jézus Szive társulatára vonatkozó lényeges dolgok ugyan 

*) A ,Hírnök' mellékletéül jelent meg. Szerk. 

megvannak, de egyébként teljes szabadságot enged a tár-
sulatoknak, hogy helyi viszonyaik szerint szervezkedjenek 
és fejlődjenek. 

A római főtársulat ezt azon fontos oknál fogva 
teszi, mert az határozottan a megyés püspök jogköréhez 
tartozik, hogy azon társulatok szabályait jóváhagyja, vagy 
módosítsa, melyek megyéjében és engedelmével megala-
kulnak. 

Tévedésben volna az, a ki azt hinné, hogy a me-
gyés püspöktől szervezett vagy engedélyezett társulat a 
f'őtársulatba való bekebeleztetésével méltóságát elveszti ; 
a püspöktől alajiitott társulat a bekebeleztetés után is 
önálló marad s a bekebeleztetés csakis a végből történik, 
hogy más vidékek társulatainak tagjai részesei legyenek 
azon lelki javaknak, kiváltságoknak és búcsúknak, melye-
ket a szentszék a főtársulatnak engedélyezett. 

Ennélfogva bármely társulat, mely szabályszerűen 
(a püspök jóváhagyásával) alapíttatott , saját szabályokkal 
birhat, melyek a római főtársulat szabályaitól eltérnek, ha 
csak máskülönben a főtársulat czélját és lényeges szabá-
lyait magokban foglalják. 

A herczeg-primástól és a kalocsai egyházmegyei 
hatóságtól kegyesen jóváhagyot t társulati szabályok és 
áhi tatgyakorlatok egy példányával bármikor szívesen 
szolgálunk. — A püspökhöz benyújtandó kérvény mintájául 
a következő fogalmazvány szolgálhat : 

„NN. desiderio motus promovendi ac dilatandi de-
votionem erga ss. Cor Jesu humiliter petit ab Illustris-
sima ac Reverendissima Amplitudine Vestra, ut benigne 
precibus annuens Sodalitatem ss. Cordis Jesu erigere ac 
erectam declarare in N. et praecise in Ecclesia ejusque 
successores et provisores designare in confraternitates 
directores cum facilitate subdelegandi i temque litteras 
testimoniales exhibere dignetur, ut aggregari possit Ar-
chiconfraternitati Romae existenti, ad effectum participandi 
bonis spiritualibus ac lucrandi indulgentias, quibus di-
tata est praefata Archiconfraternitas". 

2. A kérvény kegyes elintézésével a püspök nemcsak 
megengedi a társulat felállitását, hanem joghatóságánál 
fogva ő maga alapítja azt meg törvényszerűen és ő je-
löli ki annak igazgatóját vagy vezetőjét, fölhatalmazván 
azt egyszersmind arra, hogy a megalapítandó társulatot a 
római főtársulatba bekebeleztesse, s igy annak tagjai a 
búcsúkban részesülhessenek. 

A püspök decretuma, melylyel a társulatot jogsze-
rűen megalapít ja, rendesen ilyen szokott lenni : 

„Visis precibus Nobis oblatis, auctoritate nostra 
ordinaria erigimus Sodalitatem, de qua in precibus, ejus 
statuta a Nobis revisa approbamus, parochum dictae Eccle-
siae N. N. ejusque successores et provisores in hujus 
confraternitatis directores cum facilitate subdelegandi 
designamus, earn Nobis ac Successoribus nostris subjici-
entes ac subjectam déclarantes juxta Constitutionen! fel. 
rec. Clementis VIII . die 7. Decembris 1604, quae incipit 
„Quaecumque." Volumus autem, ut quamprimum ab Ar-
chiconfraternitate aggregatio obtineatur pro privilegiorum, 
indulgentiarum, ac spiritualium bonorum participatione 
etc. Datum etc." 

3. A jogszerű megalapítással a társulatnak még 
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nincsenek bucsui. Hogy ezeket megnyerje , a római főtár-
sulatba való bekebelezésért kell folyamodnia. 

Az erről szóló körlevél a római főtársulat secretá-
riusáboz (jelenleg : Rssimo Monsignore Borgia, — Roma, 
Seminario Romano) czimzendő és latin nyelven szerkesz-
tendő. Ezen levél mellé a megyés püspök alapitó levelét 
kell csatolni. Minthogy jjedig e püspöki okmány a társu-
lat helyi vezetőjére nézve is nagyon fontos (mert abból 
lát ja meg mindenkor az illető igazgató a társulat szabály-
szerű megalapítását és a reá átruházott fölhatalmozásokat) 
a római főtársulat pedig a beküldött okmányt visszatartja : 
nagyon ajánlatos, hogy a méltóságos püspöki hatóság a 
szabályszerű alapítványról szóló okmánynak hivatalos 
másodlatát is kiállítsa. E másodlat csatolandó a Rómába 
küldött kérőlevélhez, ellenben az eredeti püspöki alapitó 
okmány a plébánia okmánytárában megőrzendő. 

A püspöki hatóság másodlata (vagy bizonyítványa) 
körülbelül ilyen lehetne : 

„Testamur per praesentes et fidem facimus, a Nobis 
in ecclesia N. N. loci N. N. Dioec. N. N. piam sodali-
tatem SS. Cordis hac die canonice erectam et parochum 
dictae Ecclesiae N. N. ejusque successores in hujus con-
fraternitatis directores cum facilitate subdelegandi desig-
nates esse. Simulque ut haec sodalitas ejusdem tituli 
archisodalitati Romae in Ecclesiae S. Mariae de Pace 
institutae aggregari possit, conformiter ad Constit. d e -
mentis VIII . „Quaecumque" hisce praebemus consensum, 
ejus propterea instituta, et júetatis christianae officia, | 
quae exercenda sibi proponit , apud omnes, ad quos 
aggrega t ions opus spectat, plurimum in Domino com-
mendamus". 

A kérő levélhez, mely Rómába megy, 6 franknyi dij 
(3 f r t ) csatolandó. r) 

4. Mihelyt a bekebelezési okmány Rómából megér-
kezett, nagyon tanácsoljuk, hogy azt a társulat vezetője 
keretbe és üveg alá helyezze és vagy a templomban vagy 
a sekrestyében valami alkalmas helyen fölfüggeszsze, 
hogy a mostani társulati igazgató utódai is a társulat 
megalapításáról és bekebelezéséről maguknak hivataluk 
átvételekor azonnal tudomást szerezzenek. 

Ezek elintézése után meg lehet kezdeni a tagok föl- > 
vételét. 

E czélból mindenekelőtt nyilvános fölvilágosítást 
adunk a híveknek a társulat czéljáról, megalapításáról, 
előnyeiről, hogy azt megkedveltessük és igy a hivek 
örömmel és szent vágygyal magukat abba fölvétessék és 
a társulat ájtatosságaiban szorgalmasan részt vegyenek. 

A fölveendők neveit e czélra szánt névkönyvbe kell 
följegyezni. Ez lényegesen megkívántatik, úgy hogy e 
nélkül a fölvétel semmis és érvénytelen. 

Hata lmat az érvényes fölvevésre (jól megjegyzendő: 
érvényes fölvevésre !) csak az bír, a ki a püspöki alapitó 
okmányban a társulat igazgatójává lett kinevezve, vagy 
akit ez püspöki engedélylyel maga helyett subdelegál. 

A tényleges beírásról ugyanaz áll, mit már az 

') A „Himök" szerkesztősége Kalocsán szivesen eljár az ügy-
. ben, hacsak a ft . plébános urak a püspöki alapitó oklevél másod-

latát vagy bizonyítványát neki megküldik. 

imaapostolság fölállítása körül tet t észrevételeiknél kö-
zöltünk. 

5. A fölvett egyének, ha lehet, egy felvéti k imu-
tatást (könyvecskét vagy czédulát) kapnak, ra j ta a bú-
csúkkal. Ez azonban a fölvételre nem kívántatik meg lé-
nyegesen. Azért nem is szükséges, hogy az igazgató vagy 
a névkönyv vezetője a fölvettek neveit, a keltet a köny-
vecskében kiírja ; ezt a fölvett egyén maga is ép oly jól 
megteheti . 

A fölvétel és névkönyvbe való beírásért semmi dij 
sem jár , és ha csak valami is követeltetnék, úgy érvény-
telen a fölvétel. Meg van azonban engedve, az önkénytes 
ajándékot elfogadni a társulati oltár díszítésére, a nyom-
tatványok beszerzésére vagy a társulati levelezésre. 

6. Ha azt akar juk, hogy a társulat a hívőkre nézve 
a kiváuatos gyümölcsöket meghozza, úgy ezen egész 
eredmény attól függ, hogy a lelkész saját űgvbuzgósága 
és szent tevékenysége által a társulatot életképességében 
és buzgalmában föntartsa és gyarapitsa. Ezen okból az 
erre való alkalmas eszközöket szorgalmasan használni 
fogja. — A közönséges eszközök ezek : 

a) Jézus Szive képének kifüggesztése a templomban 
és ilyen képek szétosztása az iskolás gyermekek és a 
nép közt. 

b) A havi társulati áj tatosságok, ha lehet összekötve 
egy rövid beszéddel Jézus Szivéről; és a rendes megkér-
lelés egybekapcsolva egy imával az élő és meghal t t á r -

I sulati tagokért . 
c) Jézus Szive képének, oltárának födiszitése a hó-

nap első péntekére vagy vasárnapjára. 
d) Buzditása a társulati tagoknak, hogy a hónap 

első péntekén vagy vasárnapján méltóan a szentségekhez 
járul janak. 

e) A „Jézus Szive Hirnöké"-nek kölcsönzése és t e r -
jesztése. E folyóirat megjelenik havonkint egyszer Tóth 
Mike S. J . szerkesztése alatt Kalocsán, s ára egy évre 
1 f r t 50 kr. 

f ) Jézus Szive ünnepének évenkinti legfényesebb 
megülése. 

g) Végre a lehető leggyakoribb utalás Jézus Szi-
vére a gyóntatószékben, a szószéken, a betegeknél, az is-
kolában, nehéz csapások idején, melyek egyeseket, egy 
vagy több családot, községet, vidéket stb. érnek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 6. A képviselőház febr. 27-iki 

szivazása és még valami. — Az egyház és a felekezetek 
képviselői iránt támasztott vita febr. 27-ikén véget ért. 
A szavazás oly nevezetes dolgokat hozott napvilágra, hogy 
már a történeti hűség szempontjából is érdemesnek ta r t juk 
ezt kissé megvilágositani. 

Két indítvány sorsa köti le különösen f igyelmünket : 
a vál. püspöknek az uj felsőházban való bennmaradása 
iránt az eredeti szöveg ellenében és az izraelita egyházi 
főnök kitörlése iránt az eredeti szövegből. 

Oppossita juxta se posita magis elucescunt. Mi tör-
tént a vál. püspökökkel ? A kormányjavaslat értelmében 
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be nem fogadtat tak az u j felsőházba. Nem is volt név-
szerinti szavazás. Csak felállással döntöttek sorsuk felett, j 
Neveket nem tudunk. A lapok általán azt mondják, törpe, 
elenyésző kisebbséggel lett elvetve az inditvány. Egy lap 
azt állítja, hogy csak tizen voltak a vál. püspökök mellett . 
(Est-ce possible?) 

Mi történt a zsidók felsőházi képviseltetésével ? Egy -
szerűen ideigtat juk a számokat : „453 igazolt képviselő 
közül elnök nem szavazott : igen-nel szavazott : 213, nem-
mel : 43, távol vol t : 195. A kormánypártból három papi 
képviselő szavazott az izraelita egyházi főnök mellett: 
Latinovics Gábor (Kalocsa főm. kanonok) Széchényi Jenő 
(Kalocsa főm. cz. kanonok és nemes-militicá plébános,) és 
Rostaházy Kálmán (budapest-krisztinavárosi plébános.) 
Az ellenzék köréből igen-nel szavazott : Apponyi Albert 
gr., Gullner Gyula, Csávolszky Lajos, Helfy Ignácz, Ho-
dossy Imre, Horánszky Nándor, Szilágyi Dezső stb., nem-
mel szavazott : Hermann Ottó és Mocsáry Lajos, stb . . . 

Tekintsük e tényeket. A vál. püspökök me l l e t t , t ö rpe , 
elenyésző" vagy plane 10 szavazatnyi kisebbség : a zsidók 
mellett 171 szavazatnyi többség ! 

A vál. püspökök mellett néhány papi képviselő : j 
a zsidók mellett a kormánypár t tömege és az ellenzék 
élite-je. 

A vál. püspökök mellett alig beszélt egy-két kép-
viselő : ellenük a t. ház minden oldaláról vagy beszéltek, 
vagy legalább mellettök egy árva szót sem mondottak és 
hallgattak. A zsidók mellett — kivéve az antiszemitákat és 
néhány képviselőt — a ház minden pár t ja felemelte sza-
vát, sőt az utolsó órában szükségesnek tar to t ta Ernuszt 
Kelemen — a mérs. ellenzék pártelnöke — a többi kö-
zött Andreánszky inditványára (a zsidó képviselő kizára-
tását illetőleg) igy nyilatkozni: „A jelenleg hullámzó 
áramlatokkal szemben egyénileg nem tar tom elegendőnek 
az egyszerű negatio álláspontot, hanem kötelességemnek 
tartom határozottan ezen kérdésben szavazni, és szavazni 
is fogok." 

Összegezzük a mondottakat. A vál. püspökök — 
eltekintve az elismerésreméltó, de leginkább egyházi fér-
fiaktól származott felszólalásoktól — „ohne Sang und 
Klang" törpe, elenyésző, 10 szavazatnyi kisebbség assis-
tencziája mellett százados joguktól simpliciter megfosz-
tat tak ; a zsidó képviselő bevitele mellett még ama párt 
kitűnőségei is adták szavazatukat, mely pár tnak vezér-
férfiai egyetlen egy árva szócskát sem koczkáztattak a 
vál. püspökök százados jogai mellett ! 

Ez a tény, melyet semmiféle előszeretet el nem 
disputálhat, semmiféle sofisztika ki nem forga tha t . Ezen 
tény megbirálását t. olvasóink bölcs Ítéletére bizzuk, va-
lamint ama következtetés levonását is, mely ily előzmé-
nyekből önként kínálkozik. 

Ily jelenségek között, midőn nem aggressiv fcen-
dencziákról, banem szorosan csak százados, legitim 
jogok védelméről és fenntartásáról volt szó — mit 
csak a legkonokabb intranzigens liberalismus nevez-
het „ultramontanismus"-nak stb. — kivált, ha ugyan-
azon pillanatban ugyanazon szakaszban másoknak is 
eddig nem birt jogokat adnak — ily jelenségek kö- | 
zött, mondom, önként is e kérdés tódul az a j k a k r a : Hol 

van a ker. konservativ, haza-fenntartó pár t ? . . . . A 
február 27-iki szavazás elvitázhatatlanul bizonyította, hogy 
nincs ! . . . 

Ily tényekkel szemben ér t jük a diadalmaskodó han-
got, mely a .Nemzet" febr. 28-iki reggeli számának ve-
zérczikkét jellemzi és igy kezdődik : 

„A mai szavazás rendkívül fontos azon szempontból, 
hogy ismét bizonyságot tesz arról, hogy a szabadelvüség 
kérdését, a jogegyenlőség nagy ügyét (?) mint pár t csak 
a többség védelmezi hiven és osztatlanul. A két ellen-
zéki pár t tagjai közül voltak sokan, kik velünk szavaz-
tak, és ezek iránt teljes elismeréssel adózunk, de voltak 
sokan, még a legszélsőbbek között is, kik vagy tömeges 
távollét, vagy szavazás ut ján, hal lgatag vagy nyíltan ta-
núsították azt, hogy a jogegyenlőség következményeit 
nem akar ják levonni. Pár tunkról csak egy szavazott a ja -
vaslat ellen (Kisovics J . veszpr. kanonok) s aránytalanul 
kevesebben maradtak távol, s igy ismét lá that ja a ma-
gyar közvélemény, hogy újból egyedül a többség bir 
azzal a bátorsággal és szilárdsággal, hogy az ellentétes 
áramlatok közt is magasan lobogtassa a felekezeti türe-
lem (?) zászlaját". Azután igy fo ly ta t ja : 

„De fontos a mai szavazás kétségtelenül azért isi 

mert mutat ja , hogy a felekezeti ellenszenv még mindig 
elég erős. Tévedés volna ugyan mindazokat, kik ma a 
javaslat ellen szavaztak, antiszemitáknak tartani, de tény 
az, hogy az a jelentékeny minoritás, mely ma a zsidó 
egyházi elöljárónak a felsőházba való bevitele ellen sza-
vazott, elég kézzelfoghatólag mutat ja , hogy a mint a 
zsidók elleni izgatás levetkezi a fanatismus és szenvedély 
hangjá t , a bevallott antisemiták körén tul is képes híve-
ket toborzani!" 

A folytatása még érdekesebb. Határozottan tiltako-
zik az ellen, hogy a zsidók hitvallásuk nyílt és világos 
bejelentésére köteleztessenek, mint ezt sokan óhaj tot ták. 
A „Nemzet" szerint ez csak annyit jelenthet, „hogy egy 
felekezet vallási tételei az állam akaratától" tétessenek 
függővé. Pedig ezt nem lehet, nem szabad tenni. Inkább 
a r ra serkenti a zsidóságot, hogy a kul tura magaslatára 
felemelkedve eloszlassák az előítéleteket. Kívánja az ül-
dözés és elszigeteltség megszüntetését, mert csak igy 
fejlődhetik .a gondolkozás amaz elfogulatlansága, a kedély 
ama nyugalma, mely a reform első feltétele". Persze ez 
irányban csak örvendetes reményeket táplál és ismételve 
örömmel jegyzi fel, hogy azon az uton, mely egyedül 
vezet mihamarabb czélhoz, „az ellenzéki pártok kiválóbb 
férfiai ebben a kérdésben a többség zászlóját követték." 

S nem is mondhat juk, hogy nincs igaza ! ? 

Berlin. Báró Schorlemer-Alst beszéde a porosz kép-
viselőházban, melyet a Centrum-párt e vezérférfía f. é. 
febr. 23-án a cultus-budget felett folyt vitában mondott, 
tagadhatat lanul a porosz egyházpolitikai viszonyokra vo-
natkozólag a legjelentékenyebb katholikus manifestatio 
volt, mely a legteljesebb világításba állította a hatalmas 
protestáns porosz kormány szándékait, éppen ugy mint 
a kath. egyház itteni helyzetét és a porosz katholikusok 

1 elkeseredett hangulatát . Az erélyes hangú, kérlelhetetlen 
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logikájú, s i t t-ott maró gunynyal kiélesitett beszéd szósze-
rinti szövege ez. Mondhatom, igen tanulságos. 

„Uraim ! Megfoghatónak fogják önök tartani, lia 
azt mondom, hogy a cultusminister ur hangos hallgatása1) 
Windhors t képviselőtársam kérdéseire3) előttem nem ki-
elégítő felelet. (Derültség. Igen helyes, a Centrumban.) 
En azt hiszem, ha a minister ur hallgatásba akart bur-
kolózni, ezt helyesebben az előbbi tárgynál tehette volna.3) 
(Igaz, a Centrumban.) E n kénytelen vagyok kimondani, 
hogy nekünk a minister ur feleletére jogunk van, mert 
mi, és az a 8 millió katholikus, a kik a hátunk megett 
vannak, világosan akar ja tudni, hogy hogyan állnak az 
ügyek. Ha semmi jó t sem várhatunk ; ha az elnyomatás 
tovább is fenn akar állani ; lia a jelenlegi kormány al-
kotmányos jogainkat , melyektől megfosztottak, nem akarja 
visszaállítani ; ha az, a mit egykor ünnepélyesen ígértek 
és esküvel erősítettek, tőlünk továbbra is megvonatni 
szándékoltatik : akkor én ezt itt. katholikus polgár tár-
saim és az ország előtt, constatálni óhajtóm, hogy tudja 
mindenki, hogy állunk e tekintetben. (Igen helyes, a Cent-
rumban.) En abban a meggyőződésben élek, hogy a mostani 
helyzet absolute tar thatat lan, ( Igen helyes, a Centrumban) 
még magára az állam kormányra nézve is. Mert hiszen 
ebben a helyzetben minden provisorius és discretióra van 
hagyva ; a mire még majd visszatérek. Maga a kormány, 
valamint e ház többsége elismerték, hogy a májusi tör-
vények, ugy, a mint vannak, tar thatat lanok, kivihetetle-
nek. A t. ház többsége ezt Althaus határozati javaslatá-
nak elfogadása által világosan elismerte és kimondta. Igaz, 
hogy önök itt (a jobb oldalon) lassanként visszahúzódtak, 
és én meg vagyok győződve, hogy előbbi határozatuktól 
mindig jobban és jobban vissza fognak húzódni, mindaddig, 
mig csak a kormány új ra jóakaratú állást nem fog elfoglalni 
velünk szemben.4) De mi önöknek nem fogunk békét hagyni 
és alkalmat fogunk szolgáltatni önöknek ama javaslatok 
által, melyeket Windhors t képviselőtársam beadott, hogy 
szint valljanak. Mert nekünk kötelességünk, hogy ne csak 
a viszonyok állása, hanem a személyek állása is világosan 
álljon az ország szine előtt. 

Szabad legyen tehát mindenek előtt kérdezni, miért 
nem történik tehát tulajdonképen semmi ? A májusi törvé-
nyek következtében ránk sulyosodó nyomásnak kérdése 
vájjon személyes kérdésektől szándékoltatik-e függővé 

') T . i. Gossler cu l tusminis te r szólt ugyan, de ar ró l , a 
mirő l kel let t volna, egy szót sem mondot t . 

2) E n n e k az in te rpe l la t iónak pon t j a i va l ának : 1. ho-
gyan áll a Rómával fo ly ta to t t a lkudozások ügye? 2. szándé-
k< zik-e a k o r m á n y a m á j u s i cu l tu rharczos törvények el tör-
lése i r án t va l ami t t e n n i ? és 'à. lia n e m : a d j a elő az okokat . 

3) A liol t. i. az ő ha t á rozo t t ny i l a tkoza ta i nem szol-
gál tak senkinek a dicsőségére. E z a t á rgy dr. Schweninger 
orvos ügye volt , a kit , compromi t tá ló előélete mia t t , a ber-
lini tud. egyetem orvosi k a r á n a k t i l takozása daczára , csupán 
azér t , m e r t min t orvos B i s m a r c k n a k is tudot t „ imponá ln i " s 
ez á l ta l öt közmondásos idegbajából k igyógyí to t ta , — a po-
rosz k o r m á n y a nevezet t egye temhez r endk . t a n á r r á rendsze-
res í t e t t f izetéssel k inevezte , á tugorva 17 más rendkívül i t aná r t , 
kik régó ta v á r j á k a fizetés megszavazásá t . 

4) A gouvernementa l i s pár tok f a tuma , hogy nincs meg-
győződésük, és h a vélet lenül o lykor-o lykor mégis t a l á l lenni , 
a k o r m á n y kedveér t b á r m i k o r meg tagad j ák azt, hogy később, 
lia a k o r m á n y ismét jó arczot mu ta t , ú j r a v i s szanyer jék a 
meggyőződés bá torságá t . 

tétetni ? Vájjon a két érsek, kik száműzetésben tar ta tnak, 
más emberek mint azok a püspökök, kik itthon vannak ? 
N e m ; az a két főpásztor éppen olyan mint a többi. ( Igen 

! helyes, a ,Centrumban.) Ha visszatérnének, egyházme-
í gyéikben éppen oly szellemben kormányoznának, mint a 

többi püspökök ; éppen azt igényelnék a kath. egyház 
és vallás számára, mint a többiek. Tisztán csupán tehát 
személyes elfogultság az, a mi miatt mindnyájunknak szen-

I vednünk kell. ( Igen helyes, a Centrumban.) 
Számtalan okot hallottunk felhozatni a kulturharcz 

mellett. Leggyakrabban hallot tak : a lengyeleket, a po-
louismust. (Halljuk, halljuk, a lengyelek sorában.) Azu-
tán következik a pápa, a ki állítólag a birodalmi kan 
czellárnak még lelki üdvét is fenyegeti. Azután jön a dogma, 
különösen jjedig az infallibilitás. Végre valahára Poschin-
ger ur szives volt nekünk ezek iránt a dolgok iránt tel-
jes felvilágosítást adni. Mert az ő közleményeiben ime azt 
találjuk, hogy hiszen a kulturkampf, sokkal előbb mint-
sem Bismarck herczeg a kormány gyeplőit megragadta, 
készen volt már mint embryo az ő szivében, és csak vár-
ták az időt, a midőn el lehetett kezdeni az egyházat ütni-
verni. Ezt egyébiránt, már az elhunyt Lasker képviselő itt 
szintén világosan előadta, midőn kifejté, hogy előbb 
létre kellett hozni a német birodalmat, s akkor azu • 
tán következhetett a kulturharcz. (Igen helyes, a Cent-
rumban.) 

Ha már most tekintem azt, a mi eddig a kul tur-
harcz enyhitésére történt , bizonyára nem lesz kemény 
az ítélet, ha azt mondom, hogy mindaz, először elégtelen 

; és másodszor semmiféle állandósággal nem bír. Elégtelen, 
mert a mellett, hogy sok plébánia még árván áll, azt is 

I figyelembe kell venni, hogy igen sok plébánián a lelki-
pásztorkodás elégtelen. Ha 10—12,000 lelket számláló 
plébániáknak csak 1, elvétve 2 lelkészük van: ez elég-
telen pastoratio. ( / . h., a C.) Egyébiránt , mi az elégséges 
pastoratio, azt, az én véleményem szerint, nem a kor-
mány vagy más valaki hivatott eldönteni, hanem egyedül 
maga az egyház és a kath. liivek. ( / . h., a C.) Azután 
ezek az enyhítések csak rövid tartóssággal birnak. További 
dispensatiók nem kéretnek és nem is adhatók, és igy 
minden jilebános halálával u j árvaság keletkezik. Ennek 
az eredménye a nép meggyőződésében az, mintha min-
dezek az enyhitő eljárások oda czéloznának, hogy a 
kulturharcz, mint mondani szokás, elposváuyosodjék. ( / . 
h., a C.) Mert azt még meg kell jegyeznem, hogy mi 
nem vagyunk olyanok, mint némelyek, kiket a kormány 
tetszése szerint magához vonhat és eltaszíthat, és mégis 
miután eltaszittattak, ismét készek kifeszített vitorlákkal 
evezni a kormány vizein.1) (Derültség.) Azután a bánás 
után, melyben részesítettek, és tekintve a hangulatot , 
mely kath. körökben uralkodik, biztosithatom önöket, 
hogy az egyenletesen fenntar tot t sőt növesztett szükséggel 
párhuzamosan növekedik az elkeseredés, (I. h., a C.) és 
én figyelmeztetni akarok arra is, hogy a mi választóink, 
a kik más kérdésekben haj landók nekünk szabad kezet 
engedni, ebben a kérdésben kérlelhetetlenek, abban t. i., 
hogy részünkről a kulturharcz megszüntetését minden 

' ) Czélzás a nemzet i l iberá l i sokra . 
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ki te lhető erélylyel sürgessük és követe l jük és holmi apró 
palliativ szerekkel meg ne e légedjünk. E tekinte tben te- í 
há t i r án tunk a legszigorúbb igényeket táp lá l ják a ka tho -
likusok, a mi választóink ( / . h., a C.) — és — kimon-
dom — szemünkre vetik, bogy e tek in te tben nem elég 
ha tá rozo t t ságga l léptünk fel. (I. h., a C.) E n azt hiszem, 
hogy a mi a zsidókra nézve jogos, az a kathol ikusokat is 
megi l le thet i . H a a zsidóknak az ő lelkészeik nevelése és 
alkalmazása tekinte tében szabad kezet engednek — a 
mint ezt Stern képviselő ur k i fe j te t te : — miért nem en-
gednek nekünk ? Csak mi legyünk a porosz á l lamban a 
pár iák ? ( / . A., a C.) 

Szó volt a türelemről . E n nyil tan kimondom, hogy 
nagy intoleranczia jelének ta r tom már azt is, midőn a 
ko rmány az áldásos béke és a lkotmányos jogaink elle-
nére a májusi törvényeket e lőter jesztet te ; de még na -
gyobb intolerancziának ta r tom azt, hogy it t e képviselőház 
akatholikus1) major i tása ezeket a törvényeket elfogadta 
és segí te t t törvényerőre emelni azt, mi a mi vallási érzelme-
inket fö löt tébb sérti és vallásunk szabad gyakor lásában 
bennünket akadályoz. (Bravo , a C.) 

Azt mondják : ez a mul t dolga. Igen ám, csakhogy : 
tolerancziáról u j abb időbben is volt szó ; szó volt t. i. 
arról a híres szózatról, mely egy oberbarn imi röp i ra tban 
jelent meg. Ebbő l néhány rövid mondást óha j tók önök-
nek emlékezetébe visszaidézni, a melyeknek a szabadkon-
servat iv-párt i u rak előtt igen érdekeseknek kell lenniök. 
E b b e n e szózatban, az elején ezt olvassuk : „Nemzeti 
szabadelvűek ! N e m tetszet t nek tek az, hogy Bismarck 
herczeg az ő socialpolitikai és nemzetgazdászat i javasla-
ta inak keresztülvi telére a Cent rummal megalkudni volt 
kénytelen. Mi szabadconservativek is igen-igen fá j la l tuk , 
hogy a herczeg a cul turharczot egyidőre beszüntetni és 
evvel a gyűlölt hazátlan párttal alkudozni volt kénytelen, 
a mely nem a birodalom mellett , hanem a pápa ha ta l -
máér t harczol (Nevetés a Centrumban), a mely nem né-
metül , hanem pápis tául gondolkodik. Hanem hát tud já -
tok-e, hogy ki ennek az o k a ? Az ti v a g y t o k ! " A vége 
e szózatnak igy szól : „Nemzet i szabadelvűek az ober-
barnimi kerüle tben ! Ha a Cent rumot megbuk ta tn i aka r -
já tok : kövessétek vezéreitek szavát. Akkor a kormány 
ismét reá tok fog támaszkodhatn i és a gyűlöl t Cen t rumra 
nem f o g rászorulni . Akkor a k u l t u r k a m p f ú j r a feléledhet 
s akkor e röml ingeke t ki fog juk dobni a német reichs-
tagból . (Bachem kath. képviselő közbekiált-. Ettől ugyan 
felkopik az álluk ! Derültség.) és ez által a ti, és a mi 
legfőbb vágyunk fog teljesülni." Most jön egy szere t re -
méltó apos t raphálás : „Hacke gróf u r (a nemz. liber, kép-
viselőjelölt) igen kedves ember ugyan , de a socialis és 
nemzetgazdászat i pol i t ikában ellensége a ko rmánynak . Az 

2) A porosz képvise lőházban a pro tes táns többségből 
senki sem t i l takozot t az akatholikus név ellen. A mi , türelmes ' 
p ro tes táns ,kisebbségünk1 nem csekélyebbet min t magá t a 
szabadkőműves nagymester P u l s z k y Ferencze t szalasztot ta 
előre, hogy t i l takozzék az akatholikus név ellen. T e m p o r a et 
mores, — mik, az obligát — óó-k ! — nélkül is, valóban bámu-
la t ramél tók ! 

j ily képviselő kényszerí t i a kormányt , hogy ismét a római 
I Cent rumnál keressen t á m o g a t á s t ! E z t ti nem engedhet i -

tek, m e g nem tűrhet i tek , mer t ez a német, egyenes, sza-
bad szellemmel ellenkezik ! N e h a g y j á t o k maga toka t a 
személy kedvessége által megtévesztetni , hanem tar t sá tok 
szemeitek előtt h iva tás tokat a német szellem és német jel lem 
ápolására !" 

Lá t j ák , uraim, ezt nevezik önök tolerancziának : ki-
dobni a ka thol ikusokat Németországból ! Hanem hát , 
szerencsére, ez egy kicsit nehéz dolog ám ! {Elénk helyes-
lés a Centrumban.) Még más bizonyítékaim is volnának 
az e fa j t a toleranczia mellett — kivált a Lu the rünnepé -
lyek idejéből stb. — de lemondok róluk, — hacsak va-
laki nem f o g kényszeríteni , hogy felolvassam. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
X I I I . Leo szentséges a tyánk pápává koronázásának 

hetedik évfordulóján reggeli 11-kor vonult a sixtina k á -
polnába hálaadó isteni t iszteletre. Előt te való nap Sacconi 

I bibornok mondta el ő szentsége előtt a b íbornoki sz. 
Collegium hódoló üdvözletét , melyre a szentatya megha-
to t tan válaszolt, erélyes feddő beszédet ta r tva mindazok 
ellen, a kik az egész világon, de különösen Rómában a 
ka th . egyház nyomasztó sorsának okozói, szabadságának 
hóhérai . A fensőbb erő ily magasztos érzetével csak egy 
pápa , csak egy XIII. Leo szólhat ! 

— Pázmány Péter bibornok 1635-ben ve-
tet te meg a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetemnek alapját. A jelen év tehát jubiláris év 
a tudomány-egyetem életében. Hármadfélszáz év 
óta árasztja már szét Pázmány alapitása a tudo-
mány áldásait e hazára. A kegyelet követeli, hogy 
e nevezetes évfordulónak kiemelkedőbb nyoma 
legyen az egyetem történetében. Mint halljuk, az 
egyetem tek. tanácsa, dr. Bita Dezső e. i. rektor 
magnificus indítványára már elhatározta az ün-
nepélynek a f. isk. évben megtartását. Egy ad 
hoc összeülendő bizottság fogja a részleteket meg-
állapítani. 

— x±rpádházi sz. Margit XV. századbeli képe. Öröm-
mel hozzuk tudomására lapunk tisztelt olvasóinak, kik 
hazánk e kiválóan kegyel t szentje i ránt t isztelettel viseltetnek 
és á l ta lunk a mult évben sz. Margi t ról közöltek i ránt ki-
váló érdekkel viseltettek, miszerint Némethy La jos ur, 
munka tá r sunk , sz. Margi tnak egy a XV. században készült 
fametszetét másol tat ta le és a szentnek rövid élet iratával 
ellátva kiadta, mely igen alkalmas eszközül szolgálhat sz. 
Margi t t iszteletét mindinkább terjeszteni hazánkban. A 
kép ugyanazon papí ron készült, mely a Monumenta Va-
t icanákhoz használ tatot t . A kivitel igen beleillik a XV. 
századba. Sz. Margi t a Domonkos-rend öltözetében van, 
j obb jában liliomot, ba l jában könyvet ta r t , lábánál a ma-
gyar czimer ket tős kereszttel . A körülöt te levő épitészeti 
ornament ika a román stylre vall, mely sz. Margi t korában 
divatozott . A sok kedvességgel és eredetiséggel ra jzol t ké-
pet melegen a j ánha t juk . Darab ja 5 kr . a kiadónál, Buda-
pest, a belvárosi plébánián. 

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

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz;i 8. az.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A papi koronák. — A párbér Magyarországon. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Két 
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A papi koronák. 
Ubicunque fuer i t P r o v i d e n t i a (előrelá-

tás), f rus t ran tu r universa contraria ; ubi 
au tem Providentia negligitur , omnia con-
t rar ia dominantur . 

S. Cypr. de sing. cler. e. 23. 

A világtörténelem középpontja Krisztus. Az 
óvilág az ö hiányának keserves érzetével, az ö 
eljövetelének vigasztaló reményével vala telve; 
az újvilág ra j ta nyugszik; benne és belőle él. 

Es Krisztus Urunk, a, ki a világtörténelem-
ben ekként a legnagyobb átalakítást haj tot ta 
végre s a legnagyobb alkotásokat hozta létre, 
egy alkalommal igy szólt apostolaihoz: „Adatott 
nekem minden hatalom mennyben és a földön. 
Elmenvén tehát tanítsatok minden népeket". . .1) 
Egy más alkalommal pedig reájok lehelvén, hogy 
szellemének egész teljességével elárassza őket, 
igy szólott: „Vegyétek a Szentlelket!"-) 

Amott kijelölte az általa alapított lelki 
hatalomnak, a Sacerdotiumnak külső határait, 
melyek minden más földi alkotáséitól elütően, 
magának az időnek és térnek határaival esnek 
össze ; átadta az egész földkerekségét, a földke-
rekség minden népét — az idők végéig, az ő 
egyházának lelki gondozásába. És ennek az Isten 
országának tulajdonképen nem lesz vége. Et regni 
Eius non erit finis! 

Emitt kimondotta, hogy mi lesz az általa 
alapított lelki hatalomnak, a Sacerdotiumnak 
legeslegbensőbb lényege, lelkének a lelke, t. i. 
maga a Szentlélek, a kinek malaszttalteljes ki-
árasztásaért akként szólnak az egyház imái, hogy 
azokból a legmagasztosabb öntudatot s erőt 

!) Sz. Máté, 28, 18. 
2) Sz. Ján . 20, 22. 

meríthetik az egyház lelkipásztorai az emberiség 
megszentelésére, a lelkek üdvözitésére. E mitte 
Spiritum Tuum, igy szól a nagy ima : et creabun-
tur, et renovabis faciem terrae! 

A kath. egyház lelkipásztori karát tehát a 
Szentléleknek magának mindeneket újjá teremtő, 
az egész földszinét átalakitni kész ereje teszi 
azzá, a mi e kiválasztott és megszentelt testület 
Krisztus rendeléséből: a legnagyobb, ellenállha-
tatlan, győzelmekben és eredményekben, a nagy 
megmentések és alkotások dicsőségében leggazda-
gabb hatalmává a földnek. 

Ha a világ fiai erről meggyőződni akarná-
nak, csak körül kellene tekinteniük egy-kissé a 
világon, mélyebben eresztve be elméjök élét a 
felület kérgénél: és azonnal látnák a nagy földi 
dolgok legnagyobbikát, azt, hogy csak addig ter-
jednek a civilisatio áldásai s egy lépéssel sem 
tovább, mint a meddig azokat a Sacerdotium-
nak nagy harezok és áldozatok árán szétárasztania 
sikerült. Az Imperiumnak, a világi hatalomnak, 
az átalakítások és alkotások e páratlanul álló 
nagy müvében, csak igen másodrendű szerep, uem 
egyszer, s éppen talán a elöntő pillanatokban, 
egyenesen az akadály szerepe jutott. Im ott van 
hivatkozás örök példájául az ókor legnagysze-
rűbb állami alkotása, a római birodalom, akár 
a népfenség, akár a caesarok fenségének alakjá-
ban! Teljes háromszáz évig küzdött, tüzzel-vassal 
pusztítva a kereszténységet ez a római Imperium 
az újjászületés Szentlelke, a keresztény civilisatio 
teremtő szelleme ellen, és csak ez után hódolt 
meg a kereszt előtt, porba hullva s imádni kezdve 
Azt, a ki a zsidók előtt botrány, a pogányok 
előtt pedig ,stultitia' vala. Azután pedig, mennyit 
kellett még fáradni, küzdeni, szenvedni az egy-

•20 
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háznak, mig Európát, a Gibraltártól a Wolgáig, a ! 
kereszténység áldásainak megnyerhet te! 

Napjainkban, mintha átok verte volna meg 
a kereszténység által ujjászült s a kath. egyház 
által dajkált emberiség egy részét, — oly idő-
ket élünk. A keresztény eszmék feledésbe men-
tek. a kath. elvek guny és üldözés czéltáblájává 
lettek s a kereszten függő Krisztus újra — meg-
vetés, mellőzés, a legjobb esetben kegyes eltűrés 
tárgya. tT j pogányság van keletkezőben. Az állam-
istenités i t t lassú, ott gyors, de mindenütt óriási 
léptekkel halad előre, mindenütt megrendítve, 
jobbról-balról egymásután halomra döntve a mult 
idők keresztény katholikus alkotásait. A keresz-
tény emberek egész nagy táborának nem kell 
többé örök élet; ők megelégszenek a jelennel: < 
nem kell egyház; nekik elég —• az ó felfuj t 
semmiségök csillogó szappanbuboréka és az ,állam', 
ez a modern mindenható isten, az Istentől eman-
czipált akaratoknak ez az accumulácziója. Mintha 
nem is volna világtörténelem az ő nagy oktatá-
saival, a tapasztalatlanság oly vakbuzgó lelkesedé-
sével sietnek az emberek az államisten bábeli tor-
nyának építésében. Vaksággal vannak megverve az 
elmék, mert ime nem látják többé a világtörté-
nelem legkimagaslóbb fényeinek amaz egyikét, 
hogy mig az állam a kereszténység nélkül, 
Krisztus előtt négyezer esztendeig, egyetlen egy 
társadalmi problémát sem tudot t igazán köz-
megelégedésre és végérvényesen megoldani : addig 
a keresztény vallás az államok ellenkezése da-
czára is kivívta a kereszt diadalát, felfejtette a 
szegénység és nyomor ti tkát, visszaállította az 
ember méltóságát, felszabadította a rabszolgát, 
jogaiba visszahelyezte a nőt, áthidalta a szivek 
közt az önzések feneketlen örvényét, megtisztította 
az állati vértől és ösztönök orgiáitól a templo-
mokat s az oltárt. — és az emberiségnek vissza-
adott igazi boldogság harmóniájában egygyé ol-
vasztotta az időt és örökkévalóságot. 

Mindezt feledi a kath. egyház által kimű-
velt emberiség ama hálátlan része s a nemünk 
nagy problémáival s a földi lét köréből kiemel-
kedő aspiráezióival szemben tehetetlennek sőt 
lelketlennek bizonyult ,államra' készül ismét bízni, 
— bizni a pillanatnyi benyomások és divatos 
áramlatok kicsinyes hatásai alat t — mindent, de 
mindent ! 

Ha valaha, most van szüksége tehát annak, hogy 
a Sacerdotium. a próféta intése szerint „clama, 

ne cesses; sicut tuba exalta vocem tuam," — fel-
emelje és szakadatlanul hangoztassa szavát, latba 
vetve a vigasztaló, békitő, megvilágító s mindene-
ket új játeremtő Szentlélekben nyert lelki hatalom 
egész teljességét, egész súlyát, hogy igy a pogány 
és istentelen társadalmi állapotok felé visszaros-
kadó keresztény nemzeteket a modern álmüveltség 
kábitó fényétől körülragyogott hanyatlásukban fel-
tartóztassa és az igazi jólét ú t jára visszavezérelje. 

Ugy van : nekünk nagy erőfeszítésre, nagy 
átalakulásra, nagy regeneráczióra és nagy tettekre, 
alkotásokra van szükségünk. Ez a mi nagy kö-
telességünk. 

Ha egyes emberről áll az, a mit Jób mon-
dott, hogy „nunquam in eodem statu permanet :" 
mennyivel inkább áll ez egy egész népnek száza-
dokat felölelő, évezredekre kiterjedő hosszú éle-
téről ! ? 

Magyarország, — ne ámítsa magát senki, — 
nem a régi Magyarország, nem a mult századi, már 
nem is a 48, sőt nem is a 67 előtti többé. Minden 
oldalú, óriási átalakuláson estünk és — megyünk ke-
resztül szakadatlanul. A magyar nemzet rövid 50 év 
alatt többet öregedett, többet vesztett régi, if ju-
dad egyszerű, de solid vallásos erkölcseiből, mint 
ezelőtt 300 év alatt. A mult század egy majd 
szilaj, majd pedig a százados sok szerencsétlen-
ség, meggondolatlanság, viszály és ellenségek csa-
pásai alatt megviselt, nekibúsult, elkeseredett, de 
egészséges nemzetet adott át századunknak. Ily em-
berek nemzék Széchenyit, Deákot, Eötvöst, Aranyt, 
Petőfit, Kossuthot, a régi épület rombadöntésé-
nek és az uj épület kiépítésének e nagymes-
tereit. ez erőteljes, óriási alakokat. Csakhogy az ősi 
szigorú vallásos erkölcsök lazulásának fokozatai 
már bennök is észlelhetők. Széchenyi ajkán az 
Isten még egy mindenható, rettenetes de egy-
szersmind irgalmas, szeretetteljes élő Lény : Kossuth 
ajkán, a Gondviseléssel együtt, már csak szónoki 
ttosculus. Azóta, természetesen a többé-kevésbbé 
Kossuth képére és hasonlatosságára felserdült 
nemzedék előtt az Isten és a Gondviselésből lett 
— isten és gondviselés, mái- nem is divatos 
flosculus, melyet nem szeret használni a világban 
senki, csak az együgyüek kedveért, hogy azt higy-
jék, még a régi istenfélő emberekkel van dolguk. 

És ez a modern, fényes-mázos Magyarország, 
mint egy hatalmas hangyaraj, oly sietséggel, oly 
ellenőrizhetetlen sokoldalúsággal hordja össze a 
jövő század Magyarországának társadalmi és állami 
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szervezetéhez az u j alkotó elemeket — köztük 
kiváló előszeretettel vagy legalább is a lehető 
legkegyesebb elnézéssel a hitetlenséget és vallás-
talanságot is -—-a legapróbb részletekig. 

Tekintsünk vissza és lássuk, hogyan fejlőd-
tek a dolgok idáig! 

Kezdetben vallásosnak és katholikusnak kel-
lett i t t lenni mindennek : az egyének, a csa-
ládnak, az államnak. Az állam mindenkire nézve 
szentnek ta r to t t a a kötelességet, hogy a kereszt-
ből fakadt katholikus, azaz egyetemes keresztény 
vallás tisztelője és élvezője s ennek bizonyítékául 
a kath. egyház híve legyen mindenki. És Ma-
gyarország, abban a korban, midőn ez volt az 
eszmény s ez a szellem uralkodott, igen, Ma-
gyarország ebben a korban virágzó, hatalmas, di-
csőséges, Európa egyik legszebb történetü nagy ha-
talmassága vala szenvedésben és diadalban. 

Áldott légy nemzetem aranykorszaka ! 
Jö t t azután az első relaxatio, az első meg-

lazulás, az első nagy repedés a nemzet egységes 
és szilárd közerkölcsi eszményének épületén. 
Kedves dologgá s később szabaddá is lett szaki-
tani a keresztény civilisatio édes anyjával, a 
katholicismussal, szabaddá lett lerombolásáfa tö-
rekedni a katholicismusnak, a mely a magyar 
nemzetbe az Európában való megmaradhatás föl-
tételeit, a keresztény társadalmi rend, béke, tö-
kélyesedés és haladás szellemét beoltotta. 

A decatholisatiónak adott eme privilégium 
végre megteremtet te a vallástalanság szabadságát, 
a melynek tengerében most már, a minden termé-
szetfölötti hitet lassanként kiölő protestáns ,szabad-
hit kegyelméből, nyakig szerencsés úszni szeren-
csétlen társadalmunk. 

Egyén, család, társadalom, állam, tudomány, 
irodalom, nevelés, ipar, közgazdaság — minden 
de minden közéletünkben olyan valami, mint az 
anyát vesztett méhkas. Van hazánkban, van — 
ki tagadhatná1?! — nagy sürgés-forgás, nagy 
zugás-morgás, nagy igyekezet és olykor-olykor 
megvan nagy riadalma is a lelkesedésnek. Ámde 
ez a nagy erő-konzum jobbára mind csak a lát-
szatnak épit fényesre mázolt s vakitóan szép fa-
alkotásokat, nem pedig a jövendő századoknak 
emel nemzetfentar tó gránitoszlopokat, nem a 
dicső halhatatlanságnak termel örökbecsű — 

,szellemeket és jellemeket. Miért? Mert nincs 
anyaméh a kasban, igen, mert hiányzik a vallá-
sosság, ez az égből származott királynéja az em-

beri sziveknek. A mostani nemzedéknek, ne szé-
pítsük a dolgot, nem Isten az ő Ura. Ennek a 
nemzedéknek idegen istenei vannak ; ez a nemze-
dék faragott képeket csinált magának, hogy azokat 
imádja. 

Ha mármost elgondoljuk, hogy csak az a 
nemzet jár a jólét, boldogság és — fenmaradás 
ut ján, a mely szivvel-lélekkel, összes, köz- és 
magán életével megmutat ja , hogy vallásos: igen, 
ha jól meggondoljuk a zsoltáros eme szavainak 
ér te lmét : Beatus populus cuius Dominus Dens 
ejus: akkor paptársak! „quibus Dominus claves 
regni coelorum commisit,"1) — legyen hát élettel 
és igazsággal teljes szó ajkainkon a mindennapi 
,sursum corda'; fogjuk meg az ekeszarvát mind 
a két kézzelés nem tekintgetve se jobbra, se balra, 
se hátra, ne kiméljük arczunk verítékét az Ur 
földjének kiművelésében, mert ha egyszer majd 
meglátogat az Ur, és meglátja ugyan a sok munkást, 
de annál kevesebb termést fog találni : ítélete re t te-
netesen szigorú, csapásai megsemmisítők leendenek ! 

A világnak azt hirdetjük, hogy csak az egy-
házban van üdvösség, csak az egyház képes a 
most dúló társadalmi bajokon segíteni. A világ 
hitetlen, szavainknak nem hisz. Ámde ha egyszer 
te t tekre kerül a dolog és mi nagy valósággá 
tesszük a nagy igazságot, melyet hirdetünk : akkor 

1 a világ, mint egykoron nagy Konstantin császár, 
kénytelenül is meghódol a tény előtt és ismét felra-
gyog a szent kereszt dicsősége. 

Reeedant vetera, nova sínt omnia! Muljon 
el különösen az a rosz szokásunk, mely azt t a r t j a 
ydixi, et salvavi an imam!" A szó meg nem ment ; 
erre te t tek kellenek. Feci et salvavi animam ! Ez 
legyen az általános irányeszme. Hic est salus. 

A képviselőház febr. 27-iki szavazásának ha-
tása alatt írjuk e sorokat. A czimzetes püspökök, 
három kath. tanitórend főnökei és egy zsidó rabbi 
forogtak szóban. Arról volt t. i. szó, megmarad-
janak-e a cz. püspökök a felsőházban, kapjanak-e 
szavazatot ott a cisterciek, csornai prémontreiek 
és a kegyes tanitórendiek főnökei — a zsidó rabbi 
mellett ? 

Katholikus történeti jog és érdek állt — a 
zsidó érdek mellett. 

Paptársak! oly jelenet fejlődött i t t ki, a 
melynek lá t tára első pillanatban — megdöbben-
tem, de a megdöbbenést csakkamar elnyomta a 
szégyen keserves érzete, Sok magaláztatáson esett 

Innoc. III . c. 10. X. de poen. et remiss. (5. 38.) 
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keresztül a gallican egyház a mult század végén, 
mig meg tudott halni, hogy mint uj franczia 
kath. egyház ragyogó például ismét uj életre tá-
madjon; de ilyenben nem részesült. 

Nem a ezimzetes püspökök cziménél ért or-
szágos kudarczot értjük. A tanitó-rendi főnökök 
ügyének csúfos bukása és a zsidó rabbinak készi-
te t t fényes diadal párhuzamát óhajtjuk megvonni. 

Magyarország első kerületének, Budapest-bel-
városnak népszerű követe, gróf Zichy Jenő tette 
meg az indítványt a három nagy tanitórend fel-
sőházi képviseltetése mellett. Röpiratában, mely 
a szintén népszerű gróf Andrássy Gyulának vala 
ajánlva, lelkesen csinált propagandát az egészsé-
ges, katholikus ugyan, de országos érdekű, nemzeti 
szellemű ügynek. Mikor azonban szavazásra került 
a sor .— paptársak! oly nyomorúságosan élhetet-
lenek vagyunk, hogy még Zichy Jenő gróf is szé-
gyenkezve kelt fel saját indítványa mellett, mert 
— maga maradt. Az a nevetés, mely e jelenetnél 
kitört, irtózatos kegyetlenséggel lerántotta a lep-
let katholikus életrevalóságunk büszke arczáról. 
Egy ily életrevaló eszmének még csak egy szám-
bavehető közvéleményt, egy nyomorúságos kis ki-
sebbséget sem tudtunk összehozni ! 

Bezzeg másként fejlődött a rabbi diadala. 
E fölött az ügy fölött a szokottnál jóval nagyobb 
apparatussal folyt a döntő szavazás. Közéletünk 
minden tényezője mozgásba hozatott. Kormány-
párt, mérsékelt-ellenzék és szélső-bal, vetélykedve 
igyekezett kitenni magáért. Ki is tettek. Megsza-
lasztották a szavazás elől 1 í)ő honatyát; a zsidó 
rabbi ellen szavazott 43, mellette 212. 

Tessék a parhuzamot megvonni! A szó itt 
eláll !... 

A papi koronák rendkívül sokat tehetnének 
9 millió katholikusunk ama majdnem zérusra leha-
nyatlott öntudatának és önérzetének felébresz-
tésére, lia egymásután magukévá tennék és lel-
kesen felkarolnák a kath. társas egyleti élet nagy 
ügyét. 

Ha van valami, a mi rajtunk segithet s a 
mi Magyarországban a katbolicismust ismét in-
posans tényezővé emelheti; ez csakis a 9 millió 
katholikusnak összetartása és az egyleti élet. a 
kath. társas körök által mindenkor és mindenkivel, 
a ki bántani mer, szembeszállni kész phalanx-szá 
szervezése. 

Fel tehát a munkára! 
Dicső dolgot végeztek a papi koronák, midőn 

tiltakozásaikkal az ,amerikai rendszer' rémét visz-

szautasitották. De ez csak negativ valami: kizá-
rása egy phantomnak. Nekünk azonban positiv 
cselekvésre, nagy társadalmi alkotásokra, 9 millió 
katholikus társadalmi és politikai sulyjának ösz-
szegyüjtésére van szükségünk. S azért ama tilta-
kozásoknál százszorta nagyobb dolgot hajtanának 
végre a papi koronák, ha kegyelmes főpászto-
raink engedelmével, bölcs és beható tanácsko-
zások alapján, melyekhez a Religio elég anya-
got szolgáltatott immár, rendszeresen megindítanák 
a kath. olvasó és társalgó körök és más kath. 
egyletek felállítását minden hitközség körében. 

Mig ez meg nem történik, kudarczból ku-
darczba fogunk sodortatni. Ellenben, ha megtör-
ténik. ténynyé válik mindnyájunk leghőbb óhaja : 9 
millió katholikus lesz a hátunk mögött nemcsak 
névleg, de tényleg is. És a mai erőszakos meglepe-
tésekben gazdag korban ez a fődolog ! Itt ,<Hxï annyi 
mint semmi : itt csak ,feci' vergődhetik zöld ágra. 

Ismételve ajánljuk tehát mindenkinek figyel-
mébe sz. Cyprian oktatását: „Ubicunque fuerit 
Providentia, frustrantur universa contraria; ubi 
autem Providentia negligitur, omnia contraria do-
minantur." 

A párbér Magyarországon 
jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint. Oklevéltári nyomozá-
sok alapján irta Timon Akos jogtudor, képesített egyetemi magán-
tanár, a győri jogakadémián a jogtörténet és egyházi jog nyilvános 
rendes tanára. Budapest, Pallas irodalmi és nyomdai részvénytár-

saság. 1885. 8-rét, 411 1. Okmánytár 103 1.*) 

A tételes jog hazánkban ritkán részesül oly feldol-
gozásban, hogy mibenléte a saját történelmi kútfőinkből 
derittetnék fel. Nem is csoda. A jogi életnek mindinkább 
kisebbedik az a köre, mely a saját históriánkból nőtt ki. 
A közjogi anyagon kivül néhány magánjogi institutio s 
egyik-másik egyházi intézmény az, mely a hazai törté-
netből táplálkozhatik. Fá jó csak az, hogy még ezen szűk 
keretben sincs igen nyoma a hazai jellegű búvárkodásnak. 
Örömmel teszünk tanúságot arról, hogy Timon könyve 
kivételt képez. Egészen it thon megirott könyv fekszik 
előttünk. Tárgya, kútfői, szelleme bizonyítja. 

A könyv czime után indulva, az ember nem gon-
dolná, hogy abban mi mindenről kell szólani. Valójában 
nagy történeti és jogi készletet kellett mozgásba hozni, 
hogy a párbér minduntalan előkerülő kérdése a dülő 

*) Bírálat. I r ta dr. Kotátx Gyula, budapesti kir. itélő táblai 
pótbiró, akad. 1. tag s egyetemi magántanár. Daczára, hogy birá-
lóval a birált mű dicséretének itt-ott szinezésében, a párbér ere-
detének tisztán az önkéntes oblatiókból való levezetésében, és 
hogy többet ne említsünk, az 1790 1-iki tvezikk felfogásában 
teljesen egy véleményen nem vagyunk : közöljük mégis bírálatát 
egész terjedelemben ; először azért, mert biráló a magyar egyház-
jogtörténeti tudomány terén tekintély, kinek szava sulylyal esik a 
latba ; másodszor azért, hogy t. paptársaink minden irányból tájé-, 
kozva legyenek e reájok nézve fontos kérdésben. Bírálónak az 
1790/1-iki tvezikk értelmére nézve kifej te t t felfogását megmagya-
rázhatóvá teszi az a körülmény, hogy ő református vallású. Jelen 
bírálata megjelent a .M. Igazságügy'-ben. Szerk. 
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útra kiterelhető legyen. Sok történeti és közjogi" isme-
retnek kellett érvényesülni, hogy a párbér szerénynek 
látszó kérdése fel legyen tárva. Hogy ezt megtette, 
ebben áll a szerző nem eléggé méltányolható érdeme. 
Erről a körülményről a bírálónak sem szabad megfeled-
kezni, ki csak a kész levezetéseket tekinti. Előre is ki-
mondom, hogy Timon könyvének történeti és közjogi 
alkatrészei azok, melyek a munka tudományos becsét 
magasra helyezik. A magánjogi rész szerintem az előbbi 
részeknek mögötte áll. Er tem a magánjogi részben adott 
levelezéseket. Azonban ezen a téren már a kútfői anyag 
felderítése s összeállítása maga is számot tesz. Módunk-
ban van most már a kérdés felett vitatkozni. Timon a 
kérdést a homályos sejtelmek világából hatalmas kútfői 
apparatusával elénk állította. Még az is a szerző érdeme, 
ha őt czáfolgatni lehet. 

A párbér kérdésének megoldását hiába keresnők 
közönséges egyházjogi kútfők nyomán. A közönséges 
egyházi jog megelégedett azzal, hogy a hivek részéről 
történő s időnkint visszatérő szolgáltatásokat kötelező 
jogi szabályok által általánosságban biztositá. A közön-
séges egyházi forrásokban tehát hiába kutatnók a kérdés 
megoldását, a mely arra irányul, vájjon dologi teher-e a 
párbér vagy pedig nem. A közönséges egyházi jogban 
csak annyit észlelhetünk, hogy idők folytán az önkéntes 
oblatiók kötelező erejtl praestatiókká nőtték ki magokat. 
A párbér jogi kötelezettségének alapját a_ közönséges 
egyházi jogban igen is megtaláljuk, de az intézmény a 
maga kivitelében egészen a világi jogrendhez simul. 

Hazánkban a párbér a jobbágyok terhe volt. Ismerni 
kell tehát azon normális viszonyokat, melyek között a 
jobbágyság jogi élete mozgott. Középkori jogi élettel van 
dolgunk, mely közjogi keretben alakult meg. A középkori 
javak világában a jogok és kötelezettségek az ingatlan 
vagyonnal függnek össze, a mi annyira megy, hogy tu-
lajdonkép nincs szabad vagyon. Nem az egyén, de a ja -
vak maguk állanak az előtérben, a mi a kötelmi jognak 
mai értelemben való kifejlését akadályozta. Még a kö-
telmi jog is úgyszólván az ingatlan vagyon piedestálján 
épült fel. A személyes kötelezettség is dologi teherré 
változik el. A kettő között való erős distinctio szinte alig 
illik a középkori jogéletre. A dologi teher épp az az 
intézmény, mely a kötelmi jogviszonyokból bizonyos vo-
natkozásokban dologi jellegű jogokat fakaszt. 

Semmi kétség, hogy a jobbágyság jogi életét a föl-
desúr irányában való kötelezettségek dominálták. Ennek 
a czéljára szolgált a jobbágyság intézménye. Semmi két-
ség, hogy a jobbágyság szolgáltatásai a földesúr irányá-
ban jobbára azzal az ingatlansággal állottak közvetlen 
összefüggésben, melyet a jobbágy birt. A szolgáltatások 
dologi terhekben nyilvánuló normális typusa kellett, hogy 
kihatással lett légyen a párbér czimén ismert jogi intéz-
mény megalakulására is. Ezt én nem csak nem látom 
kizárva, de egyenesen valószínűnek tartom. Az igen ter-
mészetes, hogy a domináló jogi intézmény adja meg a 
többinek is a jellegét. 

A fődolog mindenesetre az, hogy a dologi teher in-
tézménye az, melybe el van a középkori kötelmi jog 
többrendbeli fejleménye úgyszólván bujtatva. A dologi-

ságnak tehát egészen más fogalmával van dolgunk, mint 
a római jogban, mely a dologi terhek intézményét tulaj-
donkép nem is ismerte. 

A szerző tévedése abban áll, hogy a dologi tehernek 
csak egy alakulatát ismeri. Ebben áll munkájának legfőbb 
tévedése, a mi őt oly következtetésekre vitte, melyek bi-
zony nem állhatnak meg. 

Nem akarok a dologi terhek felöl hosszas fejtege-
tésekbe bocsátkozni; csak azt emelem ki, hogy szerző a 
dologi terhet mindenütt ott lerontva látja, hol a dologi teher 
nem jár az ingatlanság minden birtokosától, hanem az 
egyéb körülménytől is függ, minő teszem a személyi állapot. 

E r r e vonatkozással mondja egy helyen (84. 1.) a 
szerző, hogy : „dologi párbér — mi már fogalmilag el-
lenmondás — nem létezik." 

Ez a felfogás végigvonul munká ján . Pedig mi sem 
tévesebb. 

A papi tized mind dologi teher általán el van is-
merve, annak daczára, hogy a tized nem inhaereál min-
dig a dolgon, ugy hogy bármely harmadik személy ellen 
érvényesíthető volna. A c. 32. X. III . 30. szerint az az 
eset fordult elő, hogy a földesurak vegyes lakosságú he-
lyeken a telkeket oly kezekre adták, quae secundum 
suos ritus décimas de more non solvunt. Kérdés támadt, 
meg lehet-e ra j tok a dézsmát venni ? A döntés a követ-
kező : Volentes igitur super his ecclesiarum indemnitati-
bus providere statuimus, ut ipsi domini, talibus personis 
et taliter sua praedia excolenda committant, quod absque 
contradictione ecclesiis décimas cum integri tate persolvant, 
et ad id si necesse fuerit , per censuram ecclesiasticam com-
jDellantur. Illae quippe decimae necessario solvendae sunt 
quae debentur ex lege di vina vel loci consuetudine approbata. 

Mátyás ötödik decretumának 3. articnlusa által ki-
mondatott , hogy : Rasciani ad décimas solvendas non te-
neantur, nec propter eos ecclesiasticum interdictum Chris-
tianis (non Schismaticis) imponatur. Ezt a mentességet 
II. Ulászló második decretumának 45. articulusában a 
rutheni és valachi javára is kiterjeszti, kijelentvén : E t 
quia ipsae decimae in Patrimonium Christianitatis dedi-
catae a Christi tidelibus et non aliis schismaticis homini-
bus exigi s o i e n t . . . *) 

íme a tized nem jár a dolog minden birtokosától 
tekintet nélkül személyállapotára, a mi azonban a tized 
dologi voltán nem változtat. A tized, a dologi teher leg-
kifej let tebb intézménye is mutat ja , hogy a dologi teherre 
való kötelezettség bizonyos személyállapottól is függhet . 

U jabb időből eredő példával is szolgálok. Nagy 
Frigyes Sziléziára nézve azt a rendelést tette, hogy a 
parasztok a tizedet csak akkor tartoznak fizetni, ha a 
tizedre jogosult egyházhoz tartoznak. Ha az az eset állott 
elő, hogy a telek katholikus kézről protestáns kézre ju-
tott, a tizedszedés szünetelt s csak akkor éledt fel, ha a 
telek új ra katholikus kézre került . A vallásbeli személy-
állapottól is függhete t t tehát az. hogy valaki tizedet tar -
tozzék fizetni.ä) 

') Vesd össze Ulászló negyedik decretumának 29. art iculusát . 
') Dernburg : Lehrbuch des preußischen Privatrechts Halle, 

a. S. 1879. I. k. 722. 1. 
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Tudjuk, hogy a dologi teher intézménye a germán 
jogfejlődésnek alkotása s a németek között van annak 
valódi hazája, hol azt az intézményt valójában ismerik is. 
Stobbe nyilván elismeri a dologi teherre nézve azt az 
alakulatot is, hogy a teherre nincs bármely birtokos 
kötelezve, hanem ez a kötelezés csak bizonyos minőségű 
birtokosra megy át, teszem csak olyanra, a ki paraszt, 
olyanra, a kinek bizonyos fa j t á jú marhá ja van vagy bi-
zonyos vallásfelekezethez tartozik.1) 

Es ezen nincs is mit csodálkozni, ha a dologi teher 
természetét közelebbről szemügyre vesszük. A dologi ter-
hek mint obligationes ex variis causarum figuris jelent-
keznek. Hogy dolog birtoklása által határozódnak el, ez 
az obligatio fogalmát egyáltalán nem bánt ja s ezzel az 
obligationalis fogalommal nem ellentétes, ha a dolog 
birtoklásába még bizonyos személyállapotra való tekintet 
is belevegyül. A mikor bizonyos állapot szüli az obliga-
tiót, ez az állapot a legkülönfélébben lehet meghatá-
rozva. 

A canonica visitátiók a párbér t igen sok esetben 
a qualibet domo, a qualibet sessione állapítják meg. Ez 
a terminológia egészen a dologi teherre illő, habár nem 
épp csak szavakon fordul meg a dolog. Lenne bár ugy, 
hogy a canonica visitátió szó szerint a colonusokat adóz-
tat ja meg, ez a dologi teher létét még nem ront ja le. A 
párbér mint dologi tehernek megalakulása abban kere-
sendő, hogy sok helyen a közönséges, a földesúrnak tel-
jesí tet t jobbágyi szolgáltatások természetéhez képest kép-
ződött ki. E r r e kell a súlyt helyezni és semmi egyébre. 

E helyett a szerző a dologi tehernek következő, 
szerinte haj l i that lan meghatározásából indul ki : „Olyan 
teher, mely a telek vagy ház minden birtokosa által, 
tekintet nélkül személyi állapotára, egyenlően viselendő." 
Ehez fűzi aztán a következő megjegyzést : „A párbér 
mindenütt a személyi állapot szerint fizettetik." (83. 1.) 

Hogy a definitio megtűr kivételeket, a tized mint 
kétségtelenül dologi tehernél láttuk. Az mindenesetre erő-
sebb fa j tá ja a párbérnek, ha a szolgáltatás tekintet nél-
kül az illetőnek házas (nős, férjes) voltára pusztán telki 
birtoklása szerint fizettetik ; de nem ettől f ü g g a dologi 
teher létkérdése. A párbér dologi teher lehetett , lia a 
canonica visitatio akár ugy is szólt, hogy a párbér a 
parochusnak „a fidelibus suis" jár . Ennek a megszorítás-
nak következménye csak az lehetett, hogy a párbér mint 
dologi teher nem vált érvényesithetővé más valláson le-
vők ellenében. Még kevésbbé ronthat ja le a párbér dol-
got terhelő minőségét az, ha a canonica visitatióban az 
áll, hogy a párbér — mint neve mutat ja — csak a pá-
ros személyektől jár , feltéve, hogy nemcsak a páros 
állapot, de a birtoklás is határoz. Az csak a dologi te-
hernek erősebb kifejlése, hogy később a párbér tisztán a 
birtoklás alapján a nem-páros személyeket is terheli-
Hogy ez bekövetkezett, szerző maga is elismeri. A hires 
íiagy-szlatinai esetben a párbér már csak a telki állomá-
nyok után igazodik. Ez a párbér mint dologi tehernek 
teljes kifejlettségét mutat ja . De ez az állapot előbb is 
észlelhető. Ezt muta t ják a következő kifejezések : a qua-

') Stobbe. Haxidb. des deutschen Privatrei-hts. Berlin, 1883. 
TI. köt. 251. 1. 

übet domo, a qualibet sessione. Szerző szerint ily kifeje-
zések mellett is alat tomban értendő az, hogy a párbér 
csak páros személyektől jár.1) Lenne bár igy, a dologi 
teher fogalmát még sem látom lerontva. 

Abból tehát nem lehet a dologi teher ellen érvelni, 
hogy a párbér t szabály szerint csak az „uxorati" visel-
ték. Szerző hiába fekteti erre a fősúlyt. Ez a körülmény 
a dologi terheli nem ront. Igy az, hogy a párbér-jövede-
lem után a plébánoson megvett hadi contributio (1546. 
évi decretum 7. czikk) is az egyes házaspárok után jár t , 
szintén nem bizonyit. (Folyt, küv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 10. Két röpirat. — A mult hét 

utolsó napjain két röpirat jelent meg a fővárosban. Az 
egyik — a terjedelmesebb (91 oldal) — Révay testvérek ki-
adásában ezt a sokat mondó czimet viseli : A polgárhá-
ború felé, aristokráczia, ecclesia militans és demagógia a 
demokráczia ellen. I r ta Cajus Gracchus. Jeligéül : . . . va-
lakik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniek. Máté Evang. 
— Ára 80 kr. 

A másik — terjedelemre jóval kisebb (csak 25 ol-
dal) — Tettey Nándor és társa kiadásában ezen czimmel : 
A klerikális politika leleplezése. Magyarázatok Schlauch 
Lőrincz püspök beszédéhez. I r ta egy magyar mágnás 
( ??? ) Ára 6.0 kr . 

Elolvastuk mind a kettőt. Ugy találtuk, hogy ez a 
két röpirat ikertestvér közös származással, közös czélra, 
közös forrásból. 

Eszünkbe ju to t t a tavali história. Megemlékeztünk, 
hogy 1884-ben a zsidóházassági javaslat második vissza-
utasítása után „legújabb politikai divat" czime alatt Ti-
moleon neki rontot t a fekete és fehér rémnek, a főpap-
ságnak és aristokrácziának, apróra akarván morzsolni 
mind e két főrendet. Most látjuk, hogy a tavali taktikának 
ismétlése e két röpirat, most a főrendiházi reform-javas-
latnak a főrendiházban való tárgyalása előtt, persze bő-
vített., illetőleg drasztikusabb kiadásban. 

A „magyar mágnás" — ha valóban az! — intran-
zigens liberalismusával és Cajus Gracchus (talán Timo-
leon ?) a féltett , de senki által meg nem támadott de-
mokraczia védelmével egy húron pendülnek. Szidják az 
arisztokrácziát, szidják a főpapságot, az egyik durvább, 
a másik finomabb módon, diskreditálni akar ják mindaket-
tőt, de kiváltképen a főpapságot, — és a végállomásban ta-
lálkoznak, baráti módon kezet fogva egymással a he-
rosztratusi nagy munká ra : elkobozni, saecnlarizálni és 
kommasszálni az egyházi javakat . 

') I t t csak mellesleg hivom fel a következőkre a figyelmet : 
„Hogy ez nálunk kezdetben ugy volt hogy (t. i.) hazánkban a lel-
készi szolgáltatás súlypontja kezdettől fogva a házasságkötés moz-
zanatán nyugszik : arról első sorban maga a szolgáltatás nevezete 
tanúskodik. Mind a párbér, mind az ágybér elnevezés éppen ugy, 
mint a latinos lecticale vagy lectica a házasság tényével van kap-
csolatban (71. 1.)" Ezt az utóbbi tétel t helyesebbnek tartom. Ká-
nonilag a házasság ténye nem a házasságkötéssel áll be. Ez csak 
initiatio conjugii, mi a sponsalia de praesenti jellemző tulajdon-
sága. A párbér a házasoktól vagyis azoktól járt., kik házasoknl 
együtt éltek, mire nem mindjár t a házasságkötés után került a sor. 
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Ez volt a : demonstrandum — erre tart érvelésében 
mind a kettő, persze más és más uton. 

Cajus Gracchus — hogy a plebejussal kezdjük — 
társadalmi helyzetünkből indul ki. Veszélyben látja a 
demokracziát. Pedig ez neki minden. Azaz a főrendiház 
reformja van egyedül eszében. Ezt lát ja veszélyeztetve 
ama terv elvetése által, melyet a kormányelnök à tout prix 
keresztül akarna hajtani . S azért mert nemcsak demokrata, 
de első sorban magyar, kész volna még az arisztokra-
cziának is megbocsátani, ha ellen nem áll a reformjavas-
latnak, sőt megigéri, hogy soká igen nevezetes tényező 
lehet, persze a demokratia kegyeiből, — de ha ellentáll a 
a reformjavaslatnak, akkor elsöpri őt — Cajus Gracchus. 

Ha ezen eljárás még némi emberi érzést árul el Cajus 
Gracchus szivében, csalódunk ezen kellemes föltevésben, 
ha a következő öt fejezetet olvassuk, — a röpirat nagyobb 
részét, melyekben ugyancsak ki jut a mi főpapságunknak. 
Mivel a jelenben alkalmasint kevés anyagot talált C. 
Gracchus fürkésző szeme, visszatér az 1848-iki állapotokra, 
előrántja a vatikáni zsinatot, felhozza az autonomiát, sőt 
visszatér a mult századba, II. József császár és a franczia 
forradalom — jellemző két példánykép — eljárását ecse-
teli és végre visszakerül a magyar képviselőházba, közli 
a Ghyczy K. elnöklete alatt működött hármas albizottság 
ismeretes jelentését (mintha más nem is léteznék) és 
ebből ad evidentiam bebizonyitottnak véli, hogy a papi 
javak állami javak stb., melyekre az állam tegye mielőbb 
a kezét, javitsa ezekből az alsó papság anyagi helyzetét 
(és ez a pont nagy sentimentalismussal van megirva), 
emelje a közoktatás ügyét s adjon a főpapoknak rendes 
fizetést, mint más államhivatalnokoknak stb. stb. . 

Ugyanez a conclusio koronázza a „magyar mágnás" 
sokkal durvább, személyeskedő, gyanúsító, aljas módon 
rágalmazó és tisztességes emberek között alig reprodukál-
ható firkálásának fáradságaiti 

A confiscatio, saecularisatio egész meztelen nyilt 
alakban. 

Még igen élénk emlékezetben vannak a kormányel-
nök nem rég mondott szavai, melyekben határozottan 
kiemelte, hogy a papi javak elvételét minálunk senki 
sem akarja s t b . . . Vájjon mit szól Tisza K. ezekhez a 
röpiratokhoz ? Papiros szájcsövei ugyan erősen tiltakoz-
nak minden szolidaritás ellen ; de szabad-e nekik teljesen 
hinni ? 

Ha a kormány csakugyan semminemű szolidaritás-
ban nem áll ezen aljas pamphletekkel, elvárjuk, hogy az 
államügyész megteszi kötelességét. 

Mert erősebb, perfidebb, aljasabb izgatást és nyíl-
tabb felszólítást országos rablásra még nem igen olvas-
tunk, mint ezen két röpiratban. Hazánk történetében az 
ilyen eljárás eddig páratlan. 

Csak a mult században, a nagy franczia forradalmat 
közvetlen megelőző korszakban irtok a pamphlet int ák ha-
sonló aljas és pajkos hangon. 

Vájjon ezt a kor signaturájának tekintsük? 
Vájjon nem lelketlen és perfid izgatók-e ezek, kik 

hazánk békés polgárait a legaljasabb módon fel akarják 
buj togatni a birtokos arisztokraczia és főpapság ellen, hogy 
békességben maradjanak a zsidók ? 

Sokkal jobban bízunk hazánk értelmiségének józan 
Ítéletében, m i n t h o g y azt gondolnók, hogy ilyen izgatás 
termékeny ta la j ra találjon minálunk. Nagyon is kilát-
szik a lóláb — ez nem csal meg senkit. 

Több reflexióra nem ta r t juk érdemesnek ezt a qua-
lifikálhatatlan két röpiratot , melyeknek egész hangja és 
iránya — a franczia pamphlet-gyár tóktól eltekintve — 
igen indokolttá tenné — ha ugyan volna, ki ezekre hall-
gatna — a Cassandra-szót : Finis Hungáriáé ! ? 

Róma. márcz. 3. A szentatya válasza a bíbornoki sz. 
Collegium hódoló üdvözletére pápává koronázásának he-
tedik évfordulóján : 

„A legélénkebb hála érzelmeivel fogadjuk az üdvöz-
leteket és jókívánságokat, melyeket bibornok ur, az egész 
szent Collegium nevében hozzánk intézet t ; s mi viszont, 
örülünk vele szemben kifejezni ez évforduló alkalmából 
teljes elismerésünket ama bölcs és fáradhatlan támogatá-
sért, melyet nekünk az egyház kormányzatában nyúj to t t . 
— S valóban, ezen kormányzás oly félelmetes teherrel 
nehezedik a mi gyenge erőnkre, bogy nagyon élénken 
érezzük az égi és földi segedelmek szükségét, hogy le 
ne roskadjunk. Ha pápaságunk hetedik éve után terheink 
nagyságát s a vele já ró igen súlyos és tövises kötelessé-
geket tekint jük, lelkünk még most is remegéssel telik el. 
épen ugy, mint az első napon, mikor e magas hivatást 
elvállalni kötelességünkké tétetet t . Tulajdonképen nem a 
mindennapi gondok és szakadatlan elfoglaltságok rémí-
tenek meg minket : mert ama nemes czél, amelyre ezek 
iránvozvák, és a segedelem, melyet bízvást remélünk 
Attól, akit méltatlanul helyettesitünk, könnyűvé és kelle-
messé képesek tenni e terhet . — Úgyszintén nem az a 
düh, nem a támadások, nem a fenyegetések, melyeknek 
folytonosan ki vagyunk téve a féktelen és roszakaratu 
sajtó részéről, aggasztanak minket, mert megemlékezünk 
arról, hogy mily módon bántak itt lent az isteni Mes-
terrel, s erre gondolva, mindaz, a mi sértő jelleggel bir 
a mi személyünkre nézve, elviselhetővé, sőt dicsőségessé 
válik. — A mi bennünket legjobban szomorít, az, hogy 
a félreismert egyház legszentebb, legjótékonyabb intéz-
ményeit sok ország és nemzet kebelében rágalmazzák, 
békés küldetését megtámadják, hatalmát korlátozzák, leg-
íidvösebb intézményeit visszautasítják, s mindezt most 
a jelen időszakban, a mikor, lia a társadalomra nézve 
igazi üdvöt remélnek, ezt legfőkép az egyháztól kell várni. 

Ezen fölül keserűségünket tetézi az a helyzet, me-
lyet itt Rómában Jézus Krisztus helytartójának terem-
tettek, s mely annál nehezebb s annál súlyosabb, mennél 
tovább tar t . — Nincs hiány olyanokban, kik azt állítják, 
hogy a római pápa jószántából alkalmazkodhatnék, al-
kalmazkodnia kellene e helyzethez, s elégnek kellene tar-
tania a számára meghagyot t szabadságot. Ez által csak 
guuynyal és insultussal tetézik az á r t a lmat ; mert szem-
beötlő tény, hogy a jelen viszonyok közt nem vagyunk 
urai a saját hatalmunknak, hanem mások kényére va-
gyunk bizva, kik hatalmukban tartván bennünket , min-
den perczben súlyosabbá tehetik ellenünk való ellensé-
geskedéseiket, keresett ürügyek alatt megakadályozhatják 
minden igyekezetünket s az emberek és dolgok különféle 



160 RELIGIO. 

l ehe t séges változásaiban saját személyünk ellen megújí t -
hat ják amaz ellenségeskedéseket, melyeknek több elődünk 
ki volt téve más korokban. Talán nem teszik meg ? Azok, 
kik minden jog ellenére nem féltek megrohanni az egy-
házi államokat, erőszakkal elfoglalni Rómát, sőt pápai 
lakásunk kapujá ig hatolni, micsoda biztosítékot nyúj tanak, 
hogy ezt is nem fogják megsérteni ? Vájjon a közelmúlt 
alkalmakkor nem nyilvánitották-e vakmerő szándékukat, 
nem intéztek-e vad fenyegetéseket békés hajlékunk ellen P 

De ha semmi ezekből nem történnék is meg : hol 
van a pápának teljes szabadsága az egyház kormányza-
tában ? Mindenkinek élénk emlékezetében van még, hogy 
mit követtek el a Propaganda ellen s általa az apostoli 
hatalom és hivatal függetlensége ellen, amennyiben ez 
igen közelről s az egész világon érdekli a hit s a lelkek 
érdekeit. — Mit mondjunk a megürül t székekre általunk 
eszközölt kinevezésekről, melyek közöl némelyek igazol-
hatat lan késedelmet szenvednek, mig másoknak semmi 
eredménye sincs Olaszország sok egyházára nézve a minden 
alapnélküli jogkövetelésekkel szemben ? — Végre még 
Rómánkban sem áll hatalmunkban aj tót csukni a betörő 
eretnekség előtt ; nincs hatalmunkban megakadályozni a 
felforgató és gonosz tanok elterjedését, sem a hit 
igazságaival s az egyház tanaival nyiltan ellenkező tör-
vényeket. — Vájjon a becsületes emberek Ítélete szerint 
ez a helyzet tartós és illő helyzete-e az egész katholikus 
világ legfőbb pásztorának azon magas hivatalban, melyet 
Jézus Krisztustól kapott , megfelel-e ez az apostoli szék 
méltóságának ? Bizonyára nem. Mi elviselhetjük ; de amig 
tart , sem mi, sem utódaink bármelyike soha semmi ál-
dozatok árán sem fogadhat ja el s nem szentesitheti. — 
Az egyház életéről és erejéről, legfőbb hivatalának füg-
getlenségéről és szabadságáról van itt szó, amelyekért a 
római pápák Istenbe vetett hittel s a kötelesség érzeté-
ből merített bátorsággal mindig küzdöttek és győztek még 
a föld legnagyobb hatalmasságaival szemben is. — Mint 
pápaságunk első napjaiban, ugy most is belenyugodva a 
Gondviselés intézkedéseibe, azon különös segedelemmel, 
melyért könyörgünk, s melyet az egész katholikus világ 
könyörög ránk az égből, tántorithatlanul fogjuk követni 
megfutandó nehéz és zord utunkat , s tőlünk telhetőleg 
fogjuk nyújtani a romlása felé siető világnak az isteni 
vallás becses előnyeit, melyeket ez a világ nem csak hogy 
nem becsül meg, hanem még oktalanul és hálátlanul 
harczol is ellenök. A szent Collegium segítsége, amelyre 
számítunk, nagy segedelmünkre és nagy támaszunkra lesz 
a jövőben is. S e bizodalomban, különös jóindulatunk 
zálogául, önre bibornok ur, valamint a szent Collegium 
többi tagjaira s a többi itt levő személyekre apostoli 
áldásunkat adjuk." 

I R O D A L O M . 

= Előfizetési felhívás a ka'ocsai növendékpapság 
II. „Szemelvények" czimü kiadványára. — A kalocsai 
növendékpapság Szent-Agoston-Egylete a mult évben egy i 
önálló dolgozatokból és a szent atyák örökbecsű, hazai I 

nyelvünkre átül tetet t müveiből álló kiadványnyal lépett 
a nyilvánosság elé. -— Azon elismerő nyilatkozatokból, me-
lyek úgy a sajtó, mint egyesek részéről tétettek, talán 
szerénytelenség nélkül szabad következtetnünk, hogy 
egyletünk helyes irányban halad, akkor, midőn tagjai 
önálló dolgozatok készítésére és a szent atyák müveinek 
tanulmányozására törekednek. — Tekintve tehát ama 
fogadtatást, melyben a tavali kiadvány részesült, a meg-
kezdett irányban való munkálkodást, nemcsak hogy foly-
tat tuk, hanem az idei kiadványt is e nemű dolgozatokból 
egybeállítani határoztuk. Tervezett kiadványunk ugyanis 
két eredeti értekezésből, két sz. atya fordított müvéből 
és néhány sikerültebb költeményből állana. Eredeti dol-
gozatok ezek : a) Az Ecclesinstes genuinitáso, mint czime is 
mutat ja biblikus értekezés : b) A Patarenok vagy Bogo-
milek Boszniában az árpádok alatt, tekintettel a kalo-
csai érseki székre, egyháztörténelmi tanulmány. Fordítá-
sok : 1. Aranyszájú szent János XV. Homiliája <>z Út 
hegyi beszéde fölött görög eredetiből és 2. Szent Ágoston 
ugyanezen tárgy fölött tartott beszédének egy könyve, végre 
néhány sikerültebb költemény a tagok ez évi dolgozatai-
ból. A kiadvány 12—15 ivre fog terjedni s előfizetési 
árát 1 forint 20 krban állapitottuk meg, növendékpapok 
számára pedig 1 forintban. Gyűjtőknek minden 8 példány 
után egy tiszteletpéldány nyal kedveskedünk. A megren-
deléseket legczélszerübben posta-utalvány- és levelező-lap 
által lehetne eszközölni. Minthogy a mü már sajtó alatt 
van, teljes tisztelettel kér jük a megrendelések mielőbbi 
beküldését, hogy magunkat a nyomtatandó példányok 
iránt némileg tájékozhassuk s reméljük, hogy a t. meg-
rendelők azt legalább is május elején megkapják. Kalo-
csán, 1885. évi február hó 26-án. A növendékpapság Szent-
Agoston-Egylete. 

VEGYESEK, 
f- Magyarország bib. herczegprimása e na-

pokban ismét fejedelmi alapítványt tett. 200,000 
fr tot küldött át az esztergomi főkáptalanhoz egy 
árvaház alapítványául, melyhez az épület külön 
számítandó. Ugyanezen alkalommal kijelentette ő 
eminencziája a főkáptalan előtt azt is, hogy a 
bazilika kupolájának restauracziójára és kidiszi-
tésére szintén tetemes összeget, körül-belül 200.000 
f r t szánt. 

— Washington^ utódja Cleweland köztársasági el-
nöktől az Egyesült-Államokban sok .művelt ' ember és 
államférfiú tanulhatna — élő vallásosságot Európában. A 
nagy államférfiú székfoglaló beszédének befejezéseid ezt 
az arany betűkre érdemes nyilatkozatot, illetve imát re-
begte el : „Es ne bizzuk magunkat egyedül az emberek 
erőködésére, ismerjük el alázatosan a mindenható Isten 
erejét és jóságát, ki a nemzetek rendeltetését kezében 
ta r t ja és a kinek befolyása országunk történetének minden 
idejében kimagaslik. Kérjük az ő segítségét, esdjük le 
áldását munkálkodásainkra!" 

— A jászóvári prem. r. növendékpapság „Remény" 
cz. önképző egylete 1885-dik évi márczius hó 7-én aquinói 
sz. Tamás-ünnepélyt tartott , melynek tárgysorozata igen 
szép és érdekes volt. A meghívót köszönettel vet tük. 

K e g y e l e t e s a d a k o z á s . 
-4 szentatyának péterfillérül 

Dr. Klinger István t. egyet. ny. r. tanár . . . 2- # 

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

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz;i 8. az.) 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

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

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, márczius 14. 21. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A ka th . társadalmi ügyek köréből. — A párbér Magyarországon. — Egyházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : A hol megfogni kell a. XIX. .század nagy problémájá t ; — B e r l i n : Sehorlemer-Alst báró beszéde a porosz képviselő-

házban. — Kath. Egyleti Elet: A szilli r. k . olvasókör alapszabályai. — A katholikus legényegyletek. — Vegyesek. 

A kath. társadalmi ügyek köréből. 
A soproni róm. kath. hitközségről. 

Sopron, 1885. márcz. 9. 

Sopron városában a kath. hivek régi idő óta 
képeznek szervezett községet;hitközségnek mondja 
a törvény. It t ugyanis két század óta körülbelül 
egyforma számban voltak a katholikusok és pro-
testánsok; emezek autonom hitközségekké ala-
kultak országszerte, s igy Sopronban is; termé-
szetes dolog volt tehát, hogy a kath. hivek itt a 
körülmények nyomásának engedve, hasonlag 
cselekedtek. Szerzett a hitközség vagyont (házakat, 
földeket, szőlőhegyeket) is, amelyet mindig önál-
lóan kezelt ; azonkivül szép számmal jótékony-
czélu alapítványok is bizattak kezére, igy pl. 
többféle stipendium, szegények számára való 
alapítványok. Azonban megint a hazai élet kö-
rülményei ugy hozták magukkal, hogy mig a 
protestánsok, tekintve iskoláikat, egyházi ügyeiket, 
temetőjöket, teljesen függetlenül minden beavat-
kozástól rendelkeztek, addig kath. ügyekben a 
város közönsége a régi időkből örökölt joggya-
korlatnál fogva mint patrónus fölügyeletet gya-
korolt a kath. plébániai templomokra, temetőre, 
iskolákra, ő választván a plébánost, a tanítókat s 
i. t. Ezen senki fön nem akadt, mert mindenütt 
így állottak az ügyek. 

Azonban mikor az 1S6S. törvények után 
kivált az iskola körül hazaszerte elkezdődött a 
harcz, s a város közönsége, a protestánsoknak 
nem lévén itt innyére felekezetlen iskola, mert elég 
hatalmasok iskoláik föntartására, az iskolákat a 
kath. hitközségnek kiadandóknak ítélte, uj föladat 
előtt állott a kath. hitközség. Kezdődött ekkor az 
alku a város és a kath. hitközség közt a kath. 
iskolaépület ügyében. 

Volt itt iskolaépület, s a régi telekkönyvben 
kath. iskolaépületnek volt bevezetve. Hanem, mi-
kor a telekkönyveket újra állították össze, az 
eddigi kath. iskolaépületet elnevezték városi isko-
laépületnek. 

Hogy itt terv szerint történt az ily eljárás, 
mutatja az a körülmény, hogy a kath. iskolaépü-
let építésére vonatkozó alapitó okmány és a többi 
okmányok is elvesztek mind a városi mind a helytar-
tósági archívumból, pedig az acták csak az ötve-
nes évekről szólnak. 

A mult évben estünk át végre a kellemetlen 
alkudozáson. A város megtart ja a kath. iskola-
házat, — amelyben már el is helyezte az állami 
főreáliskolát, és helyette átenged a kath. hitköz-
ség tulajdonába egy más házat és ennek átala-
kítására még ád 30000 frtot, ugyanekkora össze-
get szavazván meg a protestánsoknak is ! ! — a 
paritás elvénél fogva, noha manap már ugy va-
gyunk, hogy van 13,000 kath. és csak 8000 pro-
testáns. S mindez a belügy ministerium által már 
helyben is van hagyva, 

Ezentúl magunk kezeljük iskoláinkat, s igy 
azok jó karban tartásáról is a kath. hitközség 
tartozik gondoskodni. Teszi ezt képviselete által, 
melyet it t csak „Konvent"-nek szokás nevezni. 
Ez a képviselet 100 tagból álló igen tekintélyes 
testület. Van benne képviselve minden rend és 
rang; van ott főúr, van prépost, apát, kanonok, 
káplán, szerzetes, tanitó, ügyvéd, hivatalnok, ven-
déglős, mesterember, magányzó, gazdálkodó pol-
gár. Most hat éve némileg módosított szabályok 
alapján újra alakult, oly formán, hogy akkor 50 
tag 6 évre, 50 pedig csak 3 évre lett megvá-
lasztva. Ez idő óta minden 3. évben 50 tag 
mandatuma lejár, s akkor újra történik választás. 

21 
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a kilépettek azonban újra megválaszthatok. Van 
igy a testületben mindig régi tehetség és tapasz-
talás s nyer az minden 3. évben uj fermentu-
mot a beválasztott if jabb erőkben. Mint minden 
ily testület, a soproni kath. konvent is szakosz-
tályokra oszlik ; van patronátusi szakosztály, van 
gazdasági szakosztáty, van kisdedóvóintézeti szak-
osztály.*) Időről-időre tartat ik közgyűlés. E konvent 
elnöke jelenleg dr. Schwarcz Miklós, ügyvéd, al-
elnöke ngs Póda Endre, városplébános, ki a kon-
ventnek állandó tagja. Természetes, hogy a kon-
ventnek hatósága a győri püspöki ordinariatus. 

+-

A párbér Magyarországon 
jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint. Oklevéltári nyomozá-
sok alapján irta Timon A kos jogtudor, képesített egyetemi magán-
tanár, a győri jogakadémián a jogtörténet és egyházi jog nyilvános 
rendes tanára. Budapest, Pallas irodalmi és nyomdai részvénytár-

saság. 1885. 8-rét, 411 I. Okmánytár 103 1. 
(Folytatás). 

Ha a párbér közönséges egyházjogi eredetére visz-
szamegyünk , ez az önkéntes oblátiókból veszi ere-
detét. Lassanként az oblátiókból jogi kötelező erővel 
biró praestatiók, szolgáltatások lesznek s ezekből csak 
hosszabb folyamatban alakul meg a dologi teher. Ez a 
középkori jellegű fejlődésnek végső pontja . Abban az 
állapotban, midőn a párbér minden házas személy által 
egyenlően fizettetik, ez az az idő, midőn a párbér nem volt 
dologi teher, hanem egyedül személyes irányú szolgálta-
tás. Terhel te a személyt a házas állapot kulcsa szerint. 
Később már házasok bir tokaránylag viselik a párbér t s 
ez jelzi azt, miként alakul át a párbér dologi teherré. 
Er re az átmenetet az igavonó marhák száma szerinti ki-
vetés nyúj t ja . Ez a bizonytalan kulcs lassankint eltűnik. 
Helyébe úrbéri osztályozások lépnek, a mi az úrbér or-
szágos behozatalával éri el a te tőpontját . Ekkor már a 
házas állapottól is hovatovább eltekintenek s a puszta 
birtoklásra kezd a suly esni. Ebben látom én a párbér 
dologi teherré alakulásának befejezését, habár az attól 
kezdve már mint dologi teher kezd jelentkezni, midőn a 
párbér megszűnik minden hivőre nézve egyenlő lenni. 
Az úrbéri viszonyoknak az urbáriumok által tör tént 
rendezése kihat a párbér-ügyre is s ezt is kezdi oly 
biztos alapokra fektetni, mint a melyeken az úrbéri szol-
gáltatások nyugodtak, melyek jobbára mint kétségtelen 
dologi terhek jelentkeznek. 

Ezen végső fejlődést a párbér természetesen nem min-
denütt éri el. A fejlődés több helyen hátra marad, s egy 
korábbi stadiumban teng. Innét van, hogy nem állitható 
minden esetben az, hogy a párbér dologi teher. A felvi-
lágosítást a canonica visitatiók nyúj t ják . Csakhogy nem 
kell pusztán a szavak után indulni. Nem az dönt, hogy 
a személy vagy dolog neveztetik-e meg mint adós. A 
dologi teher kötelezett alanya ugy is csak mindenütt a 

*) Ez az a localis kath. autonomia, melyet lassan-
ként mindenütt életbe fog kelleni léptetni. 

személy. A colonus, inquiliuus kifejezés mellett is fenfo-
roghat a dologi teher esete. Nem kell szavakban rejlő 
külsőségek után indulni. A canonica visitatiók nem oly 
források, melyek elvi kérdésekre adnának feleletet, ezek 
a kútfők tényleges állapotok fixirozására szorítkoznak. A 
feldolgozás kötelessége aztán, hogy ez utóbbiakat elfo-
gadva, jogi fogalmakká alakítsa. Azon egyátalán nincs 
a szerzőnek mit csodálkozni, (84. 1.) hogy a tizenkilencze-
dik század előtt a dologi teher kérdése a kath. egyház-
ban nem lesz felvetve. E r r e egyszerűen nem volt szük-
ség. A mi harczok azelőtt a párbérügyben protestáns 
részről voltak, azok sem forogtak a felett, váljon a pár-
bér dologi teher. A kérdés általában a fizetni vagy nem 
fizetni körül forgolódott. Régibb magánjogi íróinknál még 
az úrbéri szolgáltatások sem fej tegettetnek mint dologi 
terhek. Ki fogná ezért az úrbéri szolgáltatások abbeli 
minőségét, hogy jobbára úgynevezett dologi terhek let-
tek légyen, tagadásba venni. Ezekkel az úrbéri szolgáltatá-
sokkal is ugy áll a dolog, hogy az minden esetben quaes-
tio facti, váljon, egyik-másik szolgáltatás dologi teher 
vagy nem iukább olyan szolgáltatás, mely dolog bir tok-
lásával semmi összeköttetésben sem áll. Ezen vizsgálódás 
terén is lehet eset arra, hogy a szolgáltatás és birtokláson 
kiviil még bizonyos személy-állapottal is kapcsolatban 
áll, a mi aztán a teher dologiságát nem ront ja le. Igy a 
gróf Károlyiak codex diplomaticusában ott, hol a szat-
mári tar tomány 1592-ben fennállott urbár iuma van le-
nyomatva, Ilosváról a következő jegyzés olvasható : Ad 
festum Xativitatis Domini singulus colonus uxoratus, sive 
sit integrae aut dimidiae sessionis colonus, dat Domino 
terrestri avenae cubulum uuum et gallinarum singulam ]) 
Egészen hason fejlődést tüntet fel mint a párbér. Ennél is, 
annál is a házas állapot a birtoklással együtt határozó. 

Ezen a gondolatmeneten még csak arra akarok fe-
lelni, hogy a házatlan zsellér is fizetett párbér t . (74. 1. 
I. jegyzet). Igaz, hogy itt szerzőnek Boncz Ferencz elle-
nében igaza vari, ki azt állítja, hogy „az egyházi láto-
gatásokban szolgálmányok teljesítésével csak a birtokos 
lakosok terheltetnek." De minek azt állítani, hogy a 
párbér mindig csak dologi teher. Ez nem mindig az eset, 
különösen nem akkor, ha a párbérrel terhelt személynek 
nincs semminemű fundusa. 

A dologi teher merevnek meghatározása mellett az 
is hibás kiindulása a szerzőnek, hogy a tridenti zsinat 
határozata (sess. XXIV. c. 13. de reform.) a következő 
szerkezetben „kétségbevonhatlanul" kitüntetné a párbér-
személyes jellegét : 

In parochialibus autem ecclesiis quarum fructus adeo 
exigui sunt u t debitis uequeant oneribus satis facere curabit 
ep i scopus . . . ut pr imatiarum vel decimarum assignation« 
aut per parochianorum symbola et co l lec tas . . . ratione 
tan tum redigatur quod pro rectoris ac parochiae neccessi-
tate decenter sufficiat. 

Ebből én nem tudom azt kiolvasni, mintha a pár-
pér nem válhatott volna dologi teherré. Már emiitettem, 
hogy a szóban levő kérdést az általános egyházjogi for-

') A Nagy-Károlyi család oklevéltára. A család megbí-
zásából sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. Budapest 1885. III. köt. 
518. 1. 
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fásokból nem dönthetni el. Az általános egyház az elvi kö-
telezettség kimondásával mindenha megelégedett , a kivitelt 
a partikuláris jogfejlődésekre bizta. 

Szabadjon a példáknak a szerző adta fölötte becses 
és gazdag tárházából és pedig a munka okmánytárának 
XL. számából idézni. I t t arról van szó, hogy a munkácsi 
g. kath. püspöki megye lelkészei mint szedjék a párbért s 
felemlittetik, hogy több helyen az a szokás divik, hogyha 
az atya gyermekei között a telkét megosztja, az atya ál-
tal fizetett párbér t a fiak bir tokaránvag fizetik. A példa 
igen szépen fejezi ki, hogy a párbér mégis csak teleken 
fekszik, tehát dologi teher. Ugyanis ezen a terhen a te-
lek feldarabolása mitsem változtat. Az idézett okmány-
ban a helytartóság számvevősége, azt a véleményt adja, 
hogy : Si plures in una eademque domo habitantes sessi-
onem colant in pane eodem, eotum tota domus velnti unus 
colonus consideratur. Ez a hely is a teher dologiságára vall. 
A telek dismembratiójából eredő kérdésre nézve a kö-
vetkező felelet adatik : Si in una quidem domo habitent, 
terras tarnen sub divisas inter se habent distinctoque pane 
u tuntur , eotum paterfamilias velut colonus reliqui qua 
inquilini doiniciliati considerantur. E helynek más értel-
met alig lehet adni, mint azt, hogy a telken nyugvó ter-
het a telek szétdaraboltsága daczára a család feje szol-
gál tat ja . A szolgáltatás marad a réginél s a többi személy 
csak zsellérszámba jön. Mindezekben én a teher dologisá-
gát látom megállapítva. 

A párbér-teher dologi minősége a jogtörténet i fejlődés 
során sokszor éreztette az erejét. Legjobban meglátszik 
ez azon, hogy a nemesek is tartoztak a kezeikre került 
jobbágy-telkek után párbér t fizetni. Ezért az elvért az egy-
ház következetesen küzdött. A trencsénmegyei plébáno-
sok 1692-ben folyamodást intéznek a királyhoz, melyben 
olvassuk : Insuper domini r.obiles armalistae et simplices 
iuscriptionalistae in comitatu Trenchiniensi degentes a 
terris rusticanis, solitos et nobis obvenire debentes 
metretas frumenti (párbér) solvere recusant. A munka 
szerzője-bizonyítja, hogy 1724-ben meguj i t ják folyamod-
ványukat és ismét panaszkodnak, hogy a curialisták, in-
scriptionalisták stb. nem fizetik a metretákat , mire a ki-
rály újból elrendeli a szolgáltatások teljesítését. A nyitrai 
archidiaconatus 1714-ben jelenti : Nonnulli dotninorum ter-
restrium tani catholicorum quam acatholicorum subditis 
suis donationales nobilitares procurarunt sessionesque co-
lonicales quae decimis et metretis obnoxiae erant eisdem 
contulerunt quam plurimi parochorum proventus non pa-
rum minuuntur. Igen csattanós érvek a párbér dolgot 
terhelő minősége mellett. A nyitrai archidiaconatus felszó-
lalásában a tized és a párbér mint egyaránt a telket 
terhelők emlittetnek. A tizedre nézve átalán el van is-
merve, hogy az dologi teher, a mi a párbérre is a jelen 
esetben igy lévén, mindakettö rokon természeténél fogva 
együt t volt felemlíthető. 

A párbér kérdésének taglalásánál nem fog ártani, 
ha hason intézménynek a külföldön is utána nézünk. 

Hinschius Pál a porosz egyházi jogról irott com-
mentárjában1) a Landrecht 937. §-ához hosszabb jegyzést 

') Hinschius, Das preussische Kirehenrecht in Gebiete des all-
gemeinen Landrechtes. Berlin u. Leipzig 1884. 442. 1. 

tesz, melyben a parochialis szolgáltatásokról (Pfarr und 
Küster-Abgaben) van szó. I t t említtetik a „calende" s a 
„vitaltag"-nevü szolgáltatás, mely utóbbi húsvétkor ada-
tik. Mindkettőt Poroszország nyugatán „s t rená ' -nak ne-
vezik. Ha váljon ezen szolgáltatások dologi vagy szemé-
lyes jellegűek, a felett vita van. Ezeket nyugati Poroszor-
szágban a Marienwerdeni főtörvényszék 1795-ben, mint 
eredetleg ajándékokat, pusztán személyes tartozásoknak 
Ítélte. 

Keleti Poroszországban kétféle „kalende" van, kis 
és nagy kalende. A „nagy calende" Hinschius szerint is 
kétségen kivül állóan dologi tehernek tekintendő. Vita 
csak a kis kalende — apróbb tartozás — felől van. A 
provinciális felebbviteli törvényszék az első bírósággal sze-
mélyes jellegű szolgáltatásnak vette, de a főtörvényszék 
(1851) a mellett döntött, hogy még a kis kalende is do-
logi teher. Ez ellen polemizál Hinschius. Az 1864. évi 
márczius 10-ről való porosz törvény arról intézkedik, 
hogy telekfeldarabolások esetén mint oszlanak meg az 
egyházi tartozások, ezek között a kis és nagy kalende. 

A párbér és kalende hasontermészetü szolgáltatások. 
Különösen áll ez a nagy kalendát illetőleg. Ez utóbbi a 
párbértől bizonyára csak névre s a szolgáltatás idejére 
különbözik. Azt lá t juk tehát, hogy van külföldi judica-
tura és törvényhozás, mely azt, a mi nálunk a párbér, 
dologi tehernek vette. Hogy ez a külföldön nem elszige-

I telt jelenség, arról mindenki meggyőződhet, ki Richter, 
a hires protestáns kanonista könyvét figyelemre méltatja. 
Egyházjogi tankönyve 237. §-ában foglalkozik az evan-
gelicus egyházban előforduló stóladíjak, visitationalis költ-
ségek és egyházi adókkal. I t t nyilván elismeri, hogy a 
lelkészek és egyházi alkalmazottak ellátására a régibb 
időből eredett praestatiók dologi természetűek is lehet-
nek,1) a mi természetesen avval függ össze, hogy ezek 
a praestatiók a régibb idők gazdasági fejlettségéuek meg-
felelőleg szabály szerint telekbirtokosokra rovattak. Ha 
igy áll a dolog, az minden egyes esetben Németország-
ban is megvizsgálást igényel, hogy a szolgáltatás minő 
jogi természettel bir.2) 

Áttérek a protestánsok viszonyára a párbérhez. 
Atalán ismert dolog, hogy a katholikus egyház min-

den keresztelt egyént saját hivének tekint. A protestán-
sok kiválását tehát a katkolikus egyház nem ismerte el. 
Hiába volt a bécsi, meg majd később a linczi békekö-
tés. Ezek által a protestánsok szervezetet maguk részére 
nem biztosítottak. Ehhez járult , hogy Magyarországon 
olyan protestánsok is voltak, kik nem léptek volt ki nyil-
tan a katholikus egyház kebeléből, a mi által a katho-
likus álláspont csak erősbödött. A nagy békekötések in-
kább mint nagy fegyvertények, mint a nemzeti história 
fénypontjai jelentkeznek. Hisz ezeknek az idejében a pro-
testantismus a saját termő földjén, német földön sem ju -
tott el a westpháli békekötésig (1648), pedig szerencsé-
sebb viszonyok közt volt. Ha ez a nagy békekötés is 

') Richter, Lehrbuch des katholischen und evangelischen 
Kirchenrechts 7. kiadás. Lipcse 1871. 746. 1. 9. jegyzet-

s) Vesd össze Schulte, Das katholische Kirchenrecht. II. 
1856 560. 1. 

17* 
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csak később történt meg, ha még ez által sem éretett el 
a katholikus és protestáns egyházak között egy végső 
megoldás, ilyes valami hogy is tör ténhetet t volna a ko-
rábbi bécsi (1606) és linczi (1645) békekötések által oly 
szerencsétlen viszonyok között, melyekben a magyaror-
szági protestánsok tengődtek. Még ha a protestantismus-
nak valamely jól kigondolt alkotmány hamarjában ren-
delkezésére állott volna is, protestáns fejedelmek hiján 
nagy akadályokba ütközött volna. Azon egyátalán nincs 
mit csodálkozni, hogy a katholikus szentszékek a pro-
testánsok feletti jurisdictiójukat megtar tot ták, a mi a 
hierarchia rendjénél fogva az erejét a plébános által is 
éreztette. Ez a plébános aztán a maga párbérét a pro-
testánsoktól is — kiket saját hiveinek ta r to t t — meg-
követelte. Igy állott a dolog elvileg, a min egyes terü-
leteken, helyenkint csak a viszonyok hatalma tudott 
változtatni. A gyakorlat i életben előforduló compromissu-
mokra t ág tér nyilott . Egy ilyen törvényhozásilag meg-
alkotott compromissum az 1647. évi II. decretum 12. 
articulusában nyilvánul. Ez a törvényczikk többfélét ren-
del. A dossal ellátott parochiákban a katholikus plébá-
nost a saját híveitől nyerendő párbérre utalja, mondván, 
hogy ezt az evangelicus ministerek is a saját híveiktől 
nyerjék. A filiákban ugyanez áll. Következik egy intéz-
kedés, mely az uti possidetis elve szerint szól, tudniillik 
ugy, hogy a hol eddig az evangelicusok nem fizettek a 
katholikus plébánosnak, ott ezentúl se fizessenek, a mi 
megfordítva is ki van mondva a katholikus hivek javára 
az evangelicus lelkészek ellenében. A törvény szövegében 
itt az argumentum a contrario élére van állítva. Legfon-
tosabb az utolsó intézkedés, mely igy szól : 

Quibus vero in locis nulli plane Proventus Pa-
rochiarum habentur verum Plebani ex solutionibus 
duntaxat personalibus seu sessionalibus sustentatio-
nes habuissent ; 

Ut in ejusmodi locis, pro bono pacis deinceps 
tales per Catholicos et Evangelicos incolas prae-
standae solutiones, per Judices locorum talium exi-
gendae, in duas rectas coaequales partes dividan-
tur, earumque una Parocbo Catholico, altera autem 
Evangelico l l inistro ejus vel alterius loci, cujus 
videlicet ministerio usi f'uerint absque defectu ali-
quo assignetur. 

Egészében a törvényt ugy jellemezhetem, hogy azt 
nem hat ja át valamelyes elvi szempont. Távol áll az elvi 
megoldástól, t r vo l attól, hogy a fizetés kinek-kinek a 
hite szerint tör ténjék. Az uti possidetist látszik a legjob-
ban óvni. Es a mi épp az idézett részt illeti, az a szóban 
levő szolgáltatások természetére némi fényt dérit. Solu-
tiones personales sett sessionales említtetnek, a mi arra 
enged következtetni, hogy a fizetések nem csupán szemé-
lyes természetűek, hanem olyanokról is lehet szó, melyek 
sessionális vagy reális természetűek. A kifejezések, ugy 
látszik, nem egyértékesek. A párbér jogi alakulatai kü-
lönfélék lehettek, a párbér majd mint személyes szolgál-
tatás, majd mint dologi teher jelentkezhetett . A gordiusi 
csomót az osztály egyenlő megtételével lehetett ketté 
vágni, a mi egyátalán nem áll azon az állásponton, hogy 
„kiki az ő igazi hiti" szerint fizessen, vagyis a maga 
papjának. Még ugyan nem jöt t el az ideje annak, hogy 

a párbér kérdése mint dologi teher állittassék az előtérbe. 
E lég volt a katholikus egyháznak a protestánsok keresz-
telt voltába kapaszkodni, a miből csak annyit engedtet-
nek vele, a mi az uti possidetis elve s az kíván, hogy a. 
bonum pacis ugy ahogy meglegyen. De már a solutiones 
sessionales által kifejezésre ju t a párbér dologi teherré 
alakulása, a mi bizonyára az urbárium általános behoza-
tala által segittetik elő a legnagyobb mértékben s a mi 
aztán mint sok helyen bevégzett tény teljes erővel akkor 
tör elő, midőn a párbérfizetés alól a protestánsok az 1790/1. 
évi 26. t.-czikk következtében általán mentesittetnek. I t t 
még csak azt emiit jük fel, hogy a publicum exercititium 
a protestánsokat mindenha mentesítette a párbér fizetése 
alól. Fölötte érdekesek szerzőnek a reformatio és ellen-
reformatio, a publicum és privatum exercitium, továbbá 
a görög keletiek egyházi viszonyairól szóló nagy törté-
nelmi ismerettel irott fejtegetései, továbbá azok, melyek 
a resolutio Leopoldinának, a resolutio Carolinának, Mária 
Therezia és II. József egyház-politikai működésének szen-
telvék. Teljes elismeréssel adózunk itt a történeti és 
közjogi szempontoknak, melyek tagadhatlanul bizonyos 
összefüggésben állanak a párbér kérdésével is, a mikről 
csak azért nem szólunk, mert azok által a saját állás-
pontunkat nem lát juk megingatva. Azok méltatását az 
olvasóra bizzuk, kinek a könyv itt közelebbről nem mél-
ta to t t részeit, mint igen tanúságos olvasmányt bátran 
ajánlhat juk. Bennünket mindezekből csak az 1681. évi 
decretum 26. articulusának 20. §-a érdekel közelebbről: 
Interea vero nec catholici Ministris Augustanae et Hel-
veticae Confessioni addictis nec vero horum sequaces 
Plebanis Catholicis ad mentem articuli 11 anni 1647 sol-
vere obligentur. Mi ezen törvényhely értelme ? Tagadhat-
lanul nagy visszaesés. Azt gondolná az ember, hogy leg-
alább is az 1647. évi 12. articulus intézkedései lőnek 
megerősítve. De a hivatkozás nem erre, hanem az ugyan-
azon évi 11. articulusra történik, mely csak a nemesekre 
értendőleg mondotta ki azt, hogy a katholikus nem fizet 
a protestáns, a protestáns a katholikus papnak. 

Helyesen mondja a szerző: „A viszonyok egészen 
mások voltak mint 1647-ben, a protestánsok nem is gon-
dolhattak többé arra, hogy akár a királyi hatalom, akár 
az országgyűlés az 1647. évi 12. törvényczikket u j életre 
fogja támasztani". Ez a visszaesés a hatalmas lábra ka-
pott ellenreformatio eredménye, melynek nagy hatását az 
mozdította elő, hogy a protestánsok kellő szervezettsége 
még mindig hiányzott. Ennek létesítésére a református 
komjáti zsinat már 1626-ban is csak elkésve törekedett . 
Az 1647. évi 12. articulusban tett concessiót csak a föl-
desúri hatalom fedte ideig-óráig. A protestáns parochialis 
szervezetek nem épültek ki. Pedig e kor csak oly paro-
chialis szervezeteket ismer el, melyekbe akarva nem 
akarva belé kell tartozni. Annak a gondolata még nem 
is derengett , hogy szabad egyesülésre egyházközségek 
(Freikirchen, Personal-gemeinden) támadhatnak. Igy aztán 
elegendő volt, ba valamely protestáns fél nem articularis 
helyen lakott . Ez a lakás reá a katholikus plébános ha-
tóságát az állami jog szempontjából is megállapította. Ez 
is elegendő a párbér fizetésének megállapítására. Külföl-
dön még arra is volt példa, hogy ha kálvinisták luthe-
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ranus területen el is türet tek ugy, mint kik egyházköz-
ségeiket szabad egyesülésre megállapíthatták, azért a 
lutheránus parochia pénzbeli terheihez mégis csak járulni 
ta r toz tak . 1 ) 

A protestánsok viszonyát a párbérhez az 1790/1. 
évi törvényhozás oldotta meg az által, hogy 26. czikke 
6. §-ában kimondotta : Solutio Stolae aut Lecticalis hac-
tenus per Evangelicos Parocliis catholicis et Ludimagistro 
aut aliis Ecclesiae Servitoribus seu in aere parato, seu 
in naturalibus, seu in laboribus praestita in posterum ex 
integro c e s s e t . . . Ugyancsak igy bánik az egyházépitke-
zési kötelezettséggel, t. i. azt a protestánsokra nézve a 
katholikus egyházak irányában megszünteti. A vesztett 
párbérre nézve a kártalanítás elvét is kimondja. 

A törvény a protestánsokra 1791. évi junius 13-án 
lépett hatályba, a minek jó té teménye a görög-keletiekre 
is ki lett terjesztve. 

Természetes, hogy a törvény rendelésének hát terét 
az egész történelmi fejlődés képezi. Ezt a fejlődést figye-
lembe venni, még mai napig is gyakorlati jelentőségű. 
Igaz, hogy a mentessé te t t protestánsok és görög-kele-
tiekre nézve közömbös az, *) hogy a párbér magát sok 
esetben dologi teherré nőtte ki. R e á j u k nézve a törvény 
elegendő biztosítékot nyúj t az által, hogy őket ex integro**) 
mentesítette. A törvény nem ugy értendő, hogy csupán 
a meghozatala idejekori bir tokállapotokra bir kihatással. 
Nem lehet azt mondani, hogy az azóta tör tént birtokvál-
tozásokra nézve, vagyis, ha telek katholikus kézről pro-
testáns kézre ment át, a párbér mint dologi teher fenn-
állhatna. A törvény nem distingvál, de a lehető legáta-
lánosabban rendelkezik, a mi a törvény magyarázati 
anyagából, az előtanácskozásokból is kimutatható. Mind-
azáltal több eset lehet, midőn arra vissza kell menni, 
hogy a párbér jogi természete megállapittassék. Kétség-
telen, hogy ha egyes esetben konstatálható, hogy a 
párbér dologi teherré fejlődött, ez oly birtokos irányában, 
ki nincs mint bevett vallásfelekezetü egyén mentesítve, 
még mindig étvényesithető lesz, feltéve azt, hogy a meny-
nyiben a birtokláson kívül még valamely személyállapot 
is határozó — teszem a házasállapot — az sem hiányzik. 
Ezen felül az sem tévesztendő szem elől, hogy a szóban 
levő dologi teber, mint ilyen, csak az illető kötelezett 
fél saját birtoklása időtartamának erejéig szül kötelezett-
séget. (Vége köv.) 

Mejer Lehrbuch des deutschen Kirchenrechts. Göttingen, 
1869. 156. 1. 

* ) ? . . . . Szerk. 
**) I t t térünk el az általunk i. t. biráló ur véleményétől. Az 

1790/1-iki 26. tcz. 6. §-a azt mondja, hogy az evangélikusok azon 
lecticale fizetésétől a kath. papoknak mentetnek fel, a melyet eddig 
fizettek, „solutio — hactenus praestita, cesset". Azutánra, vagyis 
egész a mai napig tehát csak az ,addig' fizetett párbértől mente-
sitvék a protestánsok. Hogy a dologi teherként azóta protestánsra 
átszállt párbértől mentesek volnának, arra nincs törvény. Tehát 
az ilyet a protestáns a zsidóval együtt fizetni tartozik. Es igy nem 
áll biráló azon megkülönböztetése, melynek alapján néhány sorral 
alább azt mondja, hogy ily dologi teher viselésétől a bevett vállá • 
suak mentesek, a ,be nem vett'-ek, p. a zsidók, nem. Szerk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 13. A hol megfogni kell a XIX. 

század nagy problémáját ! —• 
Mi a XIX. század nagy p rob lémája? Visszavezetni 

a vallásával meghasonlott embert Krisztushoz, az ő meg-
váltó Istenéhez, és visszavezetni a keresztény népek álla-
mait az — egyházhoz, a ker. civilisat.io szülőanyjához ; 
meggyőzni a hitvesztett embert, hogy gyermek és i f jú-
korának hite nem volt ábránd,, és az államokat, hogy 
nincs igazi tartós béke, általános jólét és megelégedés, 
csak az alat t a föltétel alatt, ha ők őszintén és teljes 
szívvel leborulnak a felfeszített Ldvözitő előtt és zászló-
jukra ú j ra felírják Nagy-Konstant in je lmondatá t : in hoc 
signo vinces ! . . . Nan „non est in alio aliquo salus." 
(Act. 4. 12.) 

Hogyan kell az embert Istenéhez visszavezetni, arról 
i a pastoralis szól. 

Hogyan kell az államokat Krisztushoz, azaz a ke-
resztény katholikus politika ú t jára visszavezetni és azon 
tovább vezérelni, — ezt fej tegetni a keresztény államphi-
losophia és a katholikus publicistika dolga, az egyház 
mindenek fölé kimagasló tanhatóságának mint vezércsil-
lagnak folytonos és lelkiismeretes szemmeltartásával. 

XIII . Leo pápa azzal a mindent átható fensőbb 
bölcseséggel, mely magas elméjének kiváló sajátsága, 
igen sűrűen lövel ki a világra fénysugarakat , melyekből 
korunk keresztény államférfiai és katholikus publicistái 
kimondhatat lanul sokat tanulhatnak. 

Polit ikával nem foglalkozik csak szükségből. Ezt a 
szót ,politika,' alig ejti ki ajkain. Hanem annál többet 
foglalkozik a politika alapjával : az eszmék és elvek tisz-
tázásával, az erkölcsök tisztításával, a társadalmi bajok 
okozta ziláltság orvoslásával ; mer t jól tudja a „lumen 
de coelo" pápája, hogy a hol meg van a keresztény ka-
tholikus politika számára a ta laj az elmékben és a tár -
sadalomban, és az kellően meg is van dolgozva, ugy 
hogy bőven termi a kivánt gyümölcsöket : ott a keresz-
tény és katholikus politika ugy kikel és kifejlődik a ke-
resztény és katholikus életű társadalomban, mint buja 
tavaszon az elhintett mag a termékeny földből. 

Lelkesedéssel követjük e nagy pápa példáját és 
utasításait a tudományok bölcseletibb, mélyrehatóbb mü-
velésében. Aquinói sz. Tamás bölcselete kath. papnevelő 
intézeteinkben országszerte fel van karolva, s az a lendü-
let, melyet XIII . Leo pápa a történelmi tanulmányoknak 
az által adott, hogy a kutatások előtt a Vatikán párat -
lanul álló okmánytárát egészen feltárta, nálunk is örven-
detesen észlelhető a hazánkra vonatkozó vatikáni okiratok 
kiadására kegyelmes főpásztoraink pártfogása alatt ala-
kul t nagy vállalatban. 

Kövessük a pápa példáját, kövessük számtalanszor 
ismételt oktatásait a társadalmi életnek keresztény és 
katholikus szellemben való újjáalakításában is! 

Ez a fődolog. A tudomány, legyen az bölcselet, le-
gyen az történelem, csak eszköze, csak disze lehet a tár -
sadalmi jólétnek, nem pedig maga a társadalmi jólét. 

A ker. tudomány ad keresztény szellemet a társada-
lomnak ; de maga a tudomány nem teremt társadalmat. A 
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társas életnek szint, izt és csint a tudomány igazán ad : 
de arra, hogy keresztény és katholikus legyen a társada-
lom, arra szükséges, hogy a tudományhoz hozzájáruljon 
— a társadalomnak kereszténynyé és katkolikussá tevése 
és a keresztény és kath. társas életben megtartása. 

I t t az ideje tehát, hogy : ha azt akar juk , miszerint 
katkolikus államférfiaink minden melléktekintetektől men-
ten, igazán teljesen és katholikus politikát valljanak és kö-
vessenek, itt az ideje, mondom, a társadalmi élet terére vetni 
munkálkodásunkat és mennél több tűzhelyet emelni a kath. 
olvasó és társalgó körökben és más a társas és magán 
életre kiszámíthatatlan befolyással biró egyletekben — a 
katholikus közszellemnek, összetartásnak és igazi testvéri ) 
szeretetnek. 

Kétszer is szólt legújabban egyházunk legfőbb ta-
nitója XIII. Leo az egyház és a társadalmi kérdés viszo-
nyáról : a franczia ka th . nagyiparosok és vállalkozók szá-
zas zarándoklata és azután pápává koronázása előestéjén 
a bíbornoki sz. Collegium előtt. A francziáknak ezt üzente : 
.El le seule (l 'Eglise) a le secret des difficiles problèmes 
sociaux qui agitent le monde," azaz: egyedül az egyház 
bir ja a t i tkát ama néhány társadalmi problémáknak, me-
lyek a világot zajgásban tar t ják. 

Vigyük ki e t i tkot a társas életbe ; hogy lássa, 
érezze magán az egyház áldásos hatását mindenki, min-
den rangban, minden állásban. 

I t t az alapja, itt a kiinduló pont ja a keresztény ka-
tholikus conservativ politikának. 

A ki nem innen akar kiindulni, vagy, nem is akar 
— indulni : az még nem ábrándult ki, az azt hiszi talán, 
hogy tetejénél lehet kezdeni a házat épiteni. ?? 

Berlin. Schorlemer-Alst báró beszéde a porosz kép-

viselőházban. (Folyt.) — Egy megjegyzést teszek a kor-
mány számára, és ez az, hogy a kath. nép megkívánja, 
hogy lelkipásztorait az egyháztól kapja, ne az állam 
küldje azokat. (Igen helyes, a Centrumban). Az állam-
kormánynak beavatkozása a lelkészek nevelésébe és al-
kalmazásába joggal bizalmatlanságot keltett a kath. nép-
ben és azt a meggyőződést érlelte meg benne, hogy en-
nek az eljárásnak czélja a papság elvilágiasitása és rom-
lása. Hogy ez a föltevés fennáll, a fölött nem lehet 
csodálkozni, mert mi azt a tapasztalást szereztük — em-
lékeztetek különösen a kulturharcz első éveire, — hogy 
mindazok, a kik az egyházi hatósággal meghasonlot tak, 
mindazok, a kik hitöket megtagadták, minden apostata, 
mondhat juk, minden esküszegő, a kormány részéről támo-
gatásban és pártolásban részesült. (Ugy ván, a C.) És ezt 
mi már régóta tapasztaljuk. Utalok az 1837-iki kölni 
bonyodalom harczának idejére ; utalok a ,deutsch-katho-
lik'-ok idejére : mindenütt , a hol csak egy kis repedés 
mutatkozot t és remélni lehetett a katholikusok egyetér-
tésének megzavarását, a kormány mindenüvé bedugta az 
uj ját . Hanem néhányszor csúfosan benszorult ez az ujj. 
(Igen helyes, a C.) No de ez igy szokott történni. Azért 
már egyszer ideje volna, hogy a kormány a kath. egy-
ház elállamisitásának (Verstaatlichung) kísérletét végre-
valahára abban hagyja. Hiábavaló itt minden erőködés. 
A kath. egyházat valamely országban meg lehet semmisí-

teni, életét rorosz-, vagy Németországban lehetetlenné le-
het tenni ; hanem corrumpálni a kath. egyház magát nem 
hagyja sehol; sokkal erősebb lábon áll a kath. nép és a 
kath. papság sokkal hűbb a hitéhez, mintsem hogy ezt 
megengedje. (Nagyon igaz, a C.) 

A királyi államkormánytól, és önöktől uraim e ház-
ban, szabad legyen kérdenem : ugyan mit is értek hát el 
a májusi törvényekkel a kormány és az akkori parlamenti 
többség szándéka szerint ? Csaknem nevetni kell az em-
bernek, ha az 1873. május 12. törvénynek ama hires 1. 
§-ára gondol, mely a pápa hatalmára vonatkozik Német-
országban. Oly büszkén és pompásan állt ott ez a para-
g raph ia , — és mi lett az egészből ? Lom a papir-kosár 
számára. (Igaz, a C.) A pápának e paragraphus szerint 
Németországban többé semmi beleszólása sem leendet t ; 
és meddig kellett várni, hogy ugyanaz a kormány, mely 
ezt a törvényt javasolta, kénytelen volt a pápához for-
dulni, hogy kiszabaduljon a nehézségekből, melyekbe ju-
tott . Igenis, a pápa hatalma iránt i t t Berlinben nagyon 
de nagyon csalódtak. Ujabb időből egy pártat lan tanút 
akarok felhozni, és ez az ismeretes Laveleye tanár. O 
azt mondja, hogy „nagy csalódásban voltak, midőn azt 
gondolták, hogy a kath. egyház hatalmának vége van s 
azért tekintet nélkül reá, könnyen lehet kath. országok-
ban a népéletet és az állam életét szervezni. Egy futó 
pillantás Rómának csaknem mindenütt emelkedő hatal-
mára, a mely jelenleg óriásilag (immens) nagyobb mint 
a mult században, egészen másról győzhet meg minden-
kit." Alább pedig ugyanez a Laveleye, — a ki t. i. végiil 
azt a tanácsot adja minden kath. államnak és népnek, 
hogy protestánssá legyenek, tehát minden tekintetben 
gyanumentes tanú, — még egy figyelemreméltó megjegy-
zést tesz, melyet némely urak itt is meg fognak jegyezni 
maguknak. Ezt olvassuk nála : .A felekezetlen (confessions-
los) oktatás bitvallásnélkülivé, sőt hitvallásellenessé (anti-
confessionell) lesz. Következetesen keresztül vive ez a 
rendszer nagyobb romlást okozna a nép vallásában, mint 
az 1789-iki felforgatás. Vallástalan nép szükségképp bar-
bárságba sülyed." (Nagyon igaz, a C.) Fis egy másik 
helyen ezt mond ja : „Nép, mely nem hisz, szolgaságba 
sülyedfc nép lesz, a mint ezt már Tocqueville mondotta." 
Nagyon tanulságos szavak ezek, uraim, különösen ott, 
hol ez, a pápaságnak és a kath. egyháznak oly kiváló el-
lensége, a pápa hatalmáról szól. Mert valóban az iránt nem 
lehet magát senkinek ámítani, hogy minden kisérlet eme ha-
talom elfojtására csak arra vezetett, hogy íme most sokkal 
nagyobb a pápa hatalma mint ezelőtt. (Igen helyes, a C.) 

Áttérek a püspökökre. Mivé akarták tenni a püs-
pöki székeket — és hová jutot tak ! Ót esetben új ra meg 
kellett Rómával egyezni, hogy a püspöki székek ismét 
betöltve legyenek, a melyeket Róma, a nélkül, hogv 
káptalani választások léptek volna közbe, közvetlenül 
töl töt t be. Csak most, legújabban történt ismét választás. 
Kénytelenek voltak (t. i. a kormány) elejteni azt a hires 
esküt, mely a püspökök nyakának volt szánva; mert hi-
szen nincs kath. püspök, a ki az ily esküre hajlandó lenne. 
És a mi a papságot illeti, jól tudjuk, hogy minden a 
papság fegyelmének lazítására volt irányozva és másrész-

í ről azt akarták kivinni, hogy az ily papság ne legyen 
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állásától (t. i. az egyházi felsőbbség által) elmozdítható. 
Tekintsék csak meg, uraim, az eredményeket. A papság-
hűsége fényesen bevált. Azt a gyászos eszközt, melyet 
az ,egyházi ügyek törvényszék'-ében oda nyúj to t tak neki 
(a püspöki hatóság ellen), a papság sehol igénybe nem 
vette. Bátran kimondhat juk : ez a törvényszék mellőzte-
tése miat t nevetség tárgya lett, és most már csak a ha-
rangozok számára áll fenn. (Igen helyes, a C.) Ezt érte 
el a kormány az ő májusi törvényeivel. Azután a papság 
neveléséről is szó volt. Szabad legyen figyelmeztetnem, 
mi mindenfélét kellett hallanunk a kulturharcz első évei-
ben a clerus elodázhatatlanul jobb neveléséről. Ugy be-
széltek erről az emberek, mintha a papság körülbelül 
semmit sem tanult volna eddig. Eri azt hiszem, ha van 
valami, a mi a májusi törvények barát ainak, a kormány-
nak és e ház többségének a legtöbb kellemetlenséget 
okozza, az éppen a mi papságunknak nagy képzettsége, 
(Nagyon igaz, a C.), mert hiszen ez önökkel szemben 
minden téren, még a társadalmi kérdés terén is p. o. 
abban az urban, a kit a Centrumfractio tagjai közt itt a 
képviselőházban tisztelünk, oly szembeszökően lép fel, 
hogy erről meg nem győződniük teljes lehetetlenség. Te-
hát a papság nevelése ezelőtt bizonyára nem volt rosz, 
mert hiszen ezek az urak mind a májusi törvények előtti 
időből valók. Hanem hát nemzeti nevelést hangoztat tak 
akkoron ! Ugyan kérem, micsoda nemzeti nevelést akar-
tak tulajdonképen ? Hát hiszen a papság ezelőtt is a mi 
porosz intézeteinkben tanult és nevekedett. Tanult a 
gymnasiumokbau, az egyetemeken és a seminariumok-
ban. Szeretném tudni, mi hiányozhatott még a nem-
zeti nevelésből? Tudom én jól, hogy igen sokan vau-
nak önök közt, a kik azt hiszik, hogy a német nem-
zet csak 1870. vagy 1866. óta létezik, s a kik régibb 
időbeli német hazánkról igen keveset tudnak, vagyis nem 
akarnak tudni semmit. N o de hát mit értek el a papság 
neveléséről szóló törvénynyel, az u. n. ,nemzeti nevelés-
sel! ' Azt, hogy most a kath. papság kénytelen Porosz-
országon kivül tanulmányait végezni. Tehát ismét az 
ellenkezője annak, a mit elérni akartak. Mert végre is 
kénytelen a kormány a külföldön tanult papoknak di-
spensatiót adni, mert a népnek lelkipásztorok kellenek, mert 
a kormány kénytelen. Meg kellett változtatni a magatartást , 
kényszerűségből, nem irántunk való szeretetből. E tekintet-
ben mi soha sem ringattuk magunkat álmokban. Mindez 
tisztán az állam érdekében történt, mert az állam szepegni 
kezdett egy kicsit. ( N a g y o n igaz, a C.) Most nézzük csak még 
az egyházi vagyon kezeléséről, a lelkészek választásáról, az 
ókatholikusokról, az ,állami plébánosok' állásáról stb. szóló 
törvényeket! Mindenki kénytelen lesz velem beismerni, 
hogy mindezek a törvények — csupa felsülések. Es hogy 
ez igy történt , az nagyon könnyen felérthető, mert hiszen 
ezeket a törvényeket igen meggondolatlanul hozták ja-
vaslatba. Többnyire apostaták segitségével és apostatákra 
szabták ; a jellemtelenségre, hi tehagyásra és a vallási 
meggyőződés megtagadására számítottak velők. ( N a g y o n 
igaz, a C.) Hanem hát éppen ebben az egyben csalat-
koztak. A papság fényesen kiállta a próbát. Kitűnő ka-
tholikus papságunkon törtek meg a májusi törvények in-
tentiói. (Igen helyes, a C.) • (Vége köv.) 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A szilli r. k. olvasókör 

1. Ezen olvasókör czélja: ismeretek szerzése; s a 
kath. irányú művelődésre részint jó irányú haladás jelszó 
alá vehető könyvek, részint kath. folyóiratok olvasása és 
tisztes mulatságok élvezése által alkalmat nyújtani s a 
ragályként terjedő erkölcstelen sajtót kebelünkből ki-
szorítani. 

2. A körnek minden becsületes rótn. kath. önjogu 
egyén tagja lehet s mindenik egyenlő joggal bir. Aki 
pedig a 4. értelmében kibocsátott felhivó ivet alá nem irta, 
vagy az aláirás után kilépési szándékát a választmány előtt 
kijelenti, önként megszűnik a körnek tagja lenni ; azonban 
az utóbbi esetben az egész évi tag-illetéket köteles viselni, 
mely kötelezettség a jogutódokra is kiterjed. 

3. Minden tagnak szabadságában áll általa ismert 
vidéki egyént a kör helyiségébe vendégképen bevezetni, 
aki magá t a kör szabályaihoz tartozik alkalmazni. 

4. A kör föntar tására megkívántató költségek fede-
zésére minden tag évenkint bizonyos dij fizetésére köte-
lezi magát, mely közgyűlés által határoztatik meg. E 
czélból minden év elején egy aláírási iv köröztetik, s az 
aláirt kötelezettségénél fogva a tagdíj lefizetésére biróilag 
is szorítható. Ezenkívül a kör javára évenkint legalább 
egy diszgyiilés illetőleg tisztes mulatság is rendeztetik, 
mely megtartási módját s idejét az azt közvetlenül meg-
előző közgyűlés határozza meg. 

5. Minden u j tag egy rendes tag által ajánlva az 
1 egész évi dij előleges lefizetése mellett a bizottság által 

fölvehető ; elutasítás esetében a közgyűléshez fölebbezhet. 
6. A kör tagjai évenkint közgyűlést tar tanak két-

szer ; november hóban leginkább a jövő évi költségvetés, 
tagságidij meghatározása és az aláírási iv mikénti kibo-
csájtása végett. A közgyűlésekben a bizottság megválasz-
tása titkos s egyéb ügyek meghatározása nyilvános sza-
vazattal történik ; s ez utóbbiakban a titkos szavazás csak 
akkor vétetik elő, ha a többség ki nem vehető. A köz- és 
választmányi gyűlések jegyzőkönyvet két, illetőleg egy e 
végre megbizott választmányi tag az elnök és jegyzővel 
hitelesíti. 

7. A kör ügyeinek vezetése egy elnök, egy alelnök 
egy fő- és egy aljegyző (tiszteletbeliekkel) egy rendező s 
egy kiadó könyvtárnok és 6 tagból álló választmányra 
bizatik, kik mindnyájan a közgyűlésen a tagok általános 
szótöbbségével egy évre választatnak. 

8. Az elnök mindenkor a községünk plébánosa leend. 
9. Az elnök vagy annak helyettese joggal és köte-

lezettséggel bir, a társulatot harmadik személy v. ha tó-

*) íme i t t a példa, i t t a minta, hogyan lehet minden hit-
községben a kath. társas életnek középpontot teremteni. Igényte-
len véleményünk szerint a súlyt a tál-sasélet fejlesztésére kell fek-
tetni ; a rosz olvasmányok kiszorítása és a jók terjesztése csak 
eszköz. Azért az alapszabályok czimében és szövegében jó lesz vi-
lágosan kitenni, liogy az alakított kör olvasó és társas egylet, 
czélja pedig a jó olvasmányok terjesztése mellett a társasélet fej-
lesztése, heti vagy a hol lehet naponkénti összejövetelek által. Sok 
dolgot meg kell beszélni a hívekkel, a mi nincs megírva sehol. 

Szerk. 
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ság irányában képviselni, köz- és választmányi gyűléseket 
hirdetni, azokra minden illető tagot névszerint meghívni, 
a gyűléseken elnökölni, a tanácskozást vezetni és a vá-
lasztmány által helyben hagyot t költségeket utalványozni. 

Az elnök vagy annak helyettese titkos egyforma 
szavazásnál döntő szavazattal bir. 

10. A jegyzőnek tisztében áll : a jegyzőkönyvek 
vezetése. 

A könyvtárnok kötelessége, a könyvek, a hirlapok 
és folyóiratok rendben tartása, kiadása, beszedése és meg-
őrzése. A könyvek illetőleg egyes kötetek két hétre he-
tenkint vasárnap adatnak ki. A kivivők kötelesek a 
könyveket épen tartani s a kitűzött határidőre pontosan 
visszaállitani ; ellenkező esetben azokat hiánytalan pél-
dányban 14 nap alatt saját költségén az olvasókör szá-
mára megvenni ; ha pedig a kitűzött ha tárnapra kivivő 
a könyvet vissza nem állítaná, érte naponként egy krnyi 
késedelmi dijat fizet, mely ellene bíróilag is behajtandó. 

A pénztárnokra a dijak behajtása s a pénznek az 
elnök vagy annak helyettese által utalványozott nyugták-
kal ellátott és erősített számadás melletti kezelése bizatik. 

11. A választmánynak föladata, melyben a 6 tagon 
kivül mindkét elnök és jegyző (tiszteletbeliekkel) is részt 
vesz, (de különben a határozatképes számú tanácskozás-
hoz az elnökön s jegyzőn kivül 5 t ag jelenléte is elég) 
esetenkint bizottmányi gyűlést tartani, u j tagokat fölvenni, 
folyóiratokat és könyveket hozatni, az egylet szükséges 
kiadásának lefizetését elrendelni, a pénztárnoki számadást 
időnkint megvizsgálni, a közgyűlésnek a jövő évi egyleti 
kiadásokról előleges felszámitást, javaslatokat s minden 
munkálatairól jelentést tenni, a kör évkönyvéről a jegy-
zővel gondoskodni, szóval annak szellemi és anyagi ér-
dekeit előinozditani. 

12. Minden tag a súrlódások elkerülése végett pana-
szát, észrevételét vagy indítványát az elnöknél szóval 
je lent i be, s fölötte első sorban az elnök, nem sikerülés 
esetében a választmány barátságos egyesség létrehozását 
kisérti meg ; ha ez sikerülne : fölötte az 1868. évi LIV. 
törvényczikk 9. czitn 3. fejezetének értelmében alakult s 
eljáró választott biróság határoz. 

13. Az egylet rendezéséről, vagyona kezeléséről, tu-
lajdonáról , általában a kör minden viszonyáról, a szava-
zatok általános többsége határoz. Minélfogva ha a körnek 
egyrésze, habár számosan, válni s a társulatból kilépni 
szándékoznék, az az egylet tulajdonából részt vagy kár-
mentesítést nem követelhet ; sőt mivel a kör főczélja és 
törekvése minél tovább biztosan fönállani: azon nem re-
ménylett esetben, ha többen szétoszlani s igy a kör t 
megszüntetni kívánnák, de az ezen időbeli tagok közül 
(10) tiz tag a társulatot tovább is fentartani óhajtaná, 
ezen tiz ellen az oszlani szándékozó többi a kört meg 
nem szüntetheti. Ha ezen tiz tag magát habár kis kör-
ben fentar tani képes, a kör javait használhatja ; teljes 
feloszlás esetében azonban, a kör vagyona leltár mellett 
Szili mv. római kath. iskolájának javára a fönálló iskola-
széki elnök kezeihez oly fentartással fog átadatni, bogy 

j egy talán utóbb alakulható ily irányú kör javára ismét 
I visszaszolgáltassék. 

14. Végül mindazon közgyűlési határozat, mely az 
alapszabályok megváltoztatását , a kör föloszlását s va-
gyonának a 12. pontban meghatározott helyre való for-
dítását illeti, foganatosítás előtt a nm. m. kir. belügymi-
nisztériumhoz fölterjesztendő leend ; nem különben ha az 
egylet kitűzött czéljától eltérne, vagy a 12. és 13.-ban 
meghatározot t eljárását illetőleg hatáskörét meg nem tar-
taná, az 1874. május hó 2-án 1508. sz. a. kelt magas ren-
delet folytán a kir. kormány által, és ha az állam vagy az 
egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék : haladék-
talanul felfüggesztendő s e felfüggesztés után elrendelendő 
szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg föl is 
oszlatandó ; vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb 
megtar tására s különbeni feloszlás terhe alatt szorítandó 
leend. Csigi Vincze elnök, Farkas Illés főjegyző. 

6382. 
VII. 

Látta a magy. kir. belügyminister. 
Budapesten, 1885. évi febr. hó 2-án. 

A minister helyett A magy. kir. belügyministerium 
pecsétje. B en i c z k y , 

államtitkár. 
= A katholikus legényegyletek közlönye, a,Korunk', 

lelkesen tölti be hivatását, mert mióta a nevezett egyle-
tek közlönye lett, már három u j legény-egylet keletkez-
tét jelenthette. Macte ! A legény-egyletek mellett nemso-

• kára a kath. mester-egyletek és munkás-körök szervezésére 
kell kerülni a dolognak. Ezt kivánja a társadalmi kérdés 
fejlődése. Azért is kívánatos, hogy a ,Korunk', vallásos 
szellemű szerkesztőjének buzgó vezetése alatt, virágozzék 
és ter jedjen. Szerkesztője Kador Sándor, a budapesti sz. 
Vincze-egylet t i tkára. Lakása szarka-utcza 5. sz. A lap 
ára negyedévre csak 1 fr t . 50 kr. 

VEGYESEK. 
— A főrendiház hármas bizottsága pénteken elérke-

zett a főrendiházi reformjavsslat 5. §-ához, a melyben a 
kath. egyház jogállása sérelmes elbánásban részesül. E 
pontnál kegyelmes főpásztoraink : Schlauch p., Samassa 
érsek és Haynald bibornok hatalmas felszólalása igen ha-
tásosnak bizonyult. A képviselőházi miseriák után nagy 
vigasztalás ! 

— Lord Riponról, India volt alkirályáról, igen szép 
adatot közölt a ,Kath. Miss." idei 3. száma P. Jean S. J . 
beszéli el. „A hindu lakosság lelkesül alkirályáért, mig 
ellenben földiéi ellene f rontot csinálnak, mióta szabadal-
maikat kissé megszorította. Mihez sein szokott fogni mi-
előtt az ügyet imáiban Istennek nem ajánlá és mások ál-
tal is nem imádkoztatna. Csak minap nyilvánitá előttünk 
azt a kívánságát, ajánlanánk föl Xaveri sz. Ferencz ünnepe 
előtt az ő szándokára sz. misékből álló novenát. Napon-
ként hallgat sz. misét, hetenként járul háromszor négy-
szer az Ur asztalához, jelen van a nyilvános isteni szol-
gálaton s minden jelenlévőt meghat ájtatos magatartásá-
val." Justus autem ex fide vivit! 

— A párisi Notre-Dameban Monsabré dömés atya 
nagyböjt i conferenciáit a penitencziatartás szentségéről 
tart ja. 

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

Budapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelda-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. i 
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Budapesten, márczius 18. 22. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Katholikus tanügy. — A párbér Magyarországon. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : 
A főrendiház reformja a hármas bizottságban. — K a s s a : Egyveleg. — B e r l i n : Schorlemer-Alst báró beszéde a porosz képviselő-
házban. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat . — A kathol ikus legény-egyesület. — Irodalom : A szerzetesi élet alapelveiről. — 

Megrendelési felhívás. — Vegyesek. 

Katholikus tanügy. 
Jobb későn, mint soha ! *) 

I. 
Dicsekvés nélkül legyen mondva, de igaz, hogy 

a „Religio", — mely működésének tág körében 
hazánk tanügyi rendszeréről s a felekezeteknek az 
egyház törekvését ellensúlyozó irodalmi, iskolai és 
társadalmi erőködéséről tudomást venni mindig 
szokott fürgeséggel siet, — korunk kívánalmaihoz 
képest sohasem késik egy-egy életre való indit-
ványnyal, vagy legalább élénk figyelmeztetéssel 
az éberebb körültekintésre, néha meg a csendes 
szunnyadozásból való fölserkenésre. Hiszen leg-
közelebb is egy égető szükségről tanúskodó kér-
dés felvetésével hitta fel intézkedésre a kath. 
tanügynek legilletékesebb barátait. Azt kérdezte; 
Van-e Magyarország iskolai rendszerében . . . gon-
doskodva arról, hogy az ifjúság a kath. egyház 
történetét Magyarországban, mint egyöntetű egé-
szet megismerje? S nyomban indítványozta: 
Hozass'-k be minden kath. középiskola felsőbb 
osztályainak egyikébe, továbbá a tanitó-képző 
intézetekbe és a felsőbb iskolákba „ A kath. egy-
ház története Magyarországban". Ez az indítvány oly 
fontos, hogy nem csodálkozunk a lelkes „Vesz-
prémi Közlöny" ama nyilatkozatán, melyben az 
annyira fontos ügyet meleg érdeklődése tárgyává 
teszi (L. id. a Rel. f. é. 1. 9. sz.); hanem inkább 
az töltene el csodálattal, a ki tanügyi rendsze-
rünket a vallástanra és egyháztörténelemre nézve 

*) „A kath. egyház története Magyarországban", m i n t 
a k ö z é p i s k o l a i t a n ü g y i r e n d s z e r b e f e l v e e n d ő t á r g y n a p i 
r e n d r e k e r ü l t k é r d é s é h e z . ( E g y k a t h o l i k u s n e v e l ő s t a n -
f é r f i u t ó l . ) Szerk. 

— a mai, nagyon is számba veendő viszonyaink 
közt — teljesen kielégítőnek, s igy a kérdés szel-
lőztetését egészen fölöslegesnek találná. 

íme, már eddig is tisztában lehetünk arról, 
hogy a kérdés föltevése nagyon időszerű, hogy a 
kérdés megfejtése az indítvány értelmében felette 
szükséges, és hogy a kérdésre adott veszprémi 
visszhang eddig bejárta az egész országot. Igy 
remélhető is, hogy a helyesléssel fogadott indít-
vány leghőbb pártolókra lel a tanügyre befolyást 
gyakorló legilletékesebb körökben is; mert az in-
dítvány megvalósításának, mióta, mondjuk ki 
őszintén, — a protestantizmus az ország hamis 
liberalismusával karöltve harczol a tanszékeken, 
a törvényhozásnál s a társadalmi élet különféle 
nyilvánulása alkalmával a kath. érdekek és fel-
fogás ellen, — csakugyan most már hangosan üt 
órája. Ha idővel rendelkezünk, segíthetünk a ba-
jon. Jobb későn, mint soha ! 

„Az indítvány annyira korszerű, — E l -
mond a „V. K." — hogy szinte pirulva kér-
dezzük, miként eshetett meg, hogy eddig senki 
e gondolatra nem jött s hogy iskoláink, a kö-
zépsők ugy, mint a felsők, eddig ennek híjával 
voltak." Az igaz, hogy híjával; de minthogy 
az indítvány épen ma „annyira korszerű", főképen, 
alig csodálkozunk ama hiányon; — legfelebb az 
a csodálatos dolog, hogy az egyetemes, egyháztör-
ténelemben senkinek sem jutott eszébe tárgyalni 
mindazt, mire a magyar ifjúságnak okvetlenül 
szüksége van. Szerény véleményem szerint, te-
kintve a mult idők kedvezőbb iskolai viszonyait 
s a, tananyaghoz fukaron mért óraszámot, nem 
merném elitélni a tanügyi rendszer vallástani, 
következőleg egyháztörténelmi részének megálla-

22 
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pitására befolyással biró egyének eljárását. Nem 
szükséges nagyon előre mennünk a gymnásiumi 
oktatásra való visszaemlékezésben, s elmondhat-
juk, hogy a kath. gymnásiumokban szilárd katho-
likus meggyőződésű tanárok a legszükségesebbe-
ket a magyarországi egyháztörténelemből is elő-
adták — habár csak „per tangentem", de úgy, a 
mint a dolog valójában van, — a magyarok tör-
ténete és a világtörténelem tárgyalásánál. Ily el-
járás az egyéni hajlam dolga volt ugyan ; de a 
tapasztalás legtöbb esetben azt mutat ta , hogy 
nem tulozunk. Az igaz, rámondhatjuk, ez édes 
kevés ; de ha a jó mag jó földbe hullt, — mégis 
gyümölcsözött. Már pedig erre van szükség az 
életben. Különben a tanügyi rendszerben ott volt, 
mint ma is ott van, a nyolczadik osztály számára 
az egyetemes egyháztörténelem, a melyből az 
életre szükséges egyháztörténeti tudomány lénye-
gét az if jak elsajáti thatták ügyes tanár vezetése 
mellett, ki rendesen pap volt, mint ma is. Tud-
juk, hogy az utasításoknak megfelelni különböző 
módon lehet, a körülmények követelését sem 
mellőzve el. A hiba csak abban rejlett, hogy né-
met szerzők után fordított tankönyvet adtak a ta-
nuló kezébe, a ki, bizony, ott a „kath. egyház 
tör ténetét Magyarországban" — hiába kereste; 
már t. i. olyan terjedelmű s oly alaposan ir t tör-
ténetét , melyre a kath. ifjúnak okvetlenül szük-
sége van. Pedig fel kellett volna találnia ! De 
hogy fel nem lelte, számba sem vehető kis baj-
nak tünt fel, nem adván a társadalmi forrongá-
sok egy jókora lökést a komolyabb eszmélődésre. 
Némely tanár azonban segitett a bajon, a hogy 
tudot t ; érezvén, hogy magyar ifjakkal van dolga, 
sokat jegyeztetett a „margóra". Más pedig a he-
lyett a kényelmesebb részt választotta s elfelel-
tet te egy óra alatt a fél osztályt s a ki pár sort 
szórói-szóra, amint pl. Martin Konrádban volt, 
elmondott nyílsebesen, kapott kitűnőt vagy „kö-
vér jelest", — mer t létezett „sovány" is. Igy is 
befejezték az egyetemes egyháztörténelmet. Ha 
lett volna egy, tisztán a magyar if jú számára irt, 
a magyar egyházi viszonyokat szépen csoporto-
sító tankönyv, — persze, hogy ezt még job-
ban tanul ták volna meg, mint amazt s hozzá 
még i t t -ot t a sokszorosított „pótfüzetek" szem-
rontó sorait, melyek körülbelül csak annyit len-
dítettek az ügyön, mint a még ma napság is 
közkézen forgó fordított tankönyvek használtak 
volna — akkor. A mi akkor elég lehetett, ma 
kevés! Mégis jól ment — akkor minden; sőt a 

tanügy iránt legmelegebb érdeklődéssel viseltető 
főpapjaink, más jeleseink sem látták szükségesnek 
ama, napjainkban már valóban korszerű kérdés 
felvetésével, hogy t. i. a „magyar egyház tör té-
nete" középiskoláinkba behozassék, föllépni s meg-
oldásátsürgetni; pedig, meg lehetünk róla győződve, 
— ismerték Cherrier Magyarországra vonatkozó 
egyháztörténelmi magyar munkáját , és más for-
rás-munkáknak az ifjúság lelkére mély hatást 
gyakorló erejé t ; de egy ujabb tárgy fölvevésének 
mellőzésével a legjobb liiszemben ugyanakkor azt 
is elvárták egyszersmind, hogy a történelem és 
hi t tan tanárai, kiknek vallásos lelkülete elkülö-
nithetetlen volt a tanári állás magasztosságától, 
a hazai és világtörténetben, a nemzeti irodalom-
történet — s főképen az egyetemes egyháztörténet-
ben hivatásukhoz képest módját ejtik a magyar 
kath. ifjúság lelki szükséglete kielégítésének. 

A viszonyok, az idők egy pár óv alatt is sokat 
változnak. Hogy pedig megváltoztak a körülmé-
nyek hazánkban is, világos. S épen a körülmé-
nyek e változása okozza azt, hogy „a kath. egy-
ház története Magyarországban" — nagyon is kor-
szerűvé lett s a „Religio" óhajtása a mily időszerű, 
bizonyosan épen olyan méltánylással viseltető is 
egyszersmind a mult idők iskolai viszonyai iránt. 

A „Religio", — észrevevén a fölserkenés 
órájára figyelmeztető hazai mozgalmak egyház-
ellenes irányát, — szentegyházunk elve szerint 
jár t el indítványával. A „V. Közi." magáévá tet te 
a kitűnő indítványt; de pirulva kérdezi, „miként 
eshetett meg, hogy eddig senki e gondolatra nem 
jöt t?" A kérdés, tagadhatat lan, az egyház ügyei-
nek legbiztosabb mederbe való terelését legfor-
róbban akaró és siettető óhajtásából származott; 
hiszszük, hogy buzgalma annak a nagy szolgála-
tot tevő jeles lapnak mindenütt méltánylásra ta-
lál s köszönettel adóznak neki, hogy az indítvány 
felkarolásával, ismertetésével nem késett ! Igy 
már némi előérzettel állithatjuk, hogy kedvező 
kifejleménynyel lepi meg a kath. világot az az 
ügy, melyet a „Religio" midőn napi kérdéssé tett, 

— a kath. egyház életében tapasztalható azon 
elvet követte, hogy mindig az idők folyása, a kö-
rülmények módosulásának minősége az, mi bizo-
nyos tekintetben zsinórmértéket szab a tettnek, 
a működés irányának a kath. érzület táplálásában 
és a hazának az egyház örök elvei szerint haladó 
szeretetében. Akkor jönni valami megvalósításá-
nak gondolatára, mikor különösen szükséges, — 
ez a fő dolog. (Folyt, köv.) 
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A párbér Magyarországon 
jogtörténeti fejlődése és jelen állása szerint. Oklevéltári nyomozá-
sok alapján ir ta Timon Akos jogtudor, képesített egyetemi magán-
tanár, a győri jogakadémián a jogtörténet és egyházi jog nyilvános 
rendes tanára Budapest, Pallas irodalmi és nyomdai részvénytár-

saság. 1885. 8-rét, 411 1. Okmánytár 103 1. 

(Vége) 

Arra nézve, hogy a párbér csak személyes teher, 
az érdemes szerző munkájának azon részében, mely az 
1790/1. évi törvényhozás utáni fejleményekkel foglalko-
zik, felhozza azt, a mint a katholikus és görög katholi-
kus lelkészek közötti párbér-vita el lett intézve. Egy 
1814. évi kanczelláriai rendelet 15. pont jában akként 
intézkedik, hogy „bármely néven nevezendő stóla vagy 
párbér-jövedelem a lelkészek által csak saját szertar-
tású híveiktől követelhető." A rendelkezés egészen ma-
gán hordja annak a jellegét, ä mint a törvényhozó 
szokott intézkedni. Kitűnik ez a rendeletből, mely igy 
kezdi : Ne intuitu perceptionis aut praestationis proven-
tuum ac competentiarum parochialium de hinc inter utr i-
usque ritus parochos et populum quaestiones aut dissen-
siones locum habeant, pro generali regula . . . statuimus . . . 
Ez nem ugy hangzik, mint vitás kérdés elbirálása. Az 
sem távesztendő szem elől, hogy tulajdonkép egy vallást, 
habár más-más ri tus szerint szolgáló papok ügyét köny-
nyen lehetett rendezni. Az Olsavszky párbér-szabályzat, 
mely élő jogot képviselt, egyenesen — mint ezt már 
lá t tuk — arra mutat , hogy a görög katholikusoknál a 
párbér dologi teherré alakult meg. É p p az ebből támadt 
zavarokat intézte el a katholikusok és görög katholiku-
sok között a kanczellária. Az igen természetes, hogy az 
országos kormányhatóságokat a párbérviták sokat foglal-
koztat ták. Az egészből azonban csak azt látom, hogy 
végső rendezést nem haj to t tak végre. Az egyes intézke-
déseknek kevés a doctrinalis becse s nem igen alkalmasok 
a kérdés tudományos felderitésére. 

A lelkészi jövedelmeknek 1802-ben tör tént genera-
lis conscriptiója igen jelentős a párbérre nézve, miután 
valóságos katasztert létesitett, melyből a dolgok állását 
igen jól meg lehet Ítélni. Nem vagyok azonban hajlandó 
a generalis conscriptiónak azon erőt tulajdonítani, hogy 
az által a párbér egyházi adóvá változott volna át. Ez 
az értelme annak, midőn szerző a párbérről most rnár 
mint olyanról szól, mely onus juris publici, minő az állami 
föld- vagy házadó. 

A kérdés igen fontos, mert ezzel f ü g g össze azon 
további kérdés, a mi a párbér-követelések birói vagy 
közigazgatási uton való érvényesitését illeti s mit a szerző 
munkájának második részében tárgyal, hol a párbér mai, 
vagyis tételes jogá t adja elő. 

Még csak e két kérdésről fogok szólani. 
Az 1802-ki generalis conscriptio a párbér jogi alap-

jain nem változtatott . Igaz, hogy kataszternek tekinthető, 
de nem szolgált egyházi adók kivetésének alapjául. Ennek 
még csak czélzata nélkül tör tént az összeirás. Nem lá-
tom be tehát azt, hogy annak következtében miért vál-
tozott volna át a szóban levő szolgáltatás közjogi jelleg-
gel biró teherré (onus juris publici.) 

A párbér és egyházi adó között erős különbség van. 

Az első középkori s magánjogi természetű, az utóbbi az 
újkori állami, tehát közjogi jellegű adó utánzata. A pár-
bér egyházi adózás annyiban, a mennyiben nyilvános czélra 
szolgáló fizetés, de nem egyházi adó tulajdonképi érte-
lemben. A párbér speciális titulusokon alapszik, melyekre 
nézve az eligazodást a canonica visitatiók adják ; az egy-
házi adó azon egyáltalános viszonyon sarkallik, melyben 
a hivek az egyházközséghez, mint alárendeltek állanak, 
a mi hasonló ahhoz, mint a hogy az állampolgárok az 
államnak alá vannak rendelve. Középkori institutiók ke-
retében adózásról csak annyiban lehet szólni, a mennyi-
ben az adózás magánjogi czimre alapitható, a mi azon-
ban az adó tulajdonképi fogalmával ellenkezésben áll. Az 
adót a szükséglet szempontja szabja meg, a mi a canonica 
visitatiókban előforduló párbérre nem illik, mert ennek 
a szükségletén tul is van jogosultsága, s mert az szer-
zett jogot képvisel a magánjog teljes hatálya értelmében. 
Ha a régibb időben egyházi adót keresünk, ezt legfeljebb 
az egyházi épitkezés s az isteni szolgálat dologi kiadá-
saira nézve ta lá lhat juk meg. Ezeknél a szükséglet szem-
pont ja szabja meg a kötelezettséget, meg az, hogy a 
kötelezettség nem magánjogi t i tuluson, de az egyátalá-
nos egyházi alárendeltségen alapszik, a mi azonban az 
által homályosult el, hogy sok helyen az egyház-épitke-
zési kötelezettség dologi teherré változott át. Elismerem 
különben, hogy a szerzőnél, ki a párbér t mint dologi 
terhet sohasem akarja elismerni, az csak következés, hogy 
a párbér t egyházi adóvá teszi meg, mi aztán a compe-
tentia kérdésére is kihat. Persze, ha a szerző a magán-
jogi dologi teher álláspontját fogadná el, ő maga is kény-
telen volna a párbér egyházi adóvá váltát s ezzel azt, hogy 
vitás párbér-kérdések közigazgatási ú t ra tartozzanak, taga-
dásba venni. 

Hiába keresem az 1802-ki generalis conscriptióban 
a nagy fordulatot . Szerző saját szavai: „A jövedelem-
összeiró küldöttség mig egyrészt nincs jogosítva a fenn-
álló kötelezettségen, az élő jogszokáson bármit is változ-
tatni, hanem azt csak constatálja : addig másrészt semmi 
súlyt nem helyez arra, hogy a párbér jogi természete s 
különösen a szolgáltatás alanya és mértéke mindenütt tü-
zetesen minden kételyt kizáró módon megállapittassék." 
Ha ez igy van, honnét volna az, hogy a párbér magán-
jogi természetét vesztve, közjogi értelemben vett teherre 
változik el. A generális conscriptio arra szolgált, a mire 
rendeltetve volt, tudniilik az 1790/1. évi 26. törvényczikk-
ben kimondott bonificálás czéljára. 

Abból, hogy a párbér a parochialis kötelék alapján 
fejlődött, nem tudnám egy könnyen azt megállapítani, hogy 
a párbér közjogi jellegű tartozás. A régi jogi rendben a 
közjogi és magánjogi vonatkozások összeolvadnak. Igy 
volt ez a jobbágyi terhek dolgában is. Maga a jobbágy-
ság intézménye első sorban közjogi tekintet alá esik. A 
közjogi természetű intézményhez fűződnek aztán magán-
jogi értelemben vett jogok és kötelezettségek. Igy van 
ez a párbér dolgában is. A parochialis kötelék igaz hogy 
közjogi jellegű, de abból a magánjog keretébe eső jogok 

I és kötelezettségek fejlődtek ki. 
I t t van helyén, hol a párbér mint közjogi termé-

1 szetü teher állíttatik az előtérbe, a híres nagyszlatinai 
22* 
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párbérügyről megemlékezni, mely a század elején merült 
fel s melyben a nyitrai püspök Kluch József adott ter je-
delmes és igen érdekes jogi véleményt. 

Az eset nézetem szerint olyan volt, bogy Nagyszla-
t inán a párbér már egészen dologi teherré alakult volt 
meg, midőn az 1790/1. évi 26. törvényczikk beköszöntött . 
A párbér dologi teherré tör tént teljes kifejlődését azon 
körü lmény mutat ja , hogy párbér metretát ió neve alatt 
merőben telkek után já r t . A dolog ezen állásában a pár-
bér t a protestánsoktól is követelték s pedig azon ürügy 
alatt , hogy más a lectica és más a metretátió. Ezen di-
stinctió mellett az 1741. évi 8. törvényczikkel is el kellett 
számolni, mely elvül mondja ki, h o g y : onus publicum 
fundo non inhaeret. A püspöki vélemény kifejti tehát, 
hogy a metretát ió nem közteher, de magánjogi teher, 
igy tehát az idézett törvényczikk nem áll út jában. Bár -
mily fonák legyen is az, hogy a metretát ió nem volna a 
párbér egy faj tá ja , arra nézve a véleménynek igazat kell 
adni, hogy az nem egyház-községi adó (onus publicum), 
mit már a párbér és egyházi adó közötti különbségtétel-
nél tárgyal tunk. Er re a helytartó-tanács a protestánsok 
győztességével végződött ügyet ú j ra felvette és kimon-
dotta „praeinemoratum onus (értsd metretát ió) non per-
sonale, sed omnino reale esse, neqne ad lecticales obven-
tiones, quae non a sessionibus, sed a paribus conjugatorum 
praestantur , consequenter reapse personales sunt, et art . 
26. 1790/1 sublatae, referri posse." Tévedés a he ly tar tó-
tanács részéről mindenesetre az, hogy a metretát iót a lec-
ticától megkülönbözteti és pedig annál tévesebb, mert a 
dologi teher fogalmát — mint azt mindjár t legelöl lát-
tuk — azon körülmény le nem ront ja , hogy azt telkeik 
után csak a házasok, a párok fizetik. Ilyen dologi teher 
is létezhet, habár ekkor a teher dologi volta nem oly 
szembeötlő. De igaza van a helytartó-tanácsnak abban, 
hogy a metretát iót dologi tehernek vette s nem is onus 
publicum jellegével birónak. Hiba csak abban volt, hogy 
a protestánsokat fizetésre kötelezte, a mi alól pedig őket 
az 1790/1. évi 26. törvényczikk mentesítette. A jól ki-
gondolt distinctio volt csak az, a mi a helytartóságot té-
vedésbe ejtette. Az ügy az udvari kanczellárián ugy vég-
ződött, hogy a protestánsok ú j ra nyertesek lettek. A 
kanczellária mindenesetre tul lőtt a czélon, midőn hatá-
rozatának indokolásában nem elégedett meg egészen azzal, 
hogy az 1790/1. évi 26. törvényczikk mentesítő rendelke-
zéséből érvel, de a dologi teher ál láspontjának gyengíté-
sére azt hozza fel, hogy az urbár ium behozatalakor Nagy-
szlatinán a lelkészi szolgáltatások nem lettek felvéve. 
Hisz ezek nem úrbéri szolgáltatások s azokra vonatkozó 
kérdések az úrbéresekhez intézett kérdőpontokban nem 
foglal tatnak. Különben a határozat megengedi, hogy a 
püspök véleményének azon időre értendőleg igaza van, 
midőn a protestánsok nem élvezték az 1790-ki törvény-
hozás kedvezményét. A mire itt főleg súlyt helyezünk, 
az az, hogy .a kanczellária határozatából nem lehet ki-
olvasni, hogy a párbér nem magánjogi kötelezettség, 
de onus publicum volna. A nyitrai püspök véleménye 
fölet te érdekes olvasmány, mit a szerző fejtegetései még 
érdekesebbé tesznek. Kár — habár több tévedést igazit 
helyre — hogy a dologi teher fogalmát magának mere-

ven alkotta meg s hogy a párbér t onus publicummá tette, 
a mi aztán őt a közigazgatási hatóságok illetékessé-
gének megállapítására vitte, a miről a következőkben még 
szólunk. 

Nem tudom — ismételve mondom — hogy honnét 
veszi szerző azt, hogy a párbér onus publicummá lett. 
Ennek nyomát sem a generális conscriptióban, sem másutt 
nem lelem. Arra ez eredményre kell tehát jutnom, hogy 
a párbér elbírálása nem a közigazgatási, de a rendes birói 
ú t ra tartozik elannyira, hogy ha még nálunk a közigaz-
gatási biróság egész intézménye léteznék is, a rendes bí-
róság volna az, mely egyedül lenne hivatott Ítélni. Még 
inkább áll ez akkor, midőn azon a nézeten vagyok, hogy 
adott esetben a párbér mint dologi teher érvényesíthető. 
Valahányszor igy vetik fel a kérdést — a mi a leggya-
koribb — szerző maga elismeri, hogy a rendes biróság 
az eljárást meg nem tagadhat ja s helyteleníti is a curia 
egy határozatát , melyben a rendes birói segélyt megta-
gadta. 

Hogy a vitás párbérügyek rendes birói útra tartoz-
nak, ezt az 1869. évi IV. t.-czikk abbeli intézkedésénél 
fogva is indokoltnak tar tom, mely szerint a jogszolgálta-
tás és közigazgatás elvben külön választattak. Innen tul 
már csak a birói ut állapitható meg, a mi szerző ellené-
ben már annálfogva is állitható, mert ő a vitás párbér-
ügyekben a közigazgatási hatáskört nem a fejedelmet 
megillető patronatusra , de az állami souverenitás eszmé-
jére viszi vissza, a magyar közjog azon általános érvényű 
princípiumának következményeként, hogy a keresztény 
bevett vallásfelekezetek az állam területén nyilvánjogi 
jelleggel felruházott testületekként működnek. 

Szabadjon erre, a szerző szavaival felelni : 
„A párbérintézmény a történelmi fejlődés alapján szár-

mazott át korunkra , azon időben birja gyökerét, midőn 
még a modern jogállam követelményei nagyrészt ismeret-
lenek voltak." 

Ilyen körülmények között egyátalán nem talál, ha 
a szerző a párbérre nézve a magánjogi czim helyébe a 
közadózási czimet teszi s ezen a réven ju t el a modern 
állami souverenitás eszméjének segélyével odáig, hogy a 
vitás párbérügyekben a közigazgatás hatalmát játsza ki 
mint illetékest a rendes biróság ellenében. I t t is, mint 
másban, a szerző történelmi intézményeket modern szem-
üvegen át néz, mitől pedig munkája több helyén kifeje-
zetten óvja az olvasót. 

A mi az eljárást a múltban illeti, az csak avval 
igazolható, hogy a bíráskodás és közigazgatás éles kü-
lönválasztása még nem volt kimondva. A mióta ez meg-
történt , a hatáskör kérdésében bizonyos ingadozás állott 
be, mely rendes birói jogsegély megadása felé hajlik. 
Hogy ennek be kell következni, hogy a rendes birói se-
gélynek állandósulni kell, ezt az ingatlan feletti polgári 
jurisdictio el nem idegeníthető volta is megköveteli. A 
dologi párbér a tizedhez hasonló fej lemény. A tized vitás 
kérdését pedig a polgári biróság látta el. 

Sokról, miről kellett volna, a hely szűke miatt nem 
szóltam. És megvallom, hogy a munka több általam nem 
méltatott része nekem jobban tetszett, mint azok, melyek-
ről szóltam s melyeket kifogás alá vettem. Azt hiszem 
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azonban, hogy a bírálat ezen szűkre szabott módja nem 
fog a szerző könyvének ártani, midőn készségesen kije-
lentem azt, hogy én könyvét a magyar jogi irodalomra 
nézve valóságos nyereségnek tar tom. Szerző oly munkát 
szolgáltatott, mely által a hazai jogéletnek egy igen ér-
dekes fejleményét a romok alól kiásta. Es evvel nem 
csak a magyar jogi t rdományosságnak tet t szolgálatot, 
de a magyar közéletnek is. A párbér kérdése még mind-
untalan napi kérdéssé válik s ugy lát juk, hogy valamint 
a mult idők, ugy mi sem tudtunk avval megbirkózni. 
Szerző kútfői apparátusa a kérdést fenekestől feltárja. A 
kérdés megoldását kész anyaga által ugy a judicaturá-
nak, mint a törvényhozásnak kezébe adta s annyi bizo-
nyos, hogy a felszínre került praxist nemcsak megingatta , 
de a jövőre nézve lehetetlenné tette.*) Ez munkájának nagy 
eredménye, mit nem bántha t az, hogy a krit ikus köte-
lességének megfelelni igyekeztem. A tudományra nézve 
hasznosabb az, ha valaki akár annak a veszélyére, hogy 
tévedni talál, a szükséges combinatiókat megpróbálja, 
mintha a kérdések elől a birálat elháritására kitér. Hogy 
ezt a szerző nem akar ta s nem is tette, ez munkájának 
másik érdeme. 

Dr. Kováts Gyula 
budapesti kir. itélő táblai pótbiró. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 17. A főrendiház reformja a 

hármas bizottságban. — Ma vagy holnap beterjeszt i a 
főrendiház állandó hármas bizottsága a főrendek teljes 
ülésével a főrendiház reformjáról szóló javaslatot. 

Több változtatás a komoly és beható tárgyalás ered-
ménye. E l kell ismernünk, hogy a hármas bizottság a 
tárgy nagy fontosságához képest nem kiméit sem időt, 
sem fáradságot, hogy nehéz feladatát a lehetőség szerint 
kielégitőleg megoldja. 

Mert a mi a közönség tudomására jutot t , az nem 
elegit ki talán minden várakozást és reményt, melyet kü-
lönösen a mi táborunkban tápláltak, de mindenesetre el-
ismerésreméltó vívmány, melyért tisztelettel és hálával 
kell adóznunk ama lelkes főrendeknek, kik ezen ügy 
mellett annyi buzgalommal és szakavatottsággal s íkra 
szálltak. Bármiképp is alakuljon a javaslat sorsa, az ő 
érdemüket mindenkor elismerik, kik részrehajlat lanul ítél-
nek ! . . . 

A hármas bizottság jelentésének sorsa a plenumban 
és a képviselőházban természetesen ismeretlen. Ott — a 
főrendiház plenumában — még előre nem vált meglepe-
tések is lehetségesek. Nem mondjuk ugyan, hogy való-
színűnek, de mindenesetre nem lehetetlenek, még pedig 
nem csak egy irányban. 

A képviselőházban pedig nagyon sok, talán minden 
attól fog függni , milyen őszinte és komoly a döntő kö-
rök engedékenysége . . . Az ellenzéki pár tok egyesülé-
sétől prakt ikus eredményt nem várunk. Különben, ha a 
képviselőház el nem fogadja a főrendek által esetleg te t t 
változásokat, akkor vagy a napirendről való levétel, vagy 
a főrendekhez való visszaküldetés a két egyedül lehetsé-

*) Nem egészen. Szerk. 

ges eventualitás, mely utóbbi esetben persze a főrende-
ken fog állani, saját sorsuk felett dönteni. 

Ezeket azért véltük előrebocsátani, hogy ezzel is 
kimutassuk, miszerint a javaslat sorsát a hármas bizott-
ság tárgyalásával legkevésbé sem gondoljuk befejezett-
nek, de azért röviden el akar juk mondani szerény véle-
ményünket a hármas bizottság tárgyalásának reánk ka-
tholikusokra vonatkozó pontjai felett. 

Lapunkban ismételten volt hangoztatva és kifejtve, 
mit lehet és kell a mi részünkről ezen reform dolgában 
követelnünk. Óhajaink részben teljesültek, részben nem. 
S azért a hármas bizottság tárgyalásainak eredményével 
részben meg lehetünk elégedve, részben nem. 

Nagy örömmel értesültünk, hogy kegyelmes főpász-
toraink főrendi méltósága meg lett óva. Dr. Schlauch 
Lőrincz szatmári püspök ur ő exclja a leghatározot-
tabban síkra szállt a magyar közjogban sarkaló főrendi 
méltóság mellett, melynek alapján püspökeink a törvény-
hozás tagjai és igen energikusan ti l takozott ama degra-
datio ellen, melyet a javaslat elkövetett, odasorolván a 
püspököket a „hivatalok" ut ján a főrendiházba felvett 
tagokhoz. A nmélt. szatmári püspök ur ezen til takozásá-
ban első helyet foglalt el hazánk herczegprimása, kinek 
közjogi állásának megfelelő tekintetbevételét és ennek 
kifejezését a leghathatósabban sürgette. A hazai történe-
lem és jog megczáfolhatatlan fegyvereivel diadalmaskodó 
felszólalását ugy az egri érsek ö excja, mint a kalocsai 
bibornok-érsek ur ö emja a legerélyesebben pártolták, 
u jabb és u jabb győztes fegyvereket hozván elő a történet 
és közjog tárházából. Lehetetlen volt ennyi észnek és 
tudománynak ellentállni. A hármas bizottság e sérelmet 
helyreütötte . 

A czimzetes, rectius választott püspökök körüli fá-
radságot nem koronázta hasonló siker. Dr. Haynald L. 
bibornok-érsek ő emja és dr. Samassa J . egri érsek ő 
excja újból és újból felszólaltak a vál. püspökök érdeké-
ben. Alig volt olyan érv, melyet hazánk ezen két nagy 
tudományu főpásztora nem hangoztatot t volna. De a tu-
domány és ékesszólás minden fegyverénél erősebb volt a 
szám. A hármas bizottság túlnyomó többsége csak két 
vál. püspököt, — a belgrádit és tinninit — kik egyúttal 
felszentelt püspökök is, vett fel. A hármas bizottság ezen 
megállapodása szerint tehát lesz: 28 lat. és gör. szert, 
római kath . érsek és püspök, 3 főpap (a pannonhalmi 
főapát, a jászói prépost és az auraniai perjel) és 2 vál. 
püspök, tehát összesen 33 mindkét szertart. római kath. 
főrendi tag. — Hogy az eddigi megállapodás szerint 22 vál. 
püspök — kiknek czimei azonban mind ri tkán vannak 
adományozva, kimarad, a hármas bizottság többségének 
köszönjük. 

A gör. kel., protestáns és unitárius hitfelekezetek 
képviselete (számszerint 7 gör. kel. érsek és püspök, 12 
protestáns és 1 unitárius, összesen 20) minden akadály 
nélkül elfogadtatott . — Az aránytalanság szembeszökő és 
kétszerte igazságtalan, mivel a kisebbség képviseletének, 
mely példátlanul áll az európai j og terén, inaugurálásá-
val az ősi jog megnyirbálását egybeköti. Ezt mi soha, de 
sohasem helyeselhetjük. Ez igazságtalanság és az fog 
maradni mindenkor. 
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A zsidóság képviseletét elejtette a hármas bizott-
ság, min a zsidó lapok rettenetesen megütköznek, majd-
nem forradalmi hangon kikelve a főrendiház hármas bi-
zottsága révén az olygarchák és klerikálisok ellen. Alios 
vidervmt jam ventos. Ez sem fog ártani alkalmasint . . . 

Igy áll a dolog ma. Rövid idő múlva többet tudunk. 
? 

Kassa, február hóban. Egyveleg?) — 
Bajos dolog a mulasztást helyreütni, s még bajo-

sabb a soknemü gondoktól terhel t főnek s a haza sorsán 
aggódó kebelnek specialistikus toll munkával a megye 
centrumának kéthavi eseményeit a tudósítások rövid ke-
retébe foglalni most főleg, midőn forduló pont ján va-
gyunk ismét a válságnak, mit — a tervbe vett főrendi-
házi reform-javaslat idéz elő ; melynek mikénti lefolyásá-
tól oly sok függ, — — érdekeink, legjogosabb sajátunk. 
Bátorság és k i ta r tás! „Constantes estote, et videbitis 
auxilium Dei super vos." Er re irányul most a közfigye-
lem ; mi mellett minden más havi tudósítás és vidéki le-
velezés eltörpül. 

Századunk rohamában sokat él meg az ember. Igy 
éltem, hogy papnöveldénk templomából kathedrális lett 
s hihetőleg még sok éveken át az fog a plébániai és 
főegyházi functiókra nézve maradni. A dómunkból átho-
zott stal lumokban ment végbe jan. hó 27-én az u j kano-
nokok Desseívffy Sándor, dr. Pagács Ferencz, Hajtinger 
János installatiója is. Szerényen és meghatot tan hallgat-
ták az iktató n. prépost ur ajkáról a dicsbeszédeket. A 
jelesek egyikének előléptetésében, nagy jótevője, néhai 
Perger püspök óhaját lát ta teljesítve, — a másikat igen 
találóan az ibolyához hasonlította, mely kerestetni akar, 
— a harmadikat a lelkipásztorság és esperesi teendők 
buzgalmában — rendünk eme főszakmájában — tüntette 
fel. Hő jellemzés, érdemeik kellő méltatása volt ez, mi még 
a világiak figyelmét is nagyban kötötte le. A „Magyar 
Állam1 ' vezérczikkezője itt is kitett magáér t ; gyakorlot t 
szónok, ki többeket avatott föl már a violaszinü mozetta 
és biretum viselésére, s egyéb kanonoki jogokra . Az 
ünnepelteket még más megtiszteltetés is érte : díszebéd, s 
püspöki felköszöntö ; mire Szabad Ferencz nagyprépost 
ur a káptalan nevében válaszolt „Pro paterna illa gratia 
et sollicitudine, qua Corporat. n. redintegrare et complere 
dignatus est, Capitulum maxima obstringitur grati tudine ; 
et enim Excltia Vestra dédit Capitulo viros, qui eius 
ornamento et decori deservient ; dedit vires, quae ad la-
bores Capituli, Dioecesis, et S. Sedis agendos aptae et 
idoneae e run t ; pro qua gratia, dum maximas referimus 
grates, precamur : ut Divina Majestas Excell. Vestram 
pro maximo emolumento Dioecesis diutissime salvum et 
incolumen servet!" Utána az érdeklettek, szerény felszó-
lalás — és hódoló kézcsókban fejezték ki hálájokat a szerető 
és szeretett főpásztor iránt. Ha azokat, kiket előtérbe 
hoz időnként a szerencse — szokatlan önérzet lepi meg : 
mily érzéssel telik el a legjobb apai szív, midőn fiaiban 
jutalmazza az érdemet, s rájok emeli örömpoharát ? ! Min-
dig jól veszi ki magát ily ünnepi lakománál soraim közt 

a tanügy, repraesentansa,1) kinek fehér ta lár ján oly 
méltóan diszeleg a rendjel. — — — 

Püspökünk s tegyük hozzá — atyánk gondoskodása 
folytán tehát, káptalanunk ismét ki volna egészitve, és 
pedig oly választékossággal, melyet a legbölcsebb tapin-
tat vezérel ; haszonvehetőség, ügybuzgalom volt a mérv-
adó, mire egy — kevéstagu káptalannál, oly akadékos-
kodó városban, mint Kassa, s oly sok igényeket keltő kor-
ban, mint a mostani — valóban nagy a szükség! Csak 
futólag érint jük Vandratsek ő nsgát, ki mint lyceumi 
főnök a rectori teendők mellett, a kegy. alapítványok 
kezelésével is van megbízva ; nagy felelősséggel járó 
tisztség mind a kettő, — az uj kathedralis egyik kápol-
náját , a lourdesi szűznek tiszteletére, a hírneves kegyhely 
ismeretes rajza után, ugyancsak ő nsga alakította át. É r -
dekes mü. Ér tékes mü. A fsodabarlang híven és meglepő 
diszszel van utánozva. Képászky kanon, s nőképezdei igaz-
gatónak annyi a dolga, hogy, mint „Canonicus theologus"-t 
a tanárságtól f'öl kelle menteni ; nagy tol lmunkája maradék 
idejét az intézet felvirágzására szenteli s érdekében nagy 
tevékenységet fej t ki ; csak az egy — a nagy casino termé-
ben általa rendezett közvacsorából szép összeg gyűlt be, 
melyhez a város maga 500 fr t ta l já ru l t a nevezett inté-
zetnek egy szükségessé vált negyedik osztály kiépíté-
sére. — 0 nsga elnöke egyszersmind ama bizottságnak, 
mely a neo-beneficiatusok segélyezését dicséretes felada-
tául tűzte ki. És az ujabbak közül, mennyi sok reménye-
ket kötünk a Desseívffy névhez, ki S.-Patakon csak ma-
gára a nőnevelde renoválására 2000 fr tnál többet ajánlott 
fel, s ki a túlnyomó prot . városban egy közintézet gond-
nokságával volt megtisztelve ? ! És mily sokat várunk 
dr. Pagács-tói, kiben egyik tudós kanonok elődje, az — 
in fama sanctitatis — elhunyt Marczényi Mátyásnak szel-
leme működik ? ! . . . Ezeket aztán nem lehet „sine cu-
rá"-knak nevezni. 

Yolt a farsangi napokban egy névestélyünk is. Jól 
esik rá reflectálnom s hangsúlyoznom : hogy az asztali 
vendégek számában némileg intézetünk is meg van tisz-
telve, — mely complacentiával nézi annyiak szívélyes 
kivánatait s az azokkal elhalmozott tanár- lakójá t ; hisz a 
képezde a lyceunmak nem csak társháza — de vele egy 
czélra törekvő társ-intézete is, mely K. G-ban jeles tan-
erőt — városunk pedig közkedvességii egyént birt. — A 
kor színvonalán álló tudomány, műveltség egyik postula-
turna — a poësis. Azt a titkos büverőt, mely a költészet-
ben rejlik, mindenikünk érzi ; — Minervának leányai a Mú-
zsák, mint a tanulékonyságnak — képzettségnek symbolu-
mai szerepelnek a mythologiában. A költő lantjában nagy 
a vonzerő ; mert a költészetben pendül meg a hazafiság 
húrja , melyre, mint varázsütésre, tetszhalálából nem egy-
szer uj életre kelt a nemzet. — E n tehát a paedagogust, 
kinek sok más tantárgyai mellett, a költészetből is órát, 
a hazafiságból is leczkét kell adnia, hogy tanitványai 
íróinkat ismerjék, megértsék és irodalmunk pártolói le-
gyenek egykor stb. — Katinszky Géza tanár urat, kinek' 
névestélye ez idén ismét pezsgésbe hozta jó kedvünket, 
da capo éltetem ! 

*) Nagy tárgyhalmaz miat t késett máig. Szerk. ') Benedek F. fogymnasiumi igazgató. 



175 

Egyveleges közleményemre egy pár sirató köny is 
gördül, midőn Klimkovics Béla főreáliskolai r. tanár, 
akadémiai festész, a felső-magyarországi Muzeum-egylet 
alapitó tagja, alelnöke és igazgatójának, Kassa sz. kir. 
város törvényhatósága bizottsági, a községi iskolaszék, az 
0 . k. Tanár-egyesület , Képzőművészeti és magyar Törté-
nelmi Társulat tagjának febr. 10-én éjjeli 1 órakor, élete 
52-ik, tanári működésének 24-ik évében bekövetkezett 
gyászos elhunytáról megemlékezem. — A boldogultban a 
tanügy, a művészet és a közügy egyik fáradhatlan baj -
nokát veszté el. 

E vegyes közleményhez záradékul csatolom m é g : a 
nemes városi tanács óhajához képest, hogy a nyelvek 
,potpuri '- ja (egyvelege) teljes legyen, püspökünk ő ke-
gyelmessége rendeletéből, a dömések templomában na-
gyobb ünnepeken magyar sz. beszéd is fog ezután tar-
tatni. — Ft. és tudós Oltványi, Pál prépost, pápai kamarás 
urnák. Dr. Kreminger Antal szeged-belvárosi lelkész fölött 
tar tot t „emlékbeszéd"-jét köszönettel vettük s a díszpél-
dányt kézbesítettük. 

Berlin. B. Schorlemer-Alst beszéde a porosz képvi-
selőházban. — (Vége.) 

Végre is az a kérdés merül fel, hogy hát mit fog 
tenni ily körülmények közt a kormány ? Most még min-
dig látni vagyunk kénytelenek, miképp haj tat ik végre 
egyik vagy másik májusi törvény. Üldözéseket is látunk, 
bünteséseket is látunk. Hanem, mi mindennek a ha tása? 
Az egész ugy tűnik fel mint holmi apró gyűlölködés, a 
mely néha csak egyes közigazgatási kerületre s egyes 
személyekre szorítkozik és igazán igen messze esik 
az államérdekektől. Mert hiszen ugyan mik azok a bűn-
tények, a melyek miatt ez az üldözés történik ? I t t az 
egyik sz. misét mondott , ott egy másik keresztelt, gyóntatot t 
vagy egy betegnek az utolsó kenet szentségét adta fel, 
s azt a végső vigasztalásban részesítette. És e miatt a csend-
őrség üldözőbe veszi az illetőt és a törvényszék bünte-
tést szab reá. Micsoda hatással kell az ily eljárásnak 
szükségképen lenni a népre, midőn a rend fenntartói t és 
oszlopait üldözni látja, mig másfelől a socialdemokraczia 
szabadon mozoghat, s az anarchisták kedvök szerint kö- ; 
vethetik el merényleteiket ? Micsoda hatással kell lenni 
a népre annak, midőn a hivatalos lap nyomozó levéllel 
kerestet egy papot, gonosztevők és mások társaságában, 
a ki tulajdonképen csak lelkészi kötelességét teljesítette ? 
Egyszerre divatba kezdett jönni Lengyelország felől nagy 
veszélyt látni. Pedig maga a muszka czár is egész nagy 
birodalmának csakis lengyel és katholikus területén merte 
fogadni császári vendégeit. A hála ezért most az, hogy a 
katholikusokat ott ismét üldözik. ( U g y van, a C. és a 
lengyelek sorában ) Schweiz ellen nincs annyi panasz, 
mint Lengyelország ellen, pedig minden socialisticus és 
anarchistikus gonoszság ott esküszik össze. Eszembe ju t 
itt egy régi vers: 

Wie tief biet du gesunken, 
Alt edles Schweizerland, 

All möglichen Hallunken 
Reichst hülfreich Du die Hand! 

És ide még sem mernek erősen nyúlni. Egy másik ! 

kibúvó lyuk a kormány számára az, hogy a májusi törvénve-
ket szunnyadni engedik. Hát én elismerem, hogy az a kor-
mánynak nagy becsületére válik, ha ezeket a törvényeket szu-
nyadni engedi, mivel maga is igen nyomasztóknak tar t ja . 
De, hogyha a szándék evvel a nép elaltatása volna, akkor 
én e pillanatban nem is találok alkalmas szót ennek 
az eljárásnak jellemzésére. En biztosithatok mindenkit, 
hogy az a kísérlet teljesen hiába való dolog, mert mi a 
törvények sulvát mindennap nagyon is érezzzük és a nép 
lát ja és érzi, hogy ezek e törvények mindig fenállanak. 
Szemünkre vetették, természetesen alaptalanul, — hogy 
mi obstructionalis politikát üziink. A Centrum fényesen 
bebizonyitotta az ellenkezőt. Épen a májusi törvények 
felhalmozása és el nem törlése : ez az igazi obstructiona-
lis politika a kul turkampfban. (Nagyon igaz, a C.) En 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy akármely irányban 
indul a kormány, maga magát veri meg. Ha nyugodni 
hagyja a májusi törvényeket, ezzel maga is elismeri, hogy 
azok kivihetetlenek ; ha pedig alkalmazza azokat : ez 
legjobban károsítja az állam érdekeit és csak gyűlölködést 
okoz. Én befejezésül azt mondom r ha van a kormánynak 
szive és esze, hogy beismerje a májusi törvények tar tha-
tatlanságát és azt, hogy azok a katholikusokat mélyen 
sértik, vallási gyakorlataikat akadályozzák, vallásuk sza-
badságát megsemmisítik : akkor, uraim, básorságnak és 
becsületességnek is kell lenni arra, hogy a törvényeket 
eltöröljék vagy legalább revideálják. Mert a kár, melyet 
ezek a törvények okoznak, napról-napra nagyobb lesz, és 
én csak azt óhajtom, hogy ne halmozzák e kárt odáig, 
midőn végre az okozott kárt többé jóvá tenni már nem 
fog lehetni. (Bravo, a C.) 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
— Meghívás. A Szent-István-Társulat folyó 1885. 

évi márczius 19-én délelőtti 9 l / 2 órakor Budapesten, a 
központi papnövelde dísztermében tar tandja XXXII . ren-
des közgyűlését, (9 órakor szent mise az egyetemi temp-
lomban s utána közvetlenül a gyűlés megnyitása) melyre 
a társulat t . cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Ágoston 
Antal t i tkár. 

— A budapest-jobbparti k a t h o l i k u s l egény-egyesü-
l e t f. hó 2-án tar tot ta közgyűlését. Az egyesületnek je-
lenleg 89 rendes és 45 pártoló tagja van. Keletkezése, 
1868 óta 674 tagot vett fel és részesitett az egylet ked-
vezményeiben. A lefolyt évben volt 1178 frt 27 kr. bevétele 
és 1051 frt 83 kr. kiadása. Az egylet legfőbb jótevői : 
ő felsége, ő eminentiája a herczeg-primás, Budapest fő-
városa, az esztergomi főkáptalan, a Szent-László-Társulat 
stb. Tisztviselőkül megválasztattak : Dékánnak : Contin 
Alajos és Kovártschik Vilmos. Rendezők : Keuler, Paulo-
vits, Lőw, Budai, Fmanek, Riesz. Pótrendező : Berger. 
Hofman, Blacha. 

I R O D A L O M . 
+ A szerzetesi élet alapelveiről egy igen be-

cses kis munka jelent meg Goerlich Ferencznél Boroszlóban, 
francziából fordítva német nyelven. Czime : Die Grund-
lehren des Ordenslebens. Nach dem französischen bearbei tet 



176 RELIGIO. •60 

von August Meer, Redak teur des schlesischen Kircben-
und Pas tora lb la t tes . Mit kirchl. Approbat ion . 124 1. Ara 
30. kr . o. é. — Szerzeteseknek és vi lágiaknak egyarán t 
k i tűnő szolgálatot tehet ez az aranyos kis könyvecske, a 
mennyiben igazán a szerzetesi élet és szellem remekül 
sikerült kis ká té j ának tekin thető . A világ, midőn szer-
zetes rendeink fölöt t Ítélni akar , jó l tenné, ha ennek a 
kis könyvnek tar ta lmával megismerkednék. Szerzetesek 
lelkesedést a haladásra, világiak épülést és buzdulást 
m e n t h e t n e k belőle a — követésre. 

= Megrendelési felhívás. A mult 1884. évben két 
kiadást ér t „Legszentebb nap, vagy imák és elmélkedések 
a szent áldozás napjára" czimü imakönyvből még 500 
példány áll rendelkezésre. Ez t azon kijelentéssel hozom 
a t . cz. érdeklődőknek szives tudomására , hogy akik az 
első áldozók számára óha j t j ák megszerezni, szives meg-
rendeléseiket mielőbb eszközöljék ; mer t a kötések nin-
csenek készletben, s a köt te tés és expediálás 2—3 hetet 
mulhat lanul igénybe vesz. — A mü ára fűzve 50, kötve 
s aranymetszéssel 80 kr . — Záradékul megjegyzem, hogy 
u j kiadást mos tanában nem birok saj tó alá rendezni, s 
igy az 500 pé ldányon felüli megrendeléseket nem bi rom 
egyhamar teljesíteni. Kalocsa, 1885. márczius hó 8-án. 
Fonyó Pál képezdei tanár . 

VEGYESEK. 
— Simor János bibornok, herczeg-primás ő emi-

nencziájának l egú jabb , ket tős fe jedelmi adománya nagy 
magaszta lás t ke l te t t a külföldi ka th . sa j tóban. A ,Catho-
lic Times ' igen szép szavakban ismertet i a nevezetes ese-
ményt és gra tu lá l Esz te rgomnak ,on its good for tune in 
possessing a Bishop so wealthy and generous." Laudes 
eius enar ra t omnis Ecclesia sanctorum ! 

— A ki későn kelt fel! E g y valaki nagy fontosko-
dással panaszolta el minap, hogy avval a kérdéssel, mi 
legyen, s mi várha tó akkor , ha a pro tes tánsok csak-
ugyan helyet kapnak a főrendiházban, még eddig senki 
sem foglalkozot t , csak neki j u t o t t az eszébe. H á t hiszen 
a ki későn kel, az csalódik, ha azt hiszi, hogy előtte 
senki sem lá t ta meg a nap keltét . A ,Keligio' má r mult 
év őszén és pedig október 29-én foglalkozot t ezzel az 
elvi kérdéssel. A ka th . egyház elvei, az ott k i fe j te t tek 
szerint, csak föltételes hozzájáru lás t engednek meg az ily 
átalakításhoz, és ez a föl tétel az a remény, hogy „ez a 
lépés nem messzebb eltávolítani, hanem közelebb fogja 
hozni nemzetünke t Krisztus egy vallásának, egy egy-
házának egy igaz eszményéhez." H o g y pedig ez meg tö r -
ténhessék : mindazoknak, kiknek a nemzet re befolyásuk 
van, igyekezniök kell oly i rányba terelni a nemzet szelle-
mét, hogy mindenki a vallási igazságot vegye a vallás-
szabadság mér tékéül . Akkor aztán az igazság elvezérel majd 
az egységre s megszabadí t az absurd val lásegyenlőség el-
méletétől . Hanem há t az éremnek más oldala is van. E s 
mivel nekünk nem lehet fe ladatunk mindent, erőnek erejével \ 
rózsás szinben látni akarni , bemuta t tuk az éremnek ezt ! 

az oldalát is, t. i. a pro tes tant i smus nagyra tö rő aspiráczióit 
Magyarországban. E z t te t tük az „Egy pil lantás a jövőbe" 
cz. czikkben nem rég. Mi tehát bőven fogla lkoztunk a 
főrendiházi r e fo rmnak evvel az oldalával is. — E g y é b -
iránt , majd ha törvényerőre emelkedik a főrendiházi reform, 
fel fog juk tüntetni , mennyi és hogyan létesült abból a mini-
mumból , melyet a ka th . egyház jogál lására nézve október 
25. és 29-iki czikkiinkben fe l tün te t tünk . 

— Protestáns mozgalmak hazánkban. Tudva van, hogy 
a re formátusok Budapesten u j lelkészi állomást készül-
nek szervezni. Valószínűleg Budavárá t vették czélba. 
Annak is hi re já r , hogy Kőbánya, Kispest, Erzsébetfa lva 
és Kossuthfalva, a fővárossal tőszomszédos községek szá-
mára, szintén a re formátusok, excurrens káplánságot akar -
nak felállítani. — Azt olvassuk továbbá a ,Debreczeni 
Pro tes táns Lap ' -ban , hogy a makói ref. egyháztanács 
a földeáki re formátusoknak , kik „Földeákon (csanádi 
püspökség) nemcsak iskolai adó és a plébános részére 
a kathol ikusok által szerződésileg kötelezet t tar tozások 
aránylagos fizetésére köteleztetnek — de a tu lbuzgalom 
miat t (!) h i tükben és vallásos meggyőződésükben sem ma-
r a d h a t o k nyugodtan ," — egy házat vásárolt imaházul és 
tani tó számára lakásul. E g y re formátus hi tközség egy 
másik lé t re jövését ennyire elősegít i! — Végül a napi lapok 
jelentése szerint Apat inban a reformátusok és lu the ránu-
sok egy „hi tközség"-gé egyesü l tek! — Földeákra valószí-
nű leg a kathol ikusoktól vett te lkekeken „szerződésileg" 
fekvő párbérfizetés kel te t te fel az a tyaf iakban a re formátus 
hi tet . 

— Mire jók a földrengések ! E g y szemtanú, ki a 
spanyolországi re t tenetes földrengést Malagában átélte, 
egy bará t j ához i r t levelében ezt i r j a : „Lát tam Diaz Mar-
t int et compagnie, vagyis mindazokat , a kik Malagában 
az a theismust képviselték, a bold. Szűz szobrát a kör-
menetben vállaikon vinni. í m e egy példa arra, hogy csak-
ugyan nincsenek p rak t ikus a theusok." 

— A Popper-de Casti one házasság ügyében a leg-
különfélébb vádakkal és szemrehányásokkal illetik a kath. 
egyházat . Valamennyi vád körülbelül egyre vezethető 
vissza ; arra , hogy íme, tavai ellenezte a zsidó-keresztény 
házasságot, most meg még áldást is ad reá ! Igen ám ; 
de miér t ? Tavai ellenezte, hogy általános szabálylyá vál-
jék (mer t törvényről volt szó) egy a keresztény emberiség 
vallásos érzületét arczul csapó velleitás. Most éppen az 
ellenkező tör tént . Egyet len egy, kiváló esetben bebizonyult , 
hogy emberségesen, azaz a keresztény emberiség vallásos 
elveinek, érzületének sérelme nélkül jöhe t lé t re keresz-
tény és zsidó között a házasság. Az egyház tehát , amint 
kényte len volt a tavali a lakban a contumelia. Creatoris 
tervezet t ál talánosítását , szabálylyá tételét lehetet lenné 
tenni, ugy most ebben az egy esetben, s talán majd más 
hasonló esetekben, szent kötelességet teljesít a keresztény 
vallás érdekében, a midőn cum honore Creatoris egy ke-
resztény és zsidó közöt t megengedi a házasságot, a mely-
nek sar ja i majd in honorem Christi lesznek felnevelve. 
XI I I . Leo pápa bölcsességét ebben az esetben csak az 
u tókor fog ja teljes nagyságában bámulni. De a keresztény 
nő erős lelke is r i tk í t ja pá r j á t . 

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

Budapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnöveld«-utcza 8. sz.) 
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ELNÖKI BESZÉD, 
melylyel főm. és f t . Simor János bibornok, herczeg-primás és esz-
tergomi érsek ur, a Sz.-István-Társulat XXXII. közgyűlését f. hó 

19-én megnyi to t ta . 

Tisztelt Nagygyűlés! 

Szerencsésnek érzem magamat mindannyiszor, va-
lahányszor a nagygyűlés alkalmából diszes körökben 
megjelenve, mindnyájokat Üdvözítőnk szentséges nevé-
ben üdvözölhetem. Ez alkalommal figyelmeket irodalmi 
működésűnk mezején oly kérdésre kívántam fölhívni, 
mely elől, bármily rémületes legyen is, kitérni alig 
lehet ; értem a munkások kérdését, mely a megélhe-
tésnek, nemzeti és társadalmi fönmaradhatásnak, min-
den műveltségnek, minden erkölcsi rendnek kérdése 
Európában. 

Hazánkban nem született, hanem közénk doba-
tott e kérdés, mert azokban is utánoztuk a külföldet, 
melyek ott e kérdést szűleményezték. A vész, habár 
csak első morgásban itt is megvan és fenyeget; de 
kedvezőbb helyzetünk, — mert a betegség kezdetén 
állunk — a meglevőnek gyógyítását, a fenyegető 
elem további fejlődésének megakadályozását, a kor-
mányzók bölcsessége, a nemzet szeretete könnyűvé 
teheti. 

Ne keltsen csudálkozást, hogy e kérdésről, ha-
bár csak legfőbb elemeiben, irányainak csak legvéko-
nyabb vonásaiban én szólok. Ez a szegénység ügye 
általában, ez az örök igazságnak, az erkölcsi törvény-
nek, tehát az evangéliumnak ügye az anyagiakban, — 
ez a pártolás, a vezérlés ügye az ügyefogyottak szé-
lesre nyúlt táborában, hogy a lelketlen vezérek alatt 
a kétségbeesés őrjöngéseitől elkapatva a mit erőszak-
kal gyógyítani akarnak, teljesen gyógyithatlanná ne 
tegyék. 

„Misereor super turbam." Szánom a sereget, 

szólt Üdvözítőnk, látván az éhező sokaságot. Mások 
érdekéről, mások javáról gondosnak lenni, — ez a 
mit a világ ma nehezen fog fel, — minden lelki-
pásztornak kötelessége. 

Mikor én, mint választott püspök az oltárhoz 
léptem, az engem felszentelő püspök az egyház ne-
veben e kérdést intézte hozzám : akarsz-e a szegé-
nyek, az idegenek, az ügyefogyottak iránt szelid és 
irgalmas lenni? feleltem: akarok. 

Ily társadalmi kérdés megoldásánál felszólalni, 
közre működni engemet püspöki fogadalmam kötelez. 
(Élénk tetszés.) 

Szentséges atyánk Rómában a püspökök püspöke, 
ő azoknak utódja, kik a protestáns Müller szerint, 
az európai társadalmat megalkották, kik az anglikán 
Macaulay szerint Európában minden királyi ház böl-
csőjénél virrasztottak, és ki mintha Angolország fő-
városát mai ábrában szemlélte volna, irja a pápákról, 
hogy „akkor is a társadalom mentői lesznek, mikor az 
ausztráliai vadonból kikerült idegen London főhidjának 
romjain merengeni fog". Ezen hidat akarták pár hét 
előtt szétrobbantani. 

Szentatyánk védtelen elhagyottságában a munká-
sokat, az iparosokat, szóval a társadalom elhagyatott-
jait többször már védelembe ajánlotta, és hogy ma-
gukon ker. társulatokba sorakozva a közrend megráz-
kódtatása nélkül segítsenek, többször buzdította; leg-
újabban folyó évi február 17-ikén a böjti hitszónoko-
kat fogadva, ezeket mondá: „Szemeim előtt lebegnek 
a siralmas, a szomorú társadalmi viszonyok, melyek 
az istentelen, a forradalmi tanokból fejlődve, nem 
csak az egyházat, de magát a társadalmat is végve-
szélylyel fenyegetik. Az emberi bölcsesség nem talál 
védvet, nem talál orvosságot — az elhagyott ke-
resztény elvekre kell visszatérni ; legyetek rajta, hogy 
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erről az elméket felvilágosítsátok, meggyőződésre bír-
játok." Ily értelemben nyilatkozott febr. 23-án, mi-
kor a franczia iparos egyletek küldöttjeit fogadta. 

A nyomor, a nyomornak forrása, a nyomornak 
veszélyessége és orvossága a szentatya által megje-
lelve, én a szent atyának a tisztelt nagygyűlés tag-
jaival együtt engedelmes fia, a szentatya rövid mon-
datát röviden taglalom. 

Az egyház mint tökéletes társadalom szülte, ez-
red év folyamán tervezte, a lázadó szenvedély, vagy 
a féktelen hatalmaskodás ellen védte a ker. társadal-
mat; a mai vész távoli eredete az, hogy a ker. hit-
től elszakadt tanok javaslatai szerint, a társadalom 
fő elemeit: a házasságot, a családot, az iskolát, a 
a birtokot, a tekintélyt, természetes isteni alapjaiból 
kiemelve, természetes őrétől elszakitva, az önérdek, 
a, bir , a nyer-, a kéj vágy szenvedélyeinek átszolgál-
tatták. 

Államkormáoyzási rendszerek embernek a mü-
vei, azért változók; a társadalom, azaz: religio, csa-
lád, birtok, tekintély, Istennek müve, azért mindig 
ugyanazok. It t valamit lényegben szervezni, annyi 
mint rontani. Isten nélkül nincs religio, nincs vallás 
— vallás nélkül nincs család, nincs nevelés, család 
nélkül nincs birtok, nincs tekintély, birtok és te-
kintély nélkül nincs társadalom, társadalom nélkül 
fölösleges az állam, mely épen az Istentől alkotott, 
szervezett társadalmi rendnek megóvására küldetik. 
(Élénk tetszés.) 

A nyomor legközelebbi forrása ott rejlik, hogy 
a nyervágy korlátlan följogositása mellett, az iparos 
minden társulati kötelékből, mely egykoron óvadéka, 
támasza, s vallásos vigasza volt, kiszakítva, minden 
erkölcsi hivatástól megfosztva, pusztán mint szerve-
zett erő, mint áruczikk tekintetett, mely Cobden sze-
rint a közpiaczra dobva, értékében annak számossága 
szerint emelkedik, vagy hanyatlik. Mondták: szabad 
sága megvédi őt. Kit védett meg a szabadság az 
éhhaláltól? Megvédi az iparos társaival kötött szövet-
ség. Éppen e szövetkezés, a mai vész. (Ugy van. 
Élénk helyeslés.) 

Ily helyzet, ily viszony önmagában nem keresz-
tényi, nem igazságos, nem emberi, nem társadalmi. 
(Igaz. Helyeslések.) 

Az emberi munka jutalmat követel, de az nem 
áru, mert az maga az ember az ő családjával, az ő 
hivatásával az Istenhez ; ő erkölcsi rend, erkölcsi 
méltóság ; az ő munkájára a társadalomnak szüksége 
van, de neki napi bérén kívül még más figyelemre 
van joga, mert a nemzet jóléte nemcsak azt követeli, 

hogy az iparosnak mindennapi kenyere, hanem hogy 
erkölcsösen nevelt családja is legyen. (Nagy tetszés.) 

Az áruczikk-elmélet ezt figyelmen kívül hagyja, 
és azért erkölcstelen. (Ugy van.) 

A társadalmi egyes osztály elhanyagolásáról Cicero, 
mint állambölcsész megjegyezte: „Qui parii civium 
consulunt, partem autem negligunt, rem pessimam 
in civitatem inducunt: seditionem atque discordiam", 
(„hogy a kik a polgárok egyik osztályáról gondos-
kodnak, a másik osztályt elhanyagolják, a legnagyobb 
rosszat viszik be az államba: a lázadást és az egye 
netlenséget.") 

Proudhonnak sok állítását lehet s kell is tagadni ; 
de mikor í r ja : »tagadnia tőke és a munka ellentétét, 
annyit tesz, mint tagadni az okot, mely az ellentétét 
szülte, s ez : a társadalmi igazságtalanság" (L. „Ca-
pacité des classes ouvriers"), a helyzetek mellette 
tanúskodnak. Egyes gyárosok lehetnek még érzéke-
nyek munkásaiknak nyomora iránt, de a névtelen rész-
vénytársulatok ? Ezek közt nem hiányoznak az érzé-
ketlenek, előttök a munkás gépkerék, mely ha felpattan, 
megindulás nélkül mással cseréltetik fel. 

E helyzetről irja Mesnil, hogy. „a munkásnak nem 
már erényre, hanem hősies erényre van Fzüksége, 
hogy ne gyűlölje a társadalmat, melyben ilyesmi a 
jog védve alatt történhetik." Ily társadalomban, irja 
Leroy-Beaulieu, csak ember-csoport van egymás mellett, 
nem pedig erkölcsi ember; ezek egymás iránt keb-
lökben csak hidegséget, megvetést, irigységet hordoz-
nak ; két táborra szakad fel tebát a társadalom, bár-
melyik tábor győzelme az egész társadalom roska-
dása . . . s milyen roskadás?! A szenvedélyek ma-
gas lángokban csapnak fel — a hadi szervezés a 
munkás kezek millióinál befejezéséhez közeledik, a 
vezért a vak eset, vagy merészség fogja megadni, és 
a népvándorlások siralmai, a számum, az égető szél-
cyclon, a lorgó szél szárnyain rohanó viztölcsér pusz-
tulásai csak árnyképek — — nem akarok nagyitani, 
mert a vad szenvedély rohamainak rombolásait előre 
kimérni nem lehet. 

Tizenöt év előtt még nyugodtan lehetett tudomá-
nyos felolvasásokat tartani a munkás kérdésről, ma tenni 
kell, és pedig messzelátó bölcseséggel, mert kuruzslás 
csak mérgesiti a betegséget. A veszély jelenleg az, 
hogy a munkás védtelennek hivén magát, vasfegyelem 
szigorával követi azt, a ki neki védelmet igér, lenne 
bár ez legnagyobb csaló, körmönfont szédelgő. 
(Igaz.) A munkás sokat látott, sokat tanult, ő nagy 
iskolán esett á t ; mert ha szabad volt koronákat, or-
szágokat feldúlni, elfoglalni, s erre őt mint eszközt 
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vezették : mi nem volna előtte szabad, a mit végre-
hajthatni gondol ? Nescit plebs jpjuna timere, — az 
éhező sokaság nem ismer félelmet s az éhség rosz 
tanácsadó, „malesuada fames," megmondta már Ver-
gil. A munkás tanult, megtanulta, hogy nincs igaz-
ság, csak melyet a többség teremt; ő elhiszi, hogy 
ő a többség, övé lehet az államhatalom, (Általános 
élénk tetszés.) s akkor majd teremt ő magának jo-
got, teremt igazságot, s meglesz a paradicsom a 
földön. 

Küzdelem a fönlétért, a haladás, a közgazdago-
dás gyanánt dicsértetett, melyből majd kijut minden-
kinek, s épp erről irja Louis Blanc : „ha a küz-
dőfelek egyenlőtlenek, a szabadság csak az elnyo-
más fegyvere." Néhánynak hirtelen gazdagodását száz-
ezereknek elszegényedése kiséri; ezeknél a nyo-
mor pusztit, a gazdagnál, miként Molinari megjegyzi, 
a gazdagság elvesztette az állandóságot — a dús 
asztalnál kezéből a kanál kiesik, „mert a gazdag sem 
bizonyos, hogy holnap hol eszik." A nemzetgazdászat 
általában a vallásos erkölcsi alap hiányában beteg — 
nagyon beteg — e viszonyok, a mint szentatyánk 
hirdeti, a ker. hittől elpártolt, azért istentelen és for-
radalmi tanokból fejlődtek. 

Hol van a gyógyszer ? 
Az állami hatalom nem oldja meg e kérdést, 

mert a munkások kérdése magában vallásos, erkölcsi 
kérdés. Az egyház egymaga nem oldhatja meg, mert 
az erkölcsrontó helyzetek anyai szavának hatását el-
tompítják. Egyes ország erre gyenge, mert a baj egye-
temes ; — rövid időszak nem elég, mert majdnem egy 
század tévedései szülték e rémületes kérdést. (Élénk 
helyeslés). 

Intés ez, hogy az Istennek művét rombolni bün-
tetlenül nem lehet. 

Anyagi erő nem segít. Muszkaország a példa. 
(Ugy van). Engedmények, a vesztett előrelátás gon-
datlanságának szülöttjei, mit sem enyhítenek, mert 
Francziaország, a legnagyobb beteg, már egészséges 
volna. Pénz nem segít; — Angolország, ha igaz, a 
csaták győzelmeit pénzen vásárolhatja, de az ő ötszáz 
millió franknyi évi szegényadója csak egy csepp viz a 
homoktengerben. Munkaszabadság nem javit, mert épp 
ez a nyomor szülője. Kormányzási ügyesség, vagy szi-
gorú csendőrség, mit sem kérlel, mert Poroszország-
nak nyakán a veszély . . . . Méltán mondhatja a 
szentatya: • „az emberi bölcseség önmagában nem ta-
lál védvet, nem talál orvosságot" 

A főczél, mi itt főeszköz is egyszersmind, az: 
hogy az ipartulajdonos és az iparmunkás, szóval a 

munkaadó és a munkás közt az erkölcsi, a vallási 
kötelék visszaállíttassák ; mind a kettőnek érdeke kö-
veteli ezt. (Helyeslés). Gazdag és szegény mindig 
volt; lesz is e földön, együtt éltek ezek, együtt kell 
élniök; az Isten egymásra szorította őket, hogy a 
szeretet és hála éltesse mindkettőjöket. (Tetszés.) 
Mindenikének parancsot adott az Isten az ő felebarát-
járól ; a gazdag és a szegény találkoztak, mert mind-
kettejők alkotója az Isten, mondja a szentírás. Láza-
dás az Isten ellen, önzés és nyervágy ásta meg az 
űrt a kettő között; ker. igazságnak, ker. szeretetnek 
kell azt behordani, kiegyenlíteni. A munkás sorsa 
mindig sanyarú volt, marad is sanyarú ; csak a ker. 
hit, ker. erkölcs fogja megakadályozni, hogy tűrhe-
tetlen ne legyen. Azért irja Blanqui: „a gazdászati 
kérdések sohasem fognak megoldatni, hacsak a religio 
nem veszi azokat kezébe." Más helyen ir ja: „Har-
mincz év előtt a gyáros nem volt ugyan példás atya, 
de mégis atya volt; a munkás nem volt példás csa-
ládtag, de mégis családtag volt, mert valláserkölcsi 
kötelék volt köztök ; ma pusztán érdekre vannak 
utalva, ez pedig ellentétbe hozza őket." Egy tető 
alatt éltek, egy asztalnál étkeztek : ma estvefelé be-
jegyeztetvén a napi bér, a munkás távozik, mert ő 
éjjel teher, ő veszély; véd volt a háznál, ma nem 
egyszer gyilok a kezében, dynamit a zsebében. (Élénk 
meghatottság.) 

Mi óvja meg a tulajdonost az önérdek nem ne-
mes, de csábító tanácsaitól? Mi tartja meg türelem-
ben, feláldozó szeretetben némely munkásainak hálát-
lanságával szemközt? Mi fogja a munkásnak lelkét az 
izgatások ellen vértezni, mi fogja önmegtagadásban 
tartani, hogy a gyártulajdonosban minden esélyek kö-
zepette legnagyobb jóltevőjét és ennek gazdagságában 
saját jóltevőjének biztosságát ismerje el? 

Csak a ker. hit, csak a ker. erkölcs. Nagy té-
vedés, nagy bün volt a törekvés az egyházat a tár-
sadalom minden pontjain akadályozni, mellőzni s nél-
küle sőt ellene mindent alkotni akarni. A tizen-
harmadik század elején haaonló társadalmi felosz-
lás fenyegette Európát. Ki kérlelte meg a veszélyt ? 
Assisi sz. Ferencz az ő önkényes szegénységével és 
sz. Domonkos az ő rózsafüzérével. Paulai sz. Vincze 
s mai nap Don Bosco szerzetes többet tettek a mun-
kás-kérdés megoldására, semmint a világ tudósai egye-
temben; mert mint egy amerikai socialista irja: „a 
társadalmi feladatok megoldására nem elég az ész, 
sziv is kell hozzá és meleg részvét, az emberiség 
egy nagy részének szenvedései iránt" (Zajos helyeslés). 

Simon Gyula, az ismert senator, 1876-ban szólt, 
23* 
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minél helyesebben a sz. Vincze-egylet eg y legbuzgóbb 
tagja sem szólhatott, mondván; „a rendnek, a béké-
nek eleme nem annyira az anyagi, hanem az erkölcsi 
javitás. Belépni kell a viskóba, a munkások bűzhödt 
lakásaiba, megvinni neki az élet tudományát a jelenre, 
az alapos reményt a jövőre, fölkelteni a csüggedésben 
szunnyadozó lelkét, bátorságot önteni bele; akkor, de 
csak akkor nem lesz a hozott jótétemény hasonló a 
mélységbe dobott kőhöz, mely morajt okoz, azután 
örök csend van." (Élénk helyeslés). 

Mitől várja Liebknecht a sikert? „Meddig a 
munkás a papnak járma alatt van, — igy csúfolja 
ő a ker. hitnek befolyását — esztelenség várni, hogy 
a munkás készséges eszköz legyen kezeink között." 
És Bakunin mitől várta? „A népnek kell, hogy jobb 
karunk legyen, és hogy e kar tétlen ne heverjen, fel 
kell szabaditani az Isten és az örök élet hitétől ; nem 
elég, hogy törzstisztjeinknél meglegyen az atheismus, 
kell, hogy ez a közkatonákat is áthassa. " (Teologia 
politica di Mazzini, 1872). 

Mily mélységes bölcsészettel mondá Sz. Ágos-
ton: „Jézust keresi mindenki, egyik gyűlöletből, má-
sik szeretetből, amaz, hogy Jézust megölhesse, emez, 
hogy örökre bírhassa. Ő az igazság, ő az élet; az ő 
hiánya a szivekben, az európai társadalom nyomorá-
nak legélesebb nyomora. 

Bastiat olvasván az evangéliumot, bevállá: „hogy 
ez a társadalmi gazdászat legfőbb kérdéseit oly értel-
miséggel oldja meg, miszerint következtetni kell, hogy 
az evangelium és a társadalom szerzője egy s ugyan 
az." Az anglikán Rodcher pedig azon meggyőződé-
sének adott kifejezést, hogy a „kánonjog legtökéle-
tesebb társadalmi törvénykönyv." 

Dumond socialista hasonló irányú újságban (Li-
berté) mult hó utolsó napjaiban Zola regényének egész 
tartalmáról, a munkás osztály hanyatlásáról ezeket 
i r ta: „Mily más jelenet volt ezelőtt a műhelyben! A 
czéh gondoskodott arról, hogy az iparos a védszent-
ben saját magát szemlélje. Ott látta ő sz. Honoriust, 
mikor a kenyértészlát a kemenczébe rakta; más mű-
helyben sz. Eloit, mikor a tüzes vasat verte; sz. 
Crepint, mikor varrt; sz. Crepiniánt, mikor a bőrt 
metélte. A czéh kápolnájában ott volt Jézus képe, a 
ki születésül bármelyik királyi családot választhatta 
volna, választott iparossá lett királyi családot. A pap 
az isteni ácsmestert hirdette a iparosoknak, s Bossuet 
után mondhatta, hogy az egyház kezdetén ekét mu-
togattak, mely Jézus kezeiből került ki, s az iparos 
örvendhetett, mert Jézus a kézművesek egyike. Mily 
másképen gondolkodik, mily más eredményeket mutat-

hat fel az egyház a kézműves osztályban ; ő tudja 
az ipar költészetét és nemességét megkedveltetni; mi 
a műhelyből a munkásra bagneot csináltunk, a kéz-
művesekből pedig örökös rabokat." (L. L'Univers 
6298 sz. febr. 26. 1885.) 

'fisztelt nagygyűlés! Ma a társadalmi veszé-
lyek ugyanannyi ostorozó hitküldérek az eltévedt 
elmék megtérítésére. A nagy angol lap, a Times 
— ismerik, hogy nem katholikus lap — e napokban 
i r ta : „mai nap a katholicismust a közrend érdekében 
nem lehet nélkülözni." Thiers 1830-ban, Quelen pá-
risi érsek palotájának rombolója, öreg napjaiban kény-
szerűit bevallani: „katholicismus nélkül Európa bor-
zalmas chaoszba menne át." 

Pressensé, protestáns rationalista ezen évi febr. 
23-án a franczia senatusban ezeket mondá: „E tü-
relmetlenség, ez ellenségeskedés az egyház és állam 
közt borzasztó következéseket fog szülni az államra, 
mert a religio megelőzött minden állami intézménye-
ket, tul is fogja élni azokat, miután ő örök elveken 
alapszik. Én előnyt adok Quinet Edgár szavának: 
csalódunk, ha hisszük, hogy minden csak anyagi erő 
által teremtetik, csak anyagi erő által kormányoztatik. 
Emlékezzenek Pelletan Ödön mondására : az Isten nem 
halt meg, de mi haltunk meg nélküle." (L'Univers 
febr. 24. 1885.) 

Tanulhattunk, tanulhatunk ezután is sokat a 
külföldtől ; de viszont a külföldnek oktatást is adha-
tunk, minden nemzeti és társadalmi intézményeket 
a keresztény religio, a ker. erkölcs alapjaira fektetvén. 
(Helyes). Nemzetünknek életereje lesz és legyen: az 
egyházi és az állami hatalom bizalmas, testvéries 
együttműködése. (Általános zajos helyeslés.) 

Legyenek általam üdvözölve nagygyűlésünk tagjai; 
legyenek hálás köszönetünkkel tetézve társulatunk 
magas méltóságú elnökei és a mindennapi munkában 
fáradni nem tudó tisztviselői. Én a gyűlést ezennel 
megnyitom. (Szűnni nem akaró általános éljenzés). 

Katholikus tanügy. 
Jobb későn, mint soha! 

II. 

Ha tekintjük szentséges atyánk, XIII. Leo 
pápa nagy müveit az egyház bámulatra ragadó 
tevékeny életében, — talán igazat ad a kegyes 
olvasó fentebb te t t nyilatkozatomnak. Nagyon 
természetes, hogy a pápák mindig nagy becsben 
ta r to t ták a bölcsészet és történelem müvelését, 
mindenkor elitélték a titkos szövetkezeteknek az 
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egyház és trónok gyengítésére, lerombolására 
irányzott törekvését; mégis szentséges atyánk, 
most uralkodó bölcs pápánk az, ki Aquinői sz. 
Tamás bölcsészeiének tanulmányozására szólítja 
fel a kath. világot s elrendeli a papnevelő inté-
zetekben való taní tásá t ; sz. atyánk az, ki a tör-
ténelem. lelkiismeretes müvelésére, tanulmányo-
zására serkenti az egyház gyermekait világszerte 
feltűnést keltett i ratában; dicsőségesen kormányzó 
pápánk az, ki a szabadkőmivesek czéljaira figyel-
mezteti a világot. Miért történnek mindezek épen 
napjainkban? Mert látszólag csillogó és éles fegy-
verek kezdik nagy mérvben a harczot; ma szel-
lemcsatában áll az igazság a hamissággal s ma-
gasabban hordja fejét a hamis és gőgös philoso-
phia, mint eddig, — s igy a vészthozó philoso-
phiával a ker. bölcsészetnek kell sikra szállnia; 
ma a történelmi ferditések- és fölületesség-
nek regényes, élvhajhászó s a tanulmányok- és 
megerőltető szellemi foglalkozásoktól irtózó korá-
ban a tör ténet meghamisitóival szembe kell álli-
tani a történet i igazságot, s eként szükséges le-
álczázni azon történetirókat, kik az egyház meg-
gyalázása végett a legnemtelenebb szellemi 
fegyverektől sem irtóznak ; ma a titkos társulatok 
nyiltan teszik közzé tagjaik számát s ama fen-
héjázó dicsekvést, hogy a kebelökben élő „huma-
nismus" minden müveit és józan gondolkozó 
embert meggyőzhet a titkos társulat i szellem 
üdvös voltáról, mely t. i. csupa jeles hajlamainál 
fogva lesz aztán esküdt ellensége a katholicismus-
nak, mely ellen a protestantismusban minden 
bizonynyal kész szövetségest nyer! És mindez 
napjainkban koránt sem apadóban, de mindinkább 
növekvőben van. Igy tehát korszerű volt csak-
ugyan a nagy pápa nagy tet te; időszerű, hogy a 
bölcsészeti és történelmi irodalom minden ren-
delkezésére álló, a világot kiábránditó és az egy-
ház biztos győzelmére vezető eszközt felhasználjon 
a dicső pápa szándéka szerint. 

Igy történik és tör tént az mindig, hogy az 
egyház látható feje a legsürgősebb teendőkre való 
felhívás- és kalauzolással igyekszik gátat vetni 
a társadalmi veszélyes fölkelések romboló árjának, 
melynek út jában először is a legszilárdabb alapon 
nyugvó egyház áll, s hivatásánál fogva nem is 
hajlandó soha a modern elvek zsinórmértéke után 
futamodni. Ily üdvös figyelmeztetése ma a szent 
atyának a történelem szorgos tanídmányozására, 
meghamisításának ellenőrzésére való korszerű felhí-
vása, — s országunk az abbeli tanulmányozás 

szükségét, a történelem meghamiti tása ellenőrzé-
sének napjainkban való időszerűségét különösen 
érezheti, lia arra gondol, és pedig — távol legyen 
minden nagyitás, — elszörnyüködéssel, a mi a 
katholicismus ellen a protestantismus táborában 
hol alattomban, hol nyiltan, felüti fejét. Ez volna 
az egyik, a másik ok pedig gvmnásiumi tanáraink 
különféle, a régibb összhangot kiszoritó felfogása 
és állásfoglalása a történelmi kérdésekben — 
arra nézve, hogy gymnasiumainkban tovább olv 
mostoha sorsban ne részesüljön a kath. egyház 
magyarországi története, mint eddig, midőn ke-
vesebb szükség forgott fenn az ily kérdéssel való 
tüzetes foglalkozásra. A szentatyának a történe-
lem fontosságára figyelmeztető szózata az egész 
világnak szól; de hazai viszonyaink közt különös 
megszívlelésre méltó. Jó lesz készíteni az ifjúsá-
got, a jövő reményét , minden váratlanra. Jobb 
később, mint soha ! Ezt nem ugy értem, hogy most 
késő volna már a dologhoz fogni; hanem azt 
hiszem, hogy az inditvány megvalósítása, az ál-
ta lános érdeklődés mellett, késedelemnek lesz ki-
téve, a mennyiben még alkalmas tankönyvünk 
sincs a czélra : de már magában biztató s boldo-
gító az a tudat, hogy — talán nem sokára he-
lyet szorítanak a tárgynak a tanügyi rendszerben. 
Midőn a valósítás sürgető okai megvannak, nem 
is tanácsos a hosszas késedelem. 

Az okok pedig épen ma vannak meg feltűnő 
módon. Altalánosságban rámuta t tam azokra, azért 
csak röviden jelezzük a helyzetet a következőkben. 
Mióta az állami iskolák szaporodtak, a prot. szel-
lemben való történetferdités is nagy ugrásokat 
tesz a tankönyvekben a népiskoláktól és ta-
nítóképző intézetektől felfelé. Tagadhatatlan, hogy 
mióta az állam gyámsága alá vette a népiskolá-
kat, felszabadította a tehetős községeket is az 
iskola iránt való érdeklődéstől és tág kaput 
nyi tot t a prot. felfogások terjedésének a kath. hely-
ségek lakosai közt is. Ugyancsak sok részben 
igy állunk a tanítóképző iskolákkal is. Exempla 
sunt, odiosa'. A protestáns gymnasiumokról tudjuk, 
hogy a hazafiság, józan Ítélet, a mai világhoz illő 
haladás és felvilágosodás nagyon is megszokott 
s már unalmas hangvitatásának révén elég ke-
gyesek voltak a katholicismust a csakis prot. 
iskolák számára készült tör ténet i munkákban 
folyvást sötét színekkel festeni. Ugy van; a pro-
testáns iskoláknak volt és van arra gondjuk, hogy 
midőn saját felekezeti ügyeiket ismertetik a ta-
nulókkal, laponkint adjanak egy kis tér t a kath. 
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egyházi állapotok nagy hűséggel rajzolt (!) feltün-
tetésének. És szólhatunk-e egyebet a prof. főisko-
lákról ? A ki talán túlságos érzékenykedésnek 
venné a katholikusok közül azon, épen napjainkra 
illő megjegyzést, hogy a protestánsok, kik külön-
ben magukra a felekezetet összetartó elvek egy-
formaságára teljességgel mit sem adnak, sőt egy-
máson elvi dolgokban el-elverik a port, — 
vetekednek a kath. egyház ellen irányzott gyűlö-
letben, — vessen egy éles pillantást a politikai élet, 
a társadalmi mozzanatok, i t t -ott a tudományok 
és műveltség bizonyos mellékczélokkal összekö-
t ö t t terjesztésének tágas mezejére; tekintsen a 
prot. tanulóknak történeti könyvecskéjébe, mely-
nek tán két táblája vastagabb mint lapjai együt-
véve: és meggyőződik azon sajnálatra méltó je-
lenségről, hogy a katholikusok közönyösségével 
és bátortalanságával szemben ugyancsak igyekez-
nek prot. testvéreink, — sok esetben a vakme-
rőségig menő bátorsággal, — élni az idővel, s 
teljes erejökkel küzdeni a katholikusok ellen, kik-
nek különben jól fegyelmezett s egész bátorságot 
harczba vivő csapata — már t. i. ha ez idő sze-
r in t olyan léteznék ! — mind az iskolai, mind a 
társadalmi, mind az irodalmi téren könnyen ú t já t 
vághatná a tulmerészség ingó lábakon álló vitéz 
harczfiainak. Természetes, ehhez még nem lenne 
elég, ha behoznák a gymnasiumba „a kath. egy-
ház tör ténetét Magyarországban", — s aztán, 
,more patrio' várnák a ,sült galambot ' ; hanem 
mozogni kellene az országos társaskörök s lassan 
az annyira emlegetett országos katb. szövetkezet 
megalakításán ; továbbá felolvasásokkal kellene 
hozzájárulni a napi renden levő fontos eszmék 
tisztázásához, s igy lassacskán utat nyitni a kath. 
sajtó termékeinek is, melyek eddig tisztán a pap-
ság pártolására szoritvák s a kath. társasélet 
megteremtéséhez csak valamivel járulnak többel, 
mint a zérus. Kissé messze ment csekély voltom; 
de a „Religio" által t e t t kitűnő s korszerű in-
dítvány a tör ténet tanítására nézve adta tollam 
alá ama sorokat, mintegy a kérdéssel való fog-
lalkozás folyományaként ; mert akármennyi szép, 
jó, hasznos és szükségos dolgot tanulnak is kath. 
ifjaink, akár milyen ügyesen összeállított történet-
ből, •— nyujt-e az magában kezességet arra, 
hogy az iljusági könyvtárak nem igen válogatott 
prot. tollból eredt, történethamisi tó és selejtes 
irodalmi bur jánja és hitványsága közt az ifjú 
kedveli majd az azelőtt megmutatot t biztosb u ta t? 
.— feltehető-e a legtöbb esetben, hogy a felser-

dült kath. i f jú elvre nézve kétes becsű lapok 
halmazában, a hol a katholicismus elleneinek 
egyre-másra álokoskodásával találkozik, el nem 
pártol az először oly helyesnek tar to t t iránytól? 
Valóban, hogy a mai iskolai, társadalmi és iro-
dalmi viszonyok közt i t t-ott még lelkes kath. 
i f jakat lelünk, az egyedül az egyházat kisérő is-
teni kegyelem megbecsülhetetlen ajándéka. De, 
hogy nagyszámú lelkes férhut is találjon e hon 
jövőre, a haza és egyház igazságos ügyeinek vé-
delmében, — arra a multak emlékei által meg-
szentelt eszközök alkalmazása szükséges addig, 
mig nem késő. Soha sem késő pedig a czélra ve-
zető nemes eszközöket alkalmazásba venni, addig 
mig az önelhatározás ereje biztos győzelmet he-
lyez kilátásba az ellentábor felekezetének törek-
vése felett, a mely felekezet belső élete ziláltsága-
és vonaglásának tudatában a lé tér t való küz-
delmet leginkább a külső terjeszkedés legjutalma-
zóbb fáradságában helyezi ; mer t hiszen a protes-
táns lelkészek maguk legtöbb esetben már azt 
is megtagadják, hogy a kereszténység tana hi-
telt érdemlő, s a mit lapjaikban összeirnak a 
tömeg félrevezetésére, — arra legtöbbször el 
lehet mondani : Vakulj magyar, ne láss tó t ! 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 20. A bibornok-herczegprimás ő 

emjának szent-István-társulati beszéde. — Tegnap megint 
egyike volt ama napoknak, melyekről csak azt kivánnók, 
hogy mentől többször tér jenek vissza. 

A Szent-István-Társulat évi nagygyűlése volt. 
A fővédnök, ő emja Magyarország biboros herczeg-

primása, beszédet mondott. 
Ez az esemény. 
Annak ta r t ják azt mindenütt, valahányszor ő emja a 

világ elé lép, hogy időről-időre tájékoztassa. 
Akkor mély eszének, bámulatos olvasottságának 

világossága, a tiszta, élénk előadás sugarain át ujabb, sok-
szor nem is gyanítot t fényt vetnek a legnevezetesebb kér-
désekre. 

Tegnap is igy volt. 
A miről hazánkban ily széles alapon még senki sem 

beszélt, miről ily oldalról és helyről eddig még senki 
sem nyilatkozott, arról, mi pedig az egész világot foglal-
koztat ja és a „Nemzet" helyes megjegyzése szerint a 
„legaktualisabb" társadalmi politikához tartozik, — a 
munkáskérdésröl beszélt ő emja. 

Eles, mélyen beható elméjének sikerült ezen kényes 
ügyben oly világos, de a mellett oly alapos és czáfolha-
tatlan képet adni a socialis kérdésnek igazi állásáról, hogy 
nagyobb keretben igen, de magis ad rem ezen kérdésről 
alig lehet értekezni. 
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A baj gyökerére utalt. Nem tagadván és ki nem 
zárván a többi eszközöket, melyekről joggal csak azt 
jegyezte meg ő emja, hogy önmagokban elégtelenek, ama 
nagy üdvintézetre irányozá a világ figyelmét, melyben a 
leghathatósabb és az emberiség 19 százados tapasztalatai 
által kipróbált orvosság van. 

A munkáskérdés ethikai oldala, melyet nemzetgaz-
dászaink és politikusaink nagyon elhanyagolnak, melyre 
semmi vagy nagyon kevés súlyt fektetnek, a kérdésnek 
tulajdonképeni magva és lényege, ő emjának ragyogó 
szellemétől meglepő fényes világításba helyeztetett , — 
mintegy plastice állott a hallgatók előtt — de nem ke-
vésbé világosan és élénken, nem kevésbé meggyőzőleg 
és kétségbevonhatat lanul az is szólott ő emjának arany-
szavaiból, hogy épp ezen elhanyagolt ethikai oldalnak 
kiépítésére, illetőleg ezen bajnak orvoslására senki más, 
'mint a kath. egyház van és lehet első sorban hivatva. 

S annak, ki ő emjának mély és finom gondolatme-
netét követni vagy képes, vagy hajlandó nem volt, annak 
egy egész „nubes testium" más és más szavakkal mindig 
csak ugyanazt mondotta, azt t. i. mit ő emja mondott, 
hogy orvosság nincs — hacsak nem az egyházban, a vallás-
ban, a katholicismusban. 

Es ezen „nubes testium" — kortársaink, kik na-
gyobbrészt ma is élnek és működnek — nem az egyház 
fiai, legalább nem engedelmes fiai, majdnem mindannyian 
ellenségei, támadói — kik meg akarnák ezt semmisíteni, 
ha ez tőlük függne, — és mégis kénytelenek meghajolni 
az igazság előtt, és ezt bevallani, mire az ország első 
főpapjának éles deductioi vezetnek. Proudhon, Louis Blanc, 
Blancjui, Dumond, Liebknecht, Bastiat, Pressensé, Quinet, 
stb. stb. nagy sorban megjelennek, hogy tanúságot te-
gyenek az igazság mellett. Egy sem katholikus vagy leg-
alább nem „ultramontan", mint a világ mondja. S mégis 
kell igazat mondaniok. Oly nagy az igazság hatalma ! 

Magyarország biboros herczeg-primása, e nagyszerű 
beszédével u jabb fényes bizonyítékot adott a helyzet tel-
jes és tiszta felfogásáról és ama ragyogó lelki és szel-
lemi tujajdonokról , melyeket évtizedek óta tisztel és bá-
mul a nemzet az ország legelső főpapjában. 

Adja Isten, hogy m i g számos ily fenkölt szellemű és 
magasztos szózatot legyüuk szerencsések hallani a biboros 
szónok ajkairól ! 

Faxi t Deus! ? 

Egyesült-Államok. A katholikus egyház állapota 
Amerikában. (Történelmi visszapillantás.) Mc-Qaaid ker. 
János rochesteri püspök beszéde a baltimorei zsinat előtt. — 

Az Egyesült-Államok száz éves fenállásának tör té-
nete, ugy a népesedési mint kereskedelmi mozgalmat, az 
iparnak térfoglalását, s az államnak területi növekedését 
tekintve, valamint az irodalom és művészet, ugy az elemi-
oktatás kiterjesztése és a népuralomnak sikeres meggyö-
kerezése által, páratlanul áll. 

Alig fejeztetet t be a hét éven át tar to t t véres sza-
badságharcz, mely a függetlenségre törekvő 13 gyar-
mat- tar tomány és az anyaország között vívatott, a fel-
szabadult gyarmat- tar tományok egy oly kormányzási 
rendszer létrehozásán fáradoztak, mely a népnek, a tör-

vényes rend tiszteletben tartása mellett, a legszélesbkörü 
befolyást biztositá. 

E gyarmatok örömest ajánlot ták fel a lakatlan te-
rületeket Európában elnyomott testvéreiknek. Az erdő-
ségek irtása és a földnek feltörése volt napirenden. A 
restek, henyék és fellengzők számára nem volt hely, de 
egy uj-világ nyilt meg a munkát kedvelők számára. A 
szabadság és egyéni érték lett ju ta lma a függet lenség 
után törekvőknek. A készség, melylyel e felhívás fogad-
tatott , mindenki előtt ismeretes. Az európai szolgasá-
got megunt, bátor vállalkozó férfiak özönlötték el az 
i f jú köztársaságot. A Massachusetts és Georgia közötti 
keskeny tengerpar t kiszélesedett nyugat felé a Missisipi 
irányában, és kevés idő múlva elérte a Pacificot. Hatal-
mas ország ez, a két Oczeán között terülve el, észak-
ról határolva a nagy tavak és délen a nagy öböl 
által. A szabadságbarcz idejében volt 3 millió lakos, ma-
napság 55 millióra növekedett . A népuralom győzedelmes 
volt sok viszontagsággal és csapással szemben, túlélve a 
polgárháborút is. Az erő és tisztesség utáni törekvés, 
hatalmasan segit tetet t elő a tudomány és ipar testvérek 
által. Az ohaj to t t családi tűzhelyet, békét és jólétet sok 
millió feltalálta. Feladatom szólni a katholikus egyház 
növekedéséről, mely az emiitettem ál lamokban végbe-
ment. A katholikus egyház növekedésének vázolásában, 
ama hármas statisztikai kimutatáshoz tartom magamat, 
melynek utolsója most jelent meg. I. A katholikus egy-
ház állapota 1784-ben. II. Ötven év alatti elterjedése 
1834-ig. I I I . Az egyház állapota az 1884-ig év végéig. 

1783-ban, Carrol püspök számítása nyomán, a hi-
vek száma volt Marylandban 16000, Pensylvániában 
7000, a többi államban körülbelől 1600 ; mindössze 
sem voltak annyian, mennyit ma, nagyobb városaink né-
mely parochiája foglal magában. A szent mise jobbadán 
magán házakban tar tatot t , nem levén templom avagy 
csak csekély számban. E szétszórtan lakott híveknek nem 
volt püspöke, és csak 18 vagy 20 missió-állomás gon-
doskodott a hivek lelki szükségeinek kielégítéséről, és 
mint egy akkori, Rómába intézett levélben kifejezve van, 
„püspöknek nincs még hatásköre és egy apostoli vicarius 
teljesen megfelel az adott körülményeknek." Nem volt 
sem tanoda, sem népiskola, menedékház vagy kórház, nem 
volt sem férfi, sem női szerzetesház. íme ! teljes mezíte-
lenségében áll előttünk az akkori állapot. 

A baltimorei püspökség VI. Pius által lett felállítva 
1789 november 6-án, és annak első püspökéül tisztelendő 
Carrol János szenteltetett fel 1790-ben. 

A hierarchiának megállapítása Amerikát össze-
köttetésbe hozta a világ más részein levő egyházakkal, 
és kijelölék a követendő utat . Ez első püspökség felállí-
tásával meghonosodott a fegyelem, és megindultak ama 
mozgalmak, melyek az egyház megállapításához vezet-
tek. — Carrol püspöknek és utódainak szándéka volt 
egy-egy nagyobb területen u j püspökségeket állítani fel, 
helyesen számítva, hogy a püspökségek hatalmas kéz-
zel fogják folytatni a megkezdett munkát . Midőn Connolly 
püspök elfoglalta new-yorki székhelyét, négy áldozó pa-
pot talált ott ; midőn England püspök elfoglalta charlestoni 
székhelyét, ket tőt talált, és Vincentben is ugyanily szám-

I 7 
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ban voltak, Bruté püspök megérkezése alkalmával. Ké-
sőbb, Loras és Miles püspökök intézkedéseire, érkeztek 
az első áldozó-papok a dubuqui és noskvillei egyházme-
gyékbe. 

Óriási területek, nehéz közlekedés, kevés segítség, 
és az evangeliumi szegénység nagyon is ránehezült az 
út törő püspökök vállaira. Ki vonhatná kétségbe, hogy 
ezek apostoli férfiak valának ? 

Előrelátó és reményteljes munkások valának ők, kik el 
nem veszték bátorságukat a vadon és elhagyatot tság lá-
tásánál. 

(Vége köv.) 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

f . hó 19-én tartott XXXII. nagygyűlése. 

Kezdődött reggeli 9 órakor, az egyetemi templom-
ban ta r to t t szentmisével. Felvonulván a tagok a közp. 
papnevelő intézet fényes dísztermébe, gr. Károlyi Sándor 
elnök küldöttséget nevezett ki ő eminencziája Simor Já-
nos bibornok herczeg-primás meghívására. Nemsokára 
csakugyan megjelent ő eminencziája, kit a jelenvoltak 
harsány éljenekkel fogadtak. Kiséretében valának dr. 
Zalka János győri, dr. Kovács Zsigmond veszprémi, dr. 
Dulánszky Nándor pécsi, dr. Pauer János székesfehérvári, 
dr. Schuszter Konstantin kassai, Császka György szepesi, 
dr. Mihályi Viktor lugosi püspök urak és a dignitariu-
sok hosszú fényes sora. Mély csend közt kezdé ő emi-
nencziája hatalmas beszédét a socialis kérdésről. A nagy 
eszmék és igazságok rohamos egymásutánja elejénte mint-
egy meglepve a hallgatóságot bámulatot ger jesztet t és 
szemlátomást fokozta a figyelmet. Nemsokára fellelkesült 
a hallgatóság és sürii nyilatkozatokban jelenté ki megha-
tot tságát és élénk tetszését, mely a beszéd végén viharos 
tetszésekben tör t ki. A fővédnöki beszéd után gr. Ká-
rolyi Sándor elnök mondott köszönetet ő eminencziájá-
nak, kérve engedélyét, hogy a mai megnyitó beszédet 
sokszorositva terjeszthesse a társulat az országban. Lon-
kay A. indítványára hódolat küldését határozta el a nagy-
gyűlés a szentatyához, mit ő eminencziája nagy örömmel 
mondot t ki.Következett az alapszabály módositásának ügye. 
A kérdést gr. Apponyi Albert elnök gyönyörű beszédben 
világította meg, kimutatva, hogy az indítványozott módosí-
tások nem egyebek, mint a mai usus codificatiója. A 
módositások elfogadtattak. A társulati igazgató részle-
tes jelentést te t t a társulat irodalmi és gazdasági 
ügyeiről. Fölolvastatott azután a számvizsgáló bizott-
ság jelentése az 1884-ik évi zárszámadásokról, melyek 
helyeseknek találtatván, a pénztárnoknak a nagygyű-
lés fölmentvényt adott és önzetlen fáradozásáért köszö-
netet szavazott. A társulat bevétele volt 1884-ben 99,110 
f r t 55 kr. kiadása 97,101 fr t 21 kr., mely utóbbi összeg-
ben szerepel 10,307 f r t 26 kr. kamatra kiadott tőke. A 
többlet tehát 12,216 f r t 60 kr. A tőkepénzek összege j 
1884-ik év végén 90,546 f r t . Az ügynökségi bevétel volt | 

1884-ben 79,843 f r t 27 kr. Az 1884-ben megjelent nyom-
tatványok példányszáma 500,000, ivszáma 3.227,004. A 
választmány u j tagjaiul megválasztattak : gr. Szapáry 
Géza, gr. Sztáray Antal és dr. Kanyurszky Gy. Néma 
csendben kelt fel ekkor dr. Tarkányi Béla társ. alelnök 
ur, meghatot t szavakban jelentve, a miről régóta szállon-
got t a hir, lemondását az alelnökségről. O eminencziája 
tudomásul vevé a lemondást, azonban egy ad hoc tartandó 
rendk. gyűlés összehívásáig felkérte az érdemes alelnök 
ura t hivatalának tovább viselésére. A jegyzőkönyv hite-
lesítésére fölkérettek Barta Béla és Márkus Gyula urak. 
Végül dr. Balogh Sándor felkérésére ő eminencziája áldást 
adot t a nagygyűlésre. 

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

terjesztésére, Prifach József Szent-Mártonról nevezett 
Solymosvár melletti bulchi vagy bulcsi cimz. apátot, szé-
kesfehérvári székesegyházi kanonokot és budai főesperest 
a székesfehérvári székeskáptalan nagyprépost jává nevezem 
k i ; egyúttal pedig Miehl J akab Mindszentekről nevezett 
veszprémvári czimzetes prépostnak és idősb mesterka-
nonoknak a budai főesperességre való fokozatos előlépte-
tését jóváhagyván, az ekként üresedésbe jövő utolsó mes-
terkanonoki javadalmat Károly János alesperes és tétényi 
plébánosnak adományozom. Kelt Bécsben, 1885. évi már-
czius hó 12-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Trefort Ágos-
ton s. k. 

VEGYESEK. 
— Kitüntetés. 0 felsége Gremsperger István székes-

fehérvár-belvárosi plébánosnak a sz. Péterről nevezett 
peturi czimzetes apátságot adományozta. 

— Az osztrák püspöki karban, a bécsi hivatalos lap 
f. évi febr. 12, 15. és 17-iki kelettel következő kineve-
zéseket jelentett : Dr. Sembratowicz Sylvester g. e. lem-
bergi érsekké, dr. Pelesz Jul ián g. e. stanislaui püspökké, 
lovag Murawski Severin 1. sz. lembergi érsekké és dr. 
Müller Ernő linzi püspökké neveztettek ki. 

— Megtérés. Pless János Henrik herczeg, kinek 
atyja a porosz urak házának tagja, elhagyva a protes-
táns hitet, visszatért a kath. egyház kebelébe. 

— Zsidó szeretetreméltóság. Mainzban a kathedralis 
nagyböjt i szónokát sz. beszéde közt több zsidó minden-
féle zajos nyilatkozatok által zavarta ; midőn pedig a s z ó -
széket elhagyta, tettlegesen is kezdte bántalmazni. A ke-
resztény lakosság körében ezek a jelenetek nagy felindu-
lást okoztak. 

— A ,Civiltà Cattolica' kemény bírálat alá veti 
János főherczeg röpiratát a Spiritismusról és méltán 
megrója a főherczeg eljárását, melylyel mindent, ami 
spiritismus név alatt történik, egy kalap alá vont és ki-
mondotta rá, hogy mindaz tudákos csalás és kontárkodás. A 
főherczegnek fogalma sincs arról, — mert kikerülte figyel-
mét, — hogy az igazi spiritismus nem természettudományi 
kontárkodás és ámitás, hanem a gonosz szellemek na-
gyon is való, de végzetes já téka a keresztény hittől el-
szakadt emberekkel. 

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

Budapeet , 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnöv»lde-ute»a 8. sz.) 
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Katholikus tanügy. 
Jobb későn, mint soha! 

III. 
Sokat lehetne mondani a fortélyosság és a 

prot. felfogások sokféle módon való terjeszkedé-
sének veszélyéről; de itt talán nem is szükséges 
ez alkalommal nagyon kiterjeszkedni, hogy sza-
vaim unalmasakká ne váljanak némely t. olvasó 
előtt. Megjegyezni bátorkodom azonban, hogy a 
prot. szellem fenyegető áramlatának a fele sem 
tréfa dolog; mert épen ott foglal tért, a hol leg-
több bajt okozhat nekünk. Nem akarnám untatni 
a szives olvasót a prot. iskolák számára ké-
szült könyvecskék- és könyvekből vett s a tör-
ténelemre vonatkozó részletekkel; nem czélom 
kimutatni, hogy van egy prot. hetilap, mely öt-
venkétszer jelenik meg évenkint, de kétszer ötven-
kétszer ámitja olvasóit a kath. állapotok és azok 
történeti tényállásának elferditésével ; — hanem 
el nem hallgathatom megemlítését ama körül-
ménynek, hogy [a magyar művelődéstörténet is 
prot. szellemben 'került a magyar olvasó közönség 
elé. P. Szathmáry Károly képes világtörténetét 
nem is említve, csak egy irodalmi újdonságra 
utalok. S ez: „Altalános és hazai művelődéstörté-
net", Dr. Bihari Péter, pesti ref. főisk. tanár- és 
egyet, magántanártól. (I. és II. k. I—XVIII + 
666 + 670 1. Bp. 1884.) B. P. ur különben azon 
prot. írók közé tartozik, kik még bátorsággal 
birnak a protestantismus feltétlen dicsőítése he-
lyett a prot. felekezetnek néha-néha szemébe is 
megmondani az igazat, mint azt több éles czikke 
után következtetni szabad : fenjelzett munkájában 
még sem tagadta meg prot. természetét s csak 

ugy tűnik fel majdnem, mint a többi, — ő a 
modern pi'otestantismus embere. A honi müvelő-

i dés története megírására a hazai érdek vezette. 
Müve, a nagy közönségre levén számítva, lehetőleg 
mindenkinek (?) lelki szükségeiről gondoskodik ; 
mert hát a társadalom középosztályának szellemi 
szükségeiről nem volt eléggé gondoskodva, mig 
ellenben a legfelső és legalsó osztály elég lelki 
táplálékot talál az akadémia és természettudo-
mányi társulat kiadványaiban — és a népkönyv-
tárak selejtesnél selejtesebb irataiban. Kellemes 
biztatás lehet ez némelyek részére ; de a katho-
likusok semmi esetre sem zenghetnek dicsőítő 

r 

dalt azért a fölfedezésért! Es e felfedezés mellett 
az a legczifrább B. P. könyvében, hogy az szá-
mítva van a társadalmat és népet nevelő osz-
tályra — a papok és tanítókra, a kiknek különö-
sen van szükségek a kor műveltségének tudatával 
bírni; azért is czélzatosan nagy tért ad abban a 
„vallási s pedagógiai fejlődésnek". Igy állt elő az 
a művelődéstörténeti munka, mely „egész könyvtár 
akar lenni." Vallás és paedagogia! mit is mond-
hat ezekről a buzgó prot. toll perczegése egye-
bet, mint, — sit venia verbo, — a sok tudni 
valóval egy kis nem igazat ? A ker. kinyilatkoz-
tatás tanát keresve kereshetjük ott! A vallások 
és erkölcsök kezdete stb. furcsa alapokra van ott 
helyezve „a tudomány szempontjából". (V. ö. I. 
8. §. etc.) szóval az ember eredete és fejlődésé-
nek tana ott a föltevések kapcsán útját vágja a 
tényleges kinyilatkoztatás tanának s igy szól a 
protestantismust egyszer igen is mély álomba 
ejtő dajkadal : „Lassú fejlődés utján az ember is 
valamely alsóbb rendű állatból alakult át , . . . 
majmokból vagy ezekhez rokonfajuakból lassú 

24 



1 8 6 R E L I G I O . •60 

fejlődés állott elő az ember!" (I. 3. §.) Igy aztán 
csakugyan kár isteníteni a reformátiót, (II. 2. §.) 
mely a hitrendszert bírálat alá vette s igyeke-
zett megtisztítani az idegen tanoktól ; hiszen a 
régi tanokat még sutba veti s ismét idegeneket 
fogad el! Mai nap már a reformatio hitrendsze-
réről beszélni — kissé naiv dolog vagy vakitás. 
Abban a boldogító s egyszersmind jellemző tu-
datban csak ringassa magát tovább is a protes-
tantismus B. P. úr könyvével egyetemben, hogy 
„a protestantismus lehetővé tet te a tudomány 
segedelmével az emberi munkának gépekkel való 
helyettesítését", miután a „klérus hatalmát ren-
ditette meg alapjában" és — ez sem rosz! — 
„társadalmi és politikai hatása abban is mutat-
kozott, hogy a papoktól (Hercle, hogy katholiku-
sok voltak !) zárdáktól elvett javak (érdem !) vi-
lági kezekbe kerültek, (hatás!)" De hagyjuk.Ennyit 
a reformátusok történetírói hajlamának felmuta-
tásához szükséges érvekre törekedvén, elmondani 
talán nem ártott a „Religio" korszerű indítvá-
nyának szemmel tartásával. 

Napjainkban, miután a középiskolák ügye napi 
rendre került és a középiskolai törvény egy ke-
vés bepillantást engedett az államnak a feleke-
zeti, helyesebben a prot. iskolák belső ügyeibe 
is, csak ujabb okot találhatunk a prot. iskolai 
mozgalmakban arra nézve, hogy a kath. iskolák-
ban a sok részben uj körülmények uj állapoto-
kat teremtsenek az egyháztörténet előadására 
nézve. Hogy a prot. iskolákban, melynek eddig 
dicsőítésében fáradhatatlanok voltak maguk a 
reformátusok — és a napi sajtó, sok a kívánni 
való : maguk az igazság kimondására elég bá-
torsággal biró protestánsok is bizonyítják, a 
magas minisztériumtól kiküldött biztosok évi 
jelentései pedig megerősítik. Annál többet nyom 
a latban ama megerősítés, mivel a minisz-
tériumnak épen prot. biztosai tették, kik tel-
jes hírnévnek örvendenek az irodalom és ne • 
velésügy terén. Az iskolák és tapasztalt hiányaik 
említése nem tartozván a dologhoz — csak azon 
figyelemre méltó törekvést szemléljük, hogy a je-
len állapotok mellett is inkább több osztály fel-
állításán, mintsem a meglevő osztályok erősítésén 
fáradoznak ; pedig igy panaszkodnak, mióta az 
állami segélyezés olajos korsójának száját meg-
nyitot ták: „ki-ki tudja, hogy (ez vagy amaz) a 
főiskola nem birja meg . . . az osztályoknak rendes 
tanerőkkel való ellátását." Történik pedig az 
erőlködés azon oknál fogva, hogy a „prot. elv" 

szerint a felekezet erősítése „az iskolák erősíté-
sétől'' függ. Most pl. hogy a reformátusok 
Szatmáron nyolcz osztályra akarják kiegészíteni 
iskolájokat, azt hangoztatják, hogy „a kié az 
iskola, azé a jövő" — s miután elmondják 
a-tól z-ig, hogy mijök van már Szatmáron 
a katholikusoknak, nem mulasztják el hangsú-
lyozni a nm. szatmári püspöknek a Sz.-László-
társulat gyűlésén mondott ama beszédét, melyben 
„a pápa czéljainak követésére te t t nyilt fogadást: 
a pápa pedig (L. S.-Pat. L. f. é. 5. sz. Iskolaügy) 
— mint karácsoni beszédéből tudjuk, az isten-
telen protestánsok eretnek-tanainak elfojtását 
tűzte ki czélul." Kell tehát Sz. városának prot. 
főgymnásium a .hazafiság' szent nevében a „ma-
gyar elem erősítésére!" Nem mondják ugyan, 
hogy e munkát a kath. főgymn. nem teljesiti : 
de kénytelenek „figyelembe venni," hogy annak 
„a kath. intézetnek szelleme és iránya a körül-
ményekhez képest változhatikl" Már mi csak azt 
tar t juk, a hetyke önérzetet és kötekedő legény-
kedést teljesen kizárva, — hogy csak P. Szath-
máry Károlylyal, a prot. hitrokonnal, tartunk, ki 
azt mondta e nyáron ott az írók és művészek 
gyülekezetében: „Szatmár fenmaradását és ma-
gyar voltát annak köszönheti, hogy kebelében 
jeles, hazafias róm. kath. püspökök éltek." De hát 
mi az atyafiaknak P. Sz. K , a hitrokon, lia nem 
malmukra haj t ja a vizet!? — No de majd meg-
teszi azt nekik az „egyháztörténelem", csak is-
kolájok legyen kellő számmal ; hogy pedig isko-
lájok, — bár a reformátusok ügye-baja, ugy a 
belső falak közt, szinte elég s nem valami meg-
lepő nagy az áldozatkészség, — lesz és terjesz-
kedni fog kívánalmaik szerint, még a kath. áldo-
zathozatal hozzájárulásával is, — egészen bizo-
nyos ; legeslegbizonyosabb ellenben az, hogy a 
már közkézen forgó „ref. egyháztörténetek" nagy-
száma szaporodni s terjesztetni fog. Egyébiránt 
e körülmény a dolog természetében fekszik; de 
egyszersmind nekünk katholikusoknak arra való. 
hogy újra meg újra belássuk napjainkban a „kath. 
egyház története Magyarországban" cz. tantárgy 
tanitásánák szükségét kzzépiskoláink valamelyik 
osztályában. 

A feltüntetett szükség szives figyelembe vé-
telére serkenthetnek minden, egyházát meleg 
szívvel szerető katholikust a következők is : A 
protestánsok közt észrevehető, •— különösen a 
a legújabb időben, — „a magyar prot. egyház 
történeimé "-nek különös felkarolása és a közép-
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iskolákban való előadásának szükségérzete fontos 
okokból. Ezen észrevételt tanúsítják a következő 
müvek. A sokból ezek is eléggé tájékoztatók le-
hetnek: „Révész Imre : Igénytelen vélemény a 
magy. prot. egyházi történelem jövője ügyében." 
Debreezen, 1879. — „Egyháztörténelmi irodal-
munk ügyéhez," 1880. Budapest. — Pálfi József : 
„A ker. anyaszentegyház története, prot. ifjúság 
számára," II. kiadás 18(55. III. kiad. Pest. 1871. 
— Könyves Tóth Kálmán: „A reformáczió tör-
ténete Magyarországon." Tankönyv az ismétlő 
iskolások számára, Pest. 1S75. — Dr. Heiszler 
József: „A magyar ref. egyház történelmének 
vázlata." A gymn. VIII. oszt. számára, S.-Patak. 
1S64., II. kiad. 1873. o. u. (Ez iróra, ki priaris-
tából lett protestáns, azt mondják a prot. kri-
tikusok, hogy „mindenütt kiviláglik orthodox 
hittani felfogása; elfogult, nem mer őszinte meg-
győződése szerint nyilatkozni." Van neki kézirat-
ban ily ez. munkája is: „Jézus Krisztus élete." 
Ezt legkedvesebb munkájául mondják; — megkí-
nált vele két „püspököt," két egyh.-kerül, „gond-
nok "-ot, de „nem kellett senkinek még 30 ezüst-
pénzért sem napjainkban a J. Kr.") — Farkas 
József: „Magyar prot. hitvallók és hitbajnokok." 
Budapest 1S69. — „A magyarországi prot. egy-
ház történelme." A gymn. VIII. o. számára. Bp. 
1881. — Dr. Ballagi Mór: „A protestantismus 
harcza az ultramontanismus ellen." Pest. 1867. 

— Balogh Ferencz : „A magyar prot. egyh. tör-
ténelem részletei." Debr. 1872. — „Keresztyén 
egyháztörténelem." Debr. 1872—1877. — „Hit-
nézetek története." Debr. 1877. Csak tanítványai 
számára adta ki. — Bierbrunner Gusztáv, mint 
a „hazai egyház" viszonyaihoz való adatok gyűj-
tője, vezérczikkeiben (mint: „Gloria magna és Pet-
rus romanus," 1878. — „Praedicatio-e vagy mise?" 
1S79. „Finis sanctificat media," 1881. stb.) oly 
határozott ellenfele a katholicismusnak, hogy leg-
főbb óhaja, „vajha a protestánsok vállvetve küz-
denének ezen soha ki nem engesztelhető ellensé-
gök ellen." (Különös kissé, hogy ily szinben 
ismeri a katholicismust azon férfiú, ki „gymn. 
tanulmányait a n.-becskereki piaristáknál kezdte 
meg, hol négy éven át a klastromban is lakott 
és szolgálat által ellátás és oktatást nyert. Ugyan-
így volt Temesváron a piaristák logymnasiumá-
ban és klastromában.") — Bocsor Lajos: „Egy-
háztörténelem." A népisk. -1. o. számára, Kecskemét. 
1878. — „Egyháztörténet." A gym. I. és II. o. 
Kecsk. 1878. — „Egyháztörténelem." A gymn. 4. 

o. számára. Budapest. 1879. — Több munka is 
felhozható volna. Azonban ennyi is elég tájékoz-
tatóul a teendőkre nézve. Azt hiszi csekélységem, 
hogy e pár idézet is elég a „Religio" indítvá-
nyának és a „Veszprémi Közlöny" erélyes felszó-
lalásának méltánylása- és pártolására. Igy az egyik 
oknak talán hosszura is nyúlt feltüntetésével ké-
szen is volnánk. 

A másik okra, mely szintén sürgeti „a magyar-
országi kath. egyház történetének" tanítását középis-
koláinkban, — ez alkalommal kár volna sok 
szót vesztegetni. Annyit azonban a már előbb 
mondottak után koczkáztathatunk, hogy gymna-
siumaink szelleme a társadalmi irány hatása s 
egyéb mellékkörülmények folytán, — tisztelet a 
kivételeknek, — nem a régi. Ma, midőn a fon-
tos teendőt §§ alá kell és szokás a rendelet be-
tűivel szorítani, — talán szívesen fogadott figyel-
meztetés lesz a gymnasiumoknak az, hogy „a 
kath. egyház története Magyarországban" a kö-
telező tantárgyak sorába helyeztetik, azon ma-
gasztos czélra, mely a magyar kath. ifjúság ok-
tatásánál és nevelésénél a hit- és a honszeretetben 
való megizmosulásban leledzik. A szerzett tudomány 
a vallásos meggyőződés és hazaszeretet fényénél 
fog legtöbb jót eszközölni. A milyen az ifjú-
ság, olyan a jövő. Hogy pedig milyen legyen a 
jövő az ifjúság oktatása és helyes nevelése követ-
keztében, az sok részben az iskolai befolyástól 
függ, mire nézve remélhető, hogy a tanügy barátai 
minden lehetőt megtesznek a magyarországi kath. 
egyház történetének a. középisbolákban rendes 
tantárgygyá tételére. Egy-két okot, — s talán 
nem kevésbbé fontosat, hallottunk; egy kis kö-
rűitekintés körülményeink között és elmélkedés 
a harmadik és negyedik okra is könnyen rá-
vezet . . . „Ubi certior ac facilior causae notio, ibi 
decisio tutior expeditiorque esse potest." (S. Bern. 
De consid. L. 3.) 

Nevelésügyi viszonyaink közt ha nem is 
mindent, de sokat várhatunk az egyháztörté-
net tanításától; azért e kérdés tárgyalására nézve, 
mely „annyira korszerű", — remélhető, hogy, a 
kiket legelső sorban illet a kérdés valósításának 
módozata, élni is fognak az idővel. A dolog nagy 
fontossága régi ; a dologi fontosságnak feltün-
tetése pedig az iskolai és a gyakorlati életben 
oly szükséges éppen ma napság, hogy bátran 
felujithatjuk a „Tudományos Gyűjtemény "-ben 
megjelent (1818. IX. k. 80. 1.) s. a „magyar 
nevelésről" szóló eme birálat-féle sorokat: „Ezen-
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tul már lehet kívánni, hogy a felsőbb iskolák-
ban szükségesnek itélt hitvallást bizonyító okok, 
— az egyházi rendeléseknek és szokásoknak 
tudományos előadása, valamint az ezeknek 
világos értelmére vezető ,.Egy ház Történetek' (His-
tória Ecclesiastica,) tanítása el •ne mulasztas-
sék ; mert valóban ezen tudományoknak számkive-
tése élőkutja lett a közönségesen becsúszott vallás-
beli hidegségnek, és tovább eredt buzgóság ha-
nyatlásának, holott ezeknek vizsgálási, — vala-
mint nagy tudománynyal s gyönyörűséggel, — 
ugy egyszersmind a religióhoz felette való tisz-
telettel töltik be minden dicső példát követni 
iparkodó hajlandóságát az ifjúságnak." 

Alkalmazzuk ama szavakat a középiskolai 
egyháztörténelmi tanításra, megjegyezvén a ne-
vezett tárgyból való tananyag, — nemcsak tudomá-
nyos, hanem paedagogiai szempontból is, — he-
lyes részletezésének szükségét, melynek pótlását 
mind a gymnasiumi-, mind a reáliskolák égetően 
követelik ma, midőn a tanítókat részint felbáto-
rítják, részint a felszínességre vezetik a tanter-
veknek azon vagy ezen „tudományág áttekintését" 
követelő mnghatározásai. Igen jól mondja idevá-
gólag a történelmi tananyagot meghatárzó utasí-
tásokra Sebestyén Gyula: „...egész társadalmi 
műveltségünket ez az ujabb keletű ,áttekintő' 
tudás jellemzi! Áttekintésünk van mindenről, de 
igaz, határozott tudásunk minél kevesebb dologról." 
(Orsz. köz. tan. Ivözl. XVIII. k. 340. 1.) Magyar 
kath. ifjúnak „a kath. egyház történetét Magyar-
országban," — midőn az ellentábor a katholiku-
sokat ma feltűnően hasonló fegyverek használa-
tára szólítja, — okvetlenül jól kell ismernie ! 
Igy fogja csak az iíjuság becsülni azon egyhá-
zat, melynek tagja; igy fogja a tettre belátni 
kész férfikor napjaiban minden kath. magyar a 
nagynevű Manning, bíboros főpap szavainak azon 
igazságát, hogy „az egyház egysége, mely az 
igazságtól legkisebb eltérést sem enged meg, so-
hasem volt szilárdabb és nyilvánvalóbb, mint 
napjainkban," (V. ö. Rel. f. é. I. k. 78—75. 1.) és 
hogy az elvált felekezetek mindinkább csak meg-
erősítik egyházunknak a társadalmi békére és 
közös haladásra vezető egységét és következe-
tességét: S az egyháznak, ama gondos édes-
anyának karjai közül kikerült nemes, az igazi 
műveltség melegét terjesztő jellemek áldásos nap-
sugarainál a haza, miként a történelem mind-
egyre bizonyítja, legbiztosabban „fényre derül." 

Paszlavszky Sándor. 

i EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 22. A szabadkömivesek közötti 

, meghasonlás. — Mielőtt figyelmünket és terünket a ma 
j megindult főrendiházi tárgyalás teljesen igénybe venné, 
I egy régebben félretet t és közbe jött kérdések miatt min-

dig elhagyott kérdéssel szeretnék foglalkozni, mely ugy 
önmagában véve, mint kihatásaiban megérdemli, hogy 
neki néhány sort szenteljünk. 

F. évi január végén az angol világlap, a „Times", 
melyről ő emja, Magyarország bibornok-herczegprimása 
remek szt.-István-társulati beszédében közbevetőleg oly 
helyesen mondá : „ismerik, hogy nem katholikus lap" 
egy nevezetes és érdekes dologról hozott leleplezéseket 
a nagy világnak, melyről a mi liberális lapjaink — da-
czára annak, hogy azokat e kérdésben roppant figyelem-
mel kisértük — egy árva betűvel sem emlékeztek meg. 

Ezen dolog szálai visszatérnek 1877-ig. Ezen évben 
ugyanis a franczia nagy-oriens, azaz az aktiv szabadkő-
mivesség központi vezetése, mely az úgynevezett „kék" 
szabadkőmivességből áll (a három első rangfokozat) köz-
gyülésileg azt mondotta ki, hogy az Isten létezésének el-
ismerése, melyet eddig minden szabadkőművestől fölvéte-
lekor követeltek, többé ne legyen conditio sine qua non. 
Ezzel a franczia nagy-oriens az atheismust előbb megen-
gedni, később mint kötelező parancsot felállítani óhaj tá . 

Ezen határozatról értesült az angol nagy páholy, 
mely hosszabb eszmecsere után 1878-ban azt a határo-
zatot hozta, hogy az egy élő Istenbe való hit a szabad-
kőmivesség egyik leglényegesebb elve és hogy ennélfogva 
az istentagadás elvét meg nem engedheti és azokat, kik 

I az Isten létezését elismerni nem akar ják, igazi szabad-
kőműveseknek nem tekintheti . 

Ezen határozat roppantul bántot ta a franczia sza-
badkőműveseket . Cousin „testvér," a franczia nagy-oriens 
legfőbb tanácsának nagymestere — valószínűleg hosszú 
és beható tárgyalások után — az 1884. november hóban 
a walesi herczeghez, mint az angol nagypáholy nagy-
mesteréhez, levelet intézett, mely u jabb fényt vet a f ran-
czia nagy-oriens eljárására és közös eljárásra szólítja fel 
az angol nagypáholyt , melynek az angol páholyok alá 
vannak rendelve. Ezen levélben Cousin testvér először 
konstatál ja a (szerinte) sajnálatos meghasonlást, mely a 
franczia nagy-oriens és az angol páholyok között létre-
jö t t ; hangsúlyozza azt az ostracismust, melynek az Angliá-
ban időző franczia szabadkőművesek ki vannak téve, 
amennyiben az angol „testvér"-éktől formaliter kiközö-
sittetnek és állítja, hogy ezen eljárás csak tévedésen alap-
szik, amennyiben a franczia nagy-oriens ezen határozatá-
val sem az atheismust, sem a materialismust nem akarta 
proklamálni. Leveléből azt is tudjuk, hogy a franczia 
nagy-oriens 1877-iki határozata Desurons „testvér," (ev. 
református pásztor nota bene !) az e czélra kiküldött bi-
zottság előadója indítványára hozta és hogy a nagy-oriens 
minden képviselőjéhez elküldött körözvényben az külön 
is hangsúlyozva lett, hogy sem az elvekben, sem a gya-
korlatban ez által változás be nem állott. Cousin levelé-
ben végre arról akar ja meggyőzni az angol nagypáholyt , 
hogy a franczia szabadkőművesség ezen határozata da-
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czára az marad, a mi mindig volt : tolerans-társulat, mely 
tagjainak politikai és vallási meggyőződését tiszteletben 
tar t ja , melyben mindenki megőrizheti lelkiismeret-szabad-
ságát és melyben mást nem kívánnak a belépőtől, mint-
hogy „becsületes" (?) érzületet és a „jó (? !) iránti szeretet"-et 
magával hozza, mi által képesítve lesz a haladás és mű-
velődés nagy müvének előmozdításában közreműködni. 

Ez lényegben a franczia nagy-oriens levelének t a r -
talma, mely azonban Londonban visszhangra sem talált. 

A walesi herczeg ugyanis megbízta Clarke ezredest, 
az angol nagypáholy főt i tkárát a visszautasító válasz 
megadásával. Az angol válasz határozottan ragaszkodik 
az egy Istenbe való hithez és épp oly határozottan elitéli 
az atheismnst. Válaszában ir ja a többi között az angol 
nagypáholy szószerint : „Az angol nagypáholy ugyan 
soha sem tételezte föl, hogy a franczia nagy-oriens az 
atlieismust és materialismust teljesen és tökéletesen elfo-
gadta, de mindenkor erősen ragaszkodott és ragaszkodik 
ma is ahhoz, hogy az Istenbe való hit minden igaz és 
őszinte szabadkőművesség első, nagy és jellemző vonása, 
melynek mint létezése alapelvének elismerése nélkül sem-
minemű páholy nem állithatja, hogy a tiszta és régi 
szabadkőművesség hagyományait és elveit örökölte volna." 
Ismételten kijelenti az angol nagypáholy válasza, hogy 
alárendelt páholyaitól az Isten létezésébe való hitet szi-
gorúan fogja követelni és sohasem fog osztozni a franczia 
nagy-oriens eljárásában. 

Ezen válasz a „Suprême Conseil du Grand Orient" 
ez évi január 26-án tar tot t külön ülésén be lett mutatva 
és igen élénken megvitatva. A franczia nagy-oriens na-
gyon megütközött az angol nagy-páholy magatar tásán 
és elhatározta, hogy a két fél felett a bíráskodást a világ 
összes szabadkőműveseire akar ja bizni. Ez a convent, ! 
mint hallatszik, Londonban fog összeülni. Határozatai t j 
érdekkel várjuk. 

Ugy látszik, hogy ezen confliktus nagy krízisre ve-
zet, melyből, reméljük, az igazság diadalma fog szár-
mazni. A szabadkőművesek ezen meghasonlása pedig a 
pokoli hatalom megerősítésére alig fog szolgálni. Csak 
győzzenek a „Humánum genus" elvei ! ? 

Egyesült-Államok. A katholikus egyház állapota 
Amerikában. (Történelmi visszapillantás.) Mc-Quaid ker. 
János rochesteri püspök beszéde a baltimorei zsinat előtt. — 

(Vége) 

Hat egyházfő tartá 1829-ben a baltimorei tar tomá-
nyi zsinatot, és tizen voltak, az 1833. október havában 
tar tot t másodikon, jelen. 

Legfőbb gondjukat képezte, mindenekelőtt, az if jú j 
nemzedék nevelése. Tanodák és akadémiák keletkeztek ; , 
a keresztény iskolák, a mai értelemben véve, szervezett 
egyházközségek híján, csak kevés számban talál tat tak. A 
templomok ellátása, melyek kisszerűek valának és szegé-
nyesek, inkább kunyhók avagy félszerek, sok gondot 
adott a püspöknek. Ama katholikusok, kik e század kez-
detétől 1834-ig az európai és marylandi üldözéseken ke-
resztül estek, mint szelíd és jámbor emberek voltak is-
meretesek polgártársaik körében. De a türelmi parancs, 

csakis a törvény előtti egyenlőségre szorítkozott. Ezen 
időben nagyon is megváltozott a helyzet, ugyanis Európa 
minden részéből, f'őleg Irhonból, nagyszámú katholikus 
jöt t e földre, a nagyszerű és költséges templomok épitése, 
milyent itt is szemlélünk, a szerzetesházak és társulatok 
keletkezése, a püspökök és áldozó-papok szaporodása, az 
ellenségnél eddig tapasztalt szánakodás helyét, az aggo-
dalom váltotta fel. A második zsinat atyái már e néze-
tüknek adtak kifejezést pásztor-leveleikben. Az ellenséges 
világi és vallási sajtóban, szószéken, Maintói Louisiániáig, 
heves kifakadásokban támadtak reánk, a rágalom és gya-
núsítás fegyverével küzdve hallgatóik és olvasóik lelküle-
tére. Az 1834-ik évi augusztus havában kibocsátott püs-
pöki körlevelekre, az ellenség gyujtogatással felelt, el-
hamvasztva a charlestowni orsolya-szüzek zárdáját, mely 
gyalázatos munkában, a bostoni és környékbeli lakosok 
vettek részt. Magukat müveiteknek tartó emberek pusz-
titák el a védtelen nők és a nevelésben volt leánykák 
feje felett a hajlékot, ugy járva el, mint a vad indiánok 
a marylandi első gyarmatosokkal cselekvének. De e cse-
lekmény nem is hasonlítható amaz üldözéshez, mely e 
század közepén látogat ta meg az egyházat Amerikában, 
és mely 1844 és 1854-ben dühöngött . A nyugtalan ele-
mek meghaladták számban a katholikusokét, megakadá-
lyozva a templomok, zárdák és iskolák épitését. Emez 
ördögfaj akként dühöngött , mint egy tűzhányó ; éveken 
át szunyadva, kitört , nagymennyiségű tüzet, követ do-
bálva ki gyomrából, mely lerohanva a hegyről, mindent 
elpusztítással fenyegetet t . A felzaklatott szenvedély, ugy 
a sajtóban mint a szószékről egyre dühöngött , rágalma-
zás és gyanúsítás volt fegyverők, fenyegetve „az országba 
rontó szenteskedőket." Monk Mária leleplezései, amint egy 
elzüllött asszony nyilatkozatai neveztettek, szövetkezve a 
megvesztegetett könyvkiadók és vakbuzgó lelkészekkel, 
sokat megtántori tának azok közül, kik békében óhaj tot tak 
élni környezetökkel. 

Az 1834-ik évi bujtogatások és gyújtogatások évről-
évre ismétlődtek. 1844-ben, a zavarosban halászni akaró 
ravasz emberek felhasználták a tömeg tudatlanságát czél-
jaik kivitelére. A körünkben levő zavargó elemek, az Euró-
pából beözönlött hason-elemekkel növekedvén, folytatását 
óhajták látni a vallási villongásoknak, melyeknek tanúi 
otthon valának. A philadelphiai zavarok és gyúj togatások, 
csak folytatását képezték az előbbenieknek. A többi tar-
tományban is kitört a forrongás. Az 1854-iki lázadás és 
gyilkolás, ugy jellegére mint okaira nézve, rokon volt 
az 1844-ikivel ; mindkettőnek forrása a vallási türelmet-
lenség vala és a vakbuzgó tömeg szenvedélyeinek feliz-
gatása. Az 1868-ik év zavargás nélkül mult el. A pol-
gárháború gátat vetett a vakbuzgók üldözési mániájának. 
A veszély pillanatában egymással szorosra fiizött férfiak, 
kik minden körülmény között megoszták egymással a 
nap fáradalmait, kell hogy elfeledték legyen a hajdani 
rágalmakat és mindazt, mi a kedélyeket felzavarta 
volt. A békezavarók ama vádja, mintha a katholikusok 
idegen betolakodók volnának, akár csak Columbusnak 
mondanák ezt ! csak akkor fog megszűnni, midőn Ame-
rika el fogja feledni ama vendégszeretetet, melylyel volt 
a világban elzüllöttek iránt, kiknek utódai erről megfe-
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ledkezni látszanak. Az 1830-tól 1860-ig tar tó zavargások j 
és rágalmak, nagyon akadályozták az egyházat, terjedé-
sében. Ha az 1784-től egészen 1834-ig tapasztalt nagy-
mérvű hi tehagyásokat tekint jük, azt a papok és templo-
mok hiányában kell keresnünk. A charlestowni püspök, 
a franczia missio-társnlathoz, 1839-ben küldött jelen-
tésében, a fenebb emiitett módon elpártoltaknak számát 
3,500,000 teszi. 

De ez állítását semmiféle bizonyítékkal sem támo-
gatja , én e számot túlzottnak tar tom. 

Be kell vallanom mindazáltal, hogy a hi tehagyottak 
és az Isten-igéje hallgatásától és a szentségekhez járu lha-
tástól megfosztottak száma, kik vallási közönyösségbe es-
tek, rettentően nagy. De ha a szülők nem pártoltak is 
el hitöktől, gyermekeik, környezetűk befolyása következ-
tében, megszokták elfeledni és semmibe venni atyáik val-
lását, és könnyen tántorodtak meg hitökben. A társa-
dalmi élet sikamlós ut ján, a fiatal nemzedékből, sokan 
vesztették el hitök drága kincsét. Hogy az ily viszonyok 
közepette kötött vegyes-házasságokból származott gyer-
mekek, az egyházra nézve elveszeitekül voltak tekinthe-
tők, magyarázatra nem szorul. Templom és áldozó-pap 
nélkül, otthon nem részesülve katholikus oktatásban, 
könnyii zsákmányai levének az éber és őrködő ellenség-
nek. Daczára e felsorolt bajoknak, az egyház nagy hala-
dást mutat tel. 

A Francziaországból, az 1789-iki forradalom által, 
kiűzött papok, kik itt kerestek uj hazát, tanult és buzgó 
férfiak valának. Keresztül mentek ama tűzpróbán, mely 
megedzi a férfiú keblét. Buzgóságuk a kötelesség ú t j á ra 
tereié a katholikusokat, a nemkatholikusoknak becsülését 
megnyerve, megszűnt az antagonismus. 

Nyugaton Chevereux, Matignon, Dubois, Bruté , 
Flaget és társai, délen Dubourg és Baltimoreban a 
Sulpicciánusok áldásos munkát végeztek, és működésük-
nek eltörülhetlen jeleit hagyák fenn. De ki kell még 
emelnem a lyoni hitterjesztő társulat áldásos működését, 
mely a gyermekkorát élő amerikai egyházat, pénzbeli 
segitséggel támogatta. E támogatás te t te lehetővé az egy-
házmegyék szervezését és ez képesítette a püspököket és 
áldozó-papokat arra, hogy lelki vigaszszal bőven el láthat-
ták szétszórt nyájukat . Ötven éven át tar tot t szakadatlan 
munkálkodás után, a katholikus egyház, az Egyesül t -Ál-
lamokban képes volt felmutatni 1834-ben tizenegy püs-
pököt, kétszáz ötven áldozó-papot, mintegy barmincz 
tanodát és akadémiát, de fájdalom, csekély számú népis-
kolát, a félmillió katholikushoz mérve, kik ekkor már 
ily számban valának. 1830. és 1850. között, nagy volt a 
beköltözöttek száma. A menekülő bevándorlókat haj tot ta 
az éhinség, szegénység és a forradalmak. A tengeri ut 
fáradalmai és veszélyei nem voltak képesek vissza- [ 
tartani az igéret földje felé törekvő férfiakat és nőket, j 
Az első nagyobbszámu beváudorlók Irhonból kerül tek. 1 
Európa összes nemzetei közül, ők voltak a legalkalma-
sabbak az egyház ut jának egyengetésére. Bátrak, a sze-
génységgel megbarátkozva, az állhatatos hi tér t folyton 
halálfélelemben felnőve, és megelégedve a legegyszerűbb 
vallásgyakorlattal, szeretve papjaikat , kikkel vállvetve 
békességes tűréssel épitették a szerény kápolnákat a tem- i 

plomok romjai szomszédságában. Nem kutat ták, honnan 
jöt t ez vagy amaz áldozó-pap, vagy milyen nemzetiségű, 
csakis a papot lát ták benne : a szent mise pedig oly 
nagyrabecsült vala előttök, hogy mit sem törődtek a hely 
szegénységével. A legkegyetlenebb ellenség közepette 
folytak le napjaik, és soha sem haboztak avagy tánto-
rodtak meg : a rágalom és gyalázás fegyvere lepattant 
hiterős keblökről. Krisztus megtagadásának a halált elejbe 
tevő eme férfiak, nem lehetének gyávák avagy gazok. Ez 
volt iskolájuk a későbbi hitterjesztésre nézve. De utódaik 
sem feledték el a leczkét, melyet régi hazájukban kap-
tak. Az irhonbelit csakhamar követte a német, hona 
minden részéből. Ez is S Z Í V Ó S faj, mely kész volt a létért 
küzdeni. Sokat tanulhatának ők az írektől, mig viszont 
ezek is tőlök. Mindkét nemzetiség élénk részt vett az 
egyház u t jának egyengetésében. A többi európai nemze-
tek ide származottjai lábaikhoz ülhetnek, és tanitásukat 
haszonnal hal lgathat ják. 

Mielőtt felszámolnám az egyházat ért veszteségeket, 
még az 1834—1884. közötti időben is, nézzünk belé 
Sadlier statisztikai könyvébe, melyben meg fogjuk látni, 
mily óriási munkát végzett az egyház ez időszakban. 

Van jelenleg a köztársaságban egy bibornok, ő 
eminentiája a new-yorki érsek ; egy apostoli nunczius, a 
baltimorei metropolita ; t izenhárom más érsek és hatvan-
egy püspök ; 6835 áldozó-pap, az apostoli utódok kor-
mányzása alatt, és 7763 templom és kápolnában táplál-
ják a liiveket a mennyei kenyérrel, és gondoskodnak 
leikök üdvéről. 708 intézetben, mint papnöveldék, egye-
temek, akadémiák, tanodák, nyerik a papnövendékek és 
a mindkét nembeli i f júság magasabb kiképeztetésöket, 
képesített tanárok és képzett apáczáktól. Sok ezer test-
vér és nővér, a tanító szerzetekből, hathatósan támogat ja 
az egyházat a tanítás terén, mely segítség nélkül mun-
kájuk tökéletlen volna. Az árvák, az elaggottak és lelen-
czek 294 menedékházban láttatnak el. a betegek részére 
pedig nyitva áll 139 kórház. Az egyháznak dicsőségtel-
jes működése, nemcsak az egyesek önfeláldozó munkál-
kodásának gyümölcse, hanem az összeségnek kitartó 
munkája. Az egyházközségi iskolák száma 2532, melyek-
ben a katholikus gyermekek oktat tatnak az Udvözitő 
szellemében és meghagyásából. 1883-ban a katholikus 
iskolákban, melyek az állam legcsekélyebb segélye nél-
kül keletkeztek és állnak fönn, 481,834 gyermek nyerte 
oktatását . A statisztikai könyv a katholikusok számát 
6.623,176 lélekre teszi. Könnyű felismerni, miszerint e 
számításhoz kétség fér. A szerző különben lelkiismerete-
sen j á r el, ha a beküldött számokat pontosan összeadja. 
De az egyházmegyei számitások nagyobb növekedésről 
tanúskodnak sok helyen, és igy a hiányosság a hivata-
los összeállításban nagyon is világos. Ha a katholikusok 
számát kerek nyolcz millióra teszem, ugyhiszem, nem 
maradok el a valótól. E száraz számvetés csak kis mérv-
ben képes visszatükrözni az ötven év kitartó munkál-
kodását. 

A száraz számok nem emlékeznek meg amaz áldo-
zatok nagyságáról, melyeket a szegény nép vállaira vett ; 
nem emiitik, hogy a mai, termés-kőből épült nagyszerű 
templomok helyét, téglából épültek, ezekét pedig fából 
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építettek foglalták el ezelőtt ; nem említik, liogy az 
állami iskolákkal szemben, melyekben az állam füg-
getlenül intézkedik, az egyház kényszerülve van nagy 
és költséges tanodák felállítására, hogy hivei iskolai 
szükségének megfeleljen. Mindezen nagyszerű munkák 
kivitelére a szegény nép, szegény papjaival vala utalva. 
Nem emlékeznek meg arról, hány lelkes papja az egy-
háznak szállt korai sírjába megtörve, nem a különben 
fárasztó munkától, hanem a gond és aggodalom miatt. A 
templomok és egyházi jellegű épületek egyszerű felsoro-
lása, nem tükrözi elénk azoknak nagyszerű kivitelét és 
berendezését. Vannak olyan épületeink, milyeneket Európa 
sem képes felmutatni . Mit tud Európa a new-yorki szé-
kesegyház mellé állítani, tekintve annak művészi kivite-
lét, tiszta egyházi s tylusát? Tekintse meg valaki az over-
brooki, baltimorei és bostoni jiapnö veldei épületeket ; 
keleten és nyugaton levő egyetemeinket, számtalan férfi 
és női zárdáinkat és szeretet-házainkat. Mindezek az ál-
lam legkisebb hozzájárulása nélkül keletkeztek. A nép 
fillérei, a papok és apáczák önfeláldozása hozták létre. 
Gazdag családaink nem vettek arányosan részt e munká-
ban. Mi újból csak azt bizonyítja, mit tehet a hivő nyáj 
az állam közömbösségével szemben. Készségesen vallom 
be mindazáltal, miszerint még sem valánk teljesen ma-
gunkra utalva. De kijelenthetem, nem szemrehányáské-
pen, hogy mi sem maradhatunk el az áldozat-készségben 
európai testvéreinktől. Mert sok keresztény kötöt t ki 
part jainkon, éppen nem példányképei a keresztény eré-
nyeknek. A hit lángja nem igen dagasztá keblöket. Ezek 
is fölveszik ugyan a kegyszereket, inkább a papok iránti 
vonzalomból, mint lelkök kívánsága kielégítéséül. Nagy 
azoknak is a száma, kik a titkos társulatok és a socialismus 
vészes tanaival eltelvék, haladásunkban csak akadályul 
szolgálva. Alázatos és kötelességbü katholikusaink nem 
nagyon épülnek e romlott erkölcsüek letelepedésén. Csak 
azt kérdjük : nem szenved-e a tul az oczeánon levő egyház 
is jó hirében veszteséget ez ál ta l? Hit és erkölcs hí ján 
levők kötnek ki part jainkon, terjesztve a romlást. E század 
első felében volt ez akadályok ma sem ismeretlenek előt-
tünk. Sokan vannak az alsóbbrendű katholikus bevándor-
lók között, kik bár lassan, de társadalmi fölényre ver-
gődnek. Erő, műveltség és modoruk által nyerék jogaikat . 
A sorainkban feltűnt politikai és kereskedelmi kitűnőségek 
hangosan szólnak mellettünk. A bírói, ügyvédi és orvosi 
karok sok katholikus kitűnőséget mutatnak fel, de ugy 
a szárazföldi mint a tengeri hadsereg is nem egy katho-
likus kitűnőséget képes felmutatni ; a tudomány és kitartó 
szorgalom mindenütt u t ján talál ja a katholikusokat. A 
politikai küzdtéren ma már nem akadály többé a ka-
tholikus egyházhoz való tartozás, belátták ugyanis, 
hogy veszélyes kísérlet, valakit hitbeli meggyőződéseért 
üldözni. 

A püspök beszédét igy fejezé be : Az egyháznak bajdani 
veszteségeit iskolák hiánya okozta inkább, semmint más 
egyéb ok. A 2500 iskola, félmillió tanulóval, országunk 
e disze, eléggé meggyőzhetik a katholikusokat és nem-
katholikusokat is, miszerint nálunk az oktatás teljeseu 
rendezett állapotban van. A jól kezdett munka nem szü-
nend meg, mig az egész gyermekvilág nem fogja érezni 

az egyház anyai ölelését. A népiskolák felállítása és be-
rendezése, jövő nagyságunk és állandóságunk biztos zálo-
gát képezik. 

Angolból egy alföldi plébános. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
Mi segíthet rajtunk?! 

T. laptársunk a ,Magyar Katholikus1 a szilli kath. ol-
vasókör keletkezésére irt üdvözletében a kath. egyletek, 
olvasó és társalgó körök szaporításának ügyét következő 
lelkes sorokban kötötte olvasóinak szivére, különös te-
kintettel a világi hívekre: „Üdvözöljük tehát e kath. 
egyletet szivünkből, lelkünkből s kívánjuk, hogy ez ala-
kulás a magyar kath. egyház fölvirulásának első hírnöke 
legyen ! 

És szükségünk van e felvirulásra, mert a magyar 
katholicizmus jelen állapotát hervadásnak lehet nevezni ; 
mert oly pangás, oly stagnáció, a minő jelenleg közöttünk 
tapasztalható, lehetetlen, hogy az alkony, majd az éj ho-
mályát ránk ne hozza ; mert katholikusok vagyunk, azok-
nak is nevezzük magunkat s mégis ugy élünk, ugy te-
szünk, mintha a katholicizmusról mit sem tudnánk, sőt 
ugy teszünk saját testületünk határain belül, mint a had-
sereg szokott tenni az ellenséges tábor sorai közöt t : el-
lenséges indulattal vagyunk önönmagunkhoz. 

Tán túlzottnak fogja mondani valaki ez állitásunkat, 
de fájdalom, a tények konstatálják, hogy tán még keve-
set is mondunk. Avagy nézzük csak a felekezeteket kö-
röskörül, mennyire igyekszenek azok erősbödni s mindenütt 
tért r.yerni. Hogy csak a legújabb tényt említsem, az er-
délyi evangélikusok kérvényt nyúj to t tak be az országgyű-
léshez, melyben főpapjaik általi képviseltetésüket szorgal-
mazzák az országházban. 

Mikor történik ilyesmi a katholikusoknál. Mi mái-
régen halljuk, hogy czimzetes püspökeinket Tisza Kálmán 
ki akar ja alkolbólitáni a felsőházból s mikép fogadtuk 
e hírt ? — Rá sem hederítet tünk. *) Bánjuk is mi, akármi 
tör ténjék Magyarországon a katholicizmussal. Erősbödünk 
vagy gyengülünk, az nekünk mindegy. 

Pedig épen ott volna, sőt ott is van az erőnk, a 
hol azt a felekezetek a maguk részéről igen jól keresik. 
Jó l tudják a felekezetek, hogy ha főpapjaik erősen meg-
vethetik lábukat, virulni fognak, virulniok kell maguknak 
a felekezetnek is. Mi is csak főpapjainkkal egyetértve, 
velők egy szeretetteljes, bizalmas családot képezve, lát-
hatunk csak a jelennél szebb korszakot. Csakhogy fájda-
lom nem igy gondolkodunk, hanem a sajtó izgága és 
minden igazságot nélkülöző irka-firkái uton menve, ha j -
landók vagyunk hinni, hogy főpapjaink nem egyébre 
czéloznak, mint az uralmat maguknak biztosítani s minket 
vazallusaikká tenni. Mi (a világi katholikusoknak szólva) 
a sajtónak és a sajtó hasonszőrű barátainak hitelt adunk 
és bizalmatlansággal viseltetünk főpapjaink iránt, azon 
főpapjaink iránt, kikről a történeti mult is bizonyítja, 
hogy nemcsak egyházfejedelmek voltak, hanem polgárok 

*) Az egy Gajáry t és gr. Zichy Jenőt kivéve, az alsóházban 
a világiak közöl senki sem érdeklődött mellet tök. 
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és magyarok is, a jelenkor pedig, mely bizonyos tenden- j 
ciák részéről telve van ugyan rágalmakkal, azt kénytelen | 
bizonyitani, hogy főpapjaink nem csak az egyház diszét I 
képezik, hanem az országét is, s hogy rájok, mint főpap-
jainkra s hazánk hatalmas oszlopaira méltán büszkék 
lehetünk. 

A sajtó jól tudja, mit mivel, midőn a főpapokat 
meg-megtámadja s cselekvéseiket előttünk gyanusi tgat ja . 
Jó l tudja, hogy ha képes lesz bennünket a lábunkról 
levenni s a „főpapi zsarnok hatalom" ellen hangolni, ez 
által mindenesetre mély sebet vág egyházunkon, mert a 
hol a fő és a tagok meg nem értik egymást, ott a pan-
gásnak be kell állni. Es a sajtónak cselfogásai vajmi 
gyakran sikerülnek, mi pedig nem is gondolunk arra, 
hogy az a sajtó, mely főpapjaink ellen nem egyszer 
annyira epéskedik, legnagyobb részben zsidó, majd pro-
testáns befolyás alatt á l l . . . Autonómiát szervezni olyat, 
mely egyenesen az egyháznak Krisztus alapította hierar-
chikus szervezetét támadná meg, az oly elhibázott eszme, 
a minő csak oly egyének elméjéből kerül ki, kik telve 
vannak forradalmi eszmékkel. Ugrón képviselő ur bizo-
nyára nem gondolja meg, hogy az egyház az ő szerve-
zetére nézve soha sem eshetik forradalmi változások alá. 

No de hát, a hangzatos frázisok után szives-örömest 
indulunk, nem törődve vele, vájjon az ut végén nem ju-
tunk-e posványba, melyből aztán se ki, se be. Pedig a 
posványhoz közel vagyunk ám, mert a lanyhaság, a bű-
nös közöny, mely Magyarország katholikusai között ész-
lelhető, oly posvány, melyben minden szebb eszme s a 
társadalmi jólétre irányult minden buzgó törekvés előbb-
utóbb sirját leli. S tudni akarják tán kath. polgár tár-
saink, mi az oka, hogy idáig jutot tunk ? A tájékozat lan-
ság, melyben saját katholikus ügyeink iránt szenvedünk 
s mindenekelőtt azon tudatlanság, mely minket hitünk 
dolgában jellemez. Avagy hány katholikus mondhatja , 
hogy tisztában van vallásával és tudja mindazt, a mit 
egy katholikusnak tudnia kell ? Hány katholikus van, a 
kinek az egyes hitczikkelyekre (dogmákra) nézve a leg-
homályosabb fogalmai vannak, sőt — tán nincsenek is 
éppen seminő fogalmai ! ? 

Szóval nincs nálunk valódi hitélet, nincs nálunk va-
lódi katholikus közérzület ; a meddig ezeket meg nem te-
r emt jük , addig hasztalan remélünk szebb napokat. Megte-
remtik azt pedig a kath. körök,1) ha mennél számosabban 
alakulnak és lelkes férfiak vezetésére bízatnak. 

A kath. körök hivatása lesz, a kath. szellemet ébren 
tartani, jogaink fölött minden ellenséges áramlattal szem-
ben őrködni, a hitéletet, melynek legszebb virága legyen 
a keresztény szeretet megvalósítása, növelni és terjesz-
teni, a liberalismusnak, amennyiben az erkölcsi nihilismus 
védőjeként szerepelne, ellenállni s a népet tőle megóvni, 
szóval mindazt fölkarolni, a mi a katholicismus javára, 
üdvére válik. 

Üdvözöljük tehát a szilli kath. olvasókört s üdvö-

') És más ka th . egyletek. 

j zöljiik mindazokat is, melyek utána még támadni fognak ! 
1 Adja az ég, hogy gomba módra teremjenek s egy közös, 
j erős kapcsot képezzenek az ország katholikusai között ! 

Annyi áll, hogy leginkább e körök létesitésével ju t -
hatunk oda, hogy mint a szomszédos országok katholi-
kusai, mi is tar thatnánk kath. kongressust, a hol aztán 
megbeszélhetnők, hogy mi a teendőnk, mik az eszközök 
és módok, melyekkel felvirulásunkat lehetővé tegyük ; és 
egyszersmind tudomására jönnénk annak, hogy melyek 
azok a hibáink, melyek miatt a katholicismus Magyaror-
szágon olyannyira pang. 

Mily szép volna, kimondani egyszer : hogy ezen és 
ezen a napon meg fogjuk tartani Esztergomban a ma-
gyar általános kath. kongresszust ! 

E szép eszméhez segíteni fognak minket a kath. 
körök, azért t ehá t még egyszer és számtalanszor üdvö-
zöljük a kath . köröket !" 

I R O D A L O M . 

= A „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" cz. 
folyóirat előfizetőit, akik pénzért kívánják megrendelni 
a folyóiratot, kérem a pénzt nem zárt levélben hanem 
utalvány-lapon ily czimre küldeni : P. Angelicas Alt-Gra-
diska, Slavonia ; de csakis a pénzt e czimen. A füzet ára 
ezen évre 1 frt , vagy int. elvállalása. A t. növendékpap 
urakat ez olcsó ár mellett is kedvezményben részesítem 
a vállalat terjesztése érdekében. 

VEGYESEK. 
— A főrendiház nagy többséggel elfogadta f. hó 

24-én általános tárgyalás alapjául Tisza Kálmánnak a 
hármas bizottság által „megfésült" törvényjavaslatát. Min-
denesetre jellemző és emlékezetes tény marad az a kö-
rülmény, hogy a protestáns miniszterelnök nem magától 
jö t t arra a gondolatra, hogy Magyarország bibornok-
herczeg-primása nagy politikai méltóság és a kath. egy-
ház többi püspökei szintén méltóságok nem csupán h i -
vatalok', hanem erre őt. javaslatának veszélyeztetésére 
való utalással, szoritani kellett. Protestáns ember íme 
mily könnyen és szivesen feledi a kath. egyház jogait . 
Ebből nagy tanulság következik ! 

— Pápai Consistorium. A sz. József napjára ter-
vezett pápai consistorium husvét-utánra halasztatott. 

— Kegyelmes fő pásztoraink, kik jelenleg Budapes-
ten vannak, ő eminencziája a bibornok herczeg-primás 
elnöklete alatt, f. hó 20-án püspöki tanácskozmányt tar-
tottak. 

Zalka János győri püspök ur ő exclja az általa 
fentar tot t tápintézet számára házat vett. Az intézetben 
50 — 60 tanuló helyezhető el. 

— Meghalt az ,osli pap' ! f t . J áky Ferencz oslii 
nagyérdemű plébános, élete 79-ik évében elhunyt. Teme-
tése f. hó 15-én volt. Neve a ,Religio' régibb olvasói 
előtt bizonyára élénk emlékezetben van. ,Mértékletességi 
egyletet ' alapított és tar to t t fenn hívei körében. Ez az 
alkotása is eléggé mutat ja , mily magasztosan fogta fel hi-
vatását s mily áldásos volt működése. Nyugodjék békében ! 

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

Budapest . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
[ Előfizetési dij: 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : Buda-
I pest, VIII. , József-körut 
I 50., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendö. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Budapesten, márczius 28, 25. I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Kath. nagygyűlések Németországban 1884. őszén. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
A főrendiház a reformjavaslatról . — B é c s : Az osztrák püspöki kar Írásban beadot t nyi la tkozata az urak házában. — Danielik János 

v. püspök beszéde. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-István-Társulat, — Irodalom : Haladás és kereszténység. — Vegyesek. 

Kath. nagygyűlések Németországban 1884. őszén. 

Meglepő és lélekemelő jelenség mindenesetre 
az, hogy Németországban egyetlen egy év lefo-
lyása alatt is annyi sok katli. nagygyűlés tar-
tatik. Már-már alig van talán a társadalmi 
életnek iránya, alig van foglalkozás és életpálya 
a melynek tagjai, munkásai és képviselői, alkal-
mat ne nyernének minden esztendőben egyszer 
legalább összejönni, és a katli. szellem ápolására, 
a kath. élet felvilágoztatására ezerek és százezrek 
erejét központositani és fellelkesiteni. 

Ezek a német kath. nagygyűlések, mint a 
XIX. század kath. actiójának sajátos tüneményei és 
emeltyűi, az egyház életében igen előkelő helyet 
foglalnak el és korunk egyháztörténetének leg-
fényesebb lapjait képezik. 

Zilált jelenünk és zűrzavaros ómenü jövőnkre 
való tekintetből nem tehetjük, hogy vissza ne 
tekintsünk Németország mult évi kath. nagygyű-
léseinek gazdag koszorújára, annál is inkább, mert 
éppen a mult évi nagygyűlések magában Német-
országban is a szokottnál nagyobb mértékben 
vonták magukra a közfigyelmet. Ismertetésüket a 
jeles ,,Kath. Bewegung" jelentéséből veszszük át. 

I t t az országos kiállítás éve ! Nem lehetne-e 
nekünk is ugy intézni a dolgot, hogy már ez 
évben meginduljon a katholikus gyülésezés?! 

I. 
Első sorban a német ajkú Cecil-egyletek X. 

közgyűléséről kell megemlékeznünk, a melynek lefo-
lyása u. m. a K. B.. minden várakozásunkat felül-
multa. Mainz, melynek püspökei egy egész évezre-
den át előkelő helyet foglaltak el az egyház- és ál-
lamban, e század eleje óta legkevésbbé sem irigy-

lésre méltó szerepre lett kárhoztatva. — De há-
rom évtized óta a kath. férfiak ama köre, a mely 
halhatatlan püspöke : Ketteler Vilmos Manó körül 
alakult, uj fényt kölcsönzött az ősi püspöki szék-
helynek. A kath. tudomány és hitélet a virágzás 
oly magas fokán áll, hogy Mainz minden felé 
nagy tekintélynek örvend. A hitélet emelkedése 
a ker. művészetnek is élénk lendületet adott. Sz. 
Bonifácz püspök székhelyén a nagynevű mester, 
Veith éveken át működött mesterökhöz méltó ta-
nítványainak körében. 

A nemes ,Musicá'-val e helyen nem bánhattak 
tehát mostohán. Alig utaltak Németországnak mű-
értői a régi, valódi egyházi zenének magasztos 
voltára, alig tették meg e téren az első reform 
lépéseket: azonnal egy kitűnő tehetségekkel fel-
ruházott lelkész küldetett Mainzból Hegensburgba, 
hogy ott a régi mesterek szellemében és gyakorlatá-
ban kiképzésben részesüljön. Azóta alig mult el 
két évtized, s a mainzi dómban már is a kath. 
egyházi zenének legnehezebb müveit adják elő, 
még pedig oly tökélvlyel, hogy illetékes kritiku-
sok Ítélete szerint a mainzi székesegyházi kar, ha 
nem is a legelső, de mindenesetre elsőrangú helyet 
foglal el Németországban, s minden tekintetben 
mintaszerű. — Igen helyes eljárás volt tehát, hogy 
az összes német ajkú sz. Cecil-egyletek X. nagy-
gyűléseket Mainzban tartották meg. Egy műértő 
író a „Mainzer Journal"-ban több czikkben is-
mertette az ősi egyházi zenét s annak kiválóbb 
képviselőit. — Másfél ezernél több műértő sie-
tett az ünnepekre Mainzba Európának min-
den országából. Képviselve volt e nagygyűlésen 
egész Németország, Elszász-Lothringia, Francziaor-
szág, Belgium, Hollandia, Dánia, sőt Amerika is ; 
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papok, karvezetők, tanítók s a sz. Cecil-egyletek-
nek egyéb tagjai által. 

Do ne Ily, felszentelt dublini püspök nyolcz 
ir papnak társaságában vett részt a nagygyűlé-
sen. Még a hesseni kormány, a mely különben 
páratlan mostohasággal bánik az ország katholi-
kusaival, s a mely az egyházviszálynak megszün-
tetésére még egy lépést sem tett, még ez is kül-
dött hivatalos képviselőket az előadásokra és 
tárgyalásokra. — Annál feltűnőbb, hogy mig pld. 
Würt temberg nemcsak szabadságidőt adott a ta-
nítóknak, hanem az utazási költségeknek fedezé-
séhez még pénzbeli segélylyel is járult : addig 
a hesseni kath. tanítók csak igen gyéren voltak 
képviselve. Dr. Wit t a nagygyűlés elnöke egész-
ségi állapota miatt a tárgyalásokon jelen nem 
lehetett, s helyét a kölni székesegyházi karvezető 
Könen pótolta. Minthogy egyik-másik olvasónk 
talán ugy vélekedik, hogy a mainzi székesegy-
házi karvezetőnek valami rendkívüli erők álla-
nak rendelkezésére, itt mellesleg megjegyezzük, mi-
szerint az előadásoknál 12 fiu sopran, 10 hu alt, S 
tenor, 6 bassus és ezeken kívül csak 7 karénekes 
nevet viselő felnőtt szerepelt: az utóbbiak csak az 
uni-sono kart énekelték, részben egyedül, részben 
a fiukarral felváltva. A fiuk, kik nagyobbrészt 
az elemi iskolához tartoznak még, korrekt kiejtés 
által tűnnek ki; ezeket í)—10 éves korukban vá-
lasztják ki, és csak huzamos, alapos iskoláztatás 
után kebelezik be a székesegyházi karba. A fel-
nőtt énekesek tisztességes kézművesek, a kik mint 
iskolás fiuk is a székesegyházi karnak tagjai vol-
tak. Az énekesek hangjának iskolázottsága álta-
lános elismerésben részesült. 

Az ünnepek alatt, a melyek azonban az énekesek 
számára inkább munkanapok voltak, bárom darabon ki-
viil, a melyek Haller- és Pieltől valók, csupán a régi 
mestereknek müveit ad t ák : Palestrina (1523 — 1564,) Or-
lando Lassus (1520—1591), Vittoria (1540 k.), Vianda 
(szül. 1565.), Aichinger (szül. 1565.), Anersio (a 16 szá-
zad végén), Vecchi, Zachariis remekeit . 

Az egyes előadásoknak sikere a szakértők egyhangú 
Ítélete szerint minden krit ikán felül áll, s a hal lgatóknak 
legmerészebb várakozásait is felülmulta. — A „Magazin 
fü r Pädagogik" egyik kritikusa igy ir : „A gregoriánus i 
karének, a mely a harmonikus müvek között mindig' ki-
tűnt, szebben és tökéletesebben volt előadva, mint bár-
melyik nagygyűlésen, a melyen eddig részt vettem. A 
székesegyházi 7 karénekes oly pompásan össze van is-
kolázva a fiukarral, amint azt csak a beuroni zárdában 
hallhatni. — Az ellenpontozott darabokban a biztosság, 
a bevágásokban a pontosság tünt ki. A vokalizáczió, ki-
ejtés, hanghordozás, hangsúlyozás a legszigorúbb igénye-

ket is kielégitették. Érezhető volt, miszerint az énekesek 
a legnaggyobb könnyedséggel engedelmeskednek a kar-
vezető vezetésének. Ez mellőzött minden hamis liatás-
hajhászatot , névleg a ff. és pp., a gyors és lassú ütem 
közötti hirtelen változást és kirívó ellentétet. Egyarán t 
ta r to t t mértéket a gyöngéd és hevesebb részeknek elő-
adásánál, a hangelvesztésénél és erősbödésénél, a panasz-
nál ugy, mint az öröm kitörésénél. Emellet t a fiatal éne-
keseknek kitartása is bámulatos volt. Még a legnagyobb 
erőfeszítések után sem lehetett esést észlelni; liangjok 
megta r to t t a üdeségét az utolsó hangig, a mely harmad-
nap este hat óra után Aichinger „Tantum ergo"-jában 
hangzot t el." , 

Hogy mennyiben jogosult az óhaj, hogy a darabok 
megválasztásánál az ujabb szerzőkre is tekintettel legye-
nek, arról most nem szólunk ; de a fenálló körülmények 
között minden esetre méltányos volna, hogy a sz. Cecil-
egyleteknek nagygyűlésein német egyházi énekek is kerül-
jenek ily tökéletes előadással a közönség elé. Mert ezál-
tal számos községre, a melyben a karéneket behozni még 
nem lehet, jótévő és nemesítő befolyás gyakoroltatnék. 

A székesegyházban tar tot t előadásokat a „Frankfur-
ter Hof"-ban tar tot t gyűlések váltották fel. I t t oktató 
próbák, elméleti és gyakorlati jelentőségű indítványok 
az egyházi zenének felvirágoztatását, Cecil-egyleteknek 
alajiitását és vezetését illetőleg, dr. Moufangnak egy ér-
tekezése az egyházi zenének fejlődéséről a mainzi püs-
pökségben, s egyebek kerültek napirendre. Az anyagi él-
vezet számára a programúiba csak igen kis hely jutot t , 
a miért a rendező bizottság különösen élvvágyó időnkben 
elismerést érdemel. 

A sz. Cecil-egyleteknak X. közgyűlése minden te-
kintetben a legfényesebben s ikerül t ; Mainz, az ősi püs-
pöki székhely nemcsak a tudományokat, hanem a művé-
szeteket is melegen pártfogol ja , s széles körben terjeszti. 
Kiváló elismerést érdemel még Weber , a székesegyházi 
kar vezetője, a ki daczára a rendelkezésére álló eszközök 
mostoha voltának, oly nagy eredményeket vív ki. Meg-
érdemelte a tud. és művészetek terén szerzett érdemek 
kitüntetésére alapított rendnek nagy arany érdemjelét, 
melylyel a hesseni nagyherczeg tüntet te ki. 

II . 

Mialatt az egyházi zenének barát jai a mainzi dóm-
ban a művészi énekben gyönyörködtek, a kath. l egény-
egy le tek elnökei a kölni minorita egyházban gyűltek 
össze, hogy a Bécsből jö t t fővédnök, Gruscha tábori 
püspök által bemutatot t ünnepélyes áldozattal esdjék le 
a Mindenható áldását a munkára, a melyre a fő-elnök 
Schaeffer az összes elnököket Kölnbe szólította. Az ünne-
pélyes sz. mise végeztével az összes egybegyűlt elnö-
kök boldogult Kolping lelkésznek sírjához vonultak, hogy 
ott az iparos osztály eme nagy barátjának lelki üdveért 
mondjanak buzgó imát. A tárgyalások kezdete előtt, — 
melyek a legény-szállónak szép, újonnan festett nagy 
termében folytak le — a sz. atyának és Pál érseknek 
leveleit olvasták fel. A sz. atya a fő-elnökhöz intézett le-
velében a többi között igy szól : 

.Bízunk az Urban, hogy az egyleteknek elnökei ez 
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összejövetelük alkalmával oly határozatokat fognak hozni, 
a melyek az összes egyletek javát nagy mértékben elő 
fogják mozdítani, s az iparos osztály számára bő gyümöl-
csöket teremni. Nagy örömünkre szolgált megtudni mily 
nagy ama derék if jak száma, a kik ez egyletekbe ta r -
toznak. Ez egyletek az egyház és haza javára minden-
esetre napról-napra jobban el fognak terjedni, s igy ama 
kitűnő papnak, a ki őket alapította, Kolpingnak em-
lékét is mind szélesebb körben fogják ünnepelni és ál-
dani." 

Pá l érsek, a ki száműzetése alatt is figyelemmel ki-
séri az ipar kérdését, igy ír : 

„Az egyletek elnökei és tagjai legyenek meggyő-
ződve: a manap oly sokféleképen veszélyeztetett iparnak 
magas és áldást hozó hivatása van. Isten bölcs rendelései 
folytán az ipar a keresztény családi életnek, a keresztény 
erényeknek alapját és bölcsőjét képezi. Századokon át 
állott fen mint ilyen, s manap is hivatva van, hogy min-
taképe legyen azon erényeknek, a melyek az első keresz-
tény családban Názárethben tündököltek. Ezen tul is azon 
áldásos befolyásnak forrását kell képeznie, a melyet szá-
zadokon át gyakorol t az emberiségre. Jelenleg, kivált 
századunk első szakában magának az iparnak, s a keresz-
tény iparos erények terén szomorú hanyatlás állott be. 
De még nagyobb mérvben fenyegetik az iparos osztályt 
s különösen a fiatal iparost, a gyáraknak modern fejlő-
dése és gyors szaporodása, valamint a szocialismusnak és 
communismusnak veszélyes elvei. Nem csak az anyagi, 
hanem az erkölcsi veszély is növekedik. S épen ezen ok 
miat t akar ta az isteni bölcseség, hogy napjainkban ala-
pítsa meg egy kath. pap a legényegyleteket, melyeknek 
czélja az iparnak, az iparosok régi keresztény szellemének 
újból való felélesztése. S ez meg is fog történni, ha fiatal 
munkásaink szem előtt ta r t ják Kolping példáját, ha meg-
őrzik az élő hit szellemét, a munka szeretetét, ha távol 
ta r t ják magukat korunk élvvágyó szellemétől, a vallás-
talanság mérgétől, szóval mindentől, a mi a jó erkölcs-
nek és tisztaságának, az egyház iránti hűségnek és sze-
retetnek ellenére van. Ezt pedig azáltal éri el az egylet, 
hogy elnöke által folyton figyelmezteti az egyes tagokat , 
hogy az egy szükségesnek megszerzéséről gondoskodjanak 
hogy buzgó és hü követői legyenek azon sz. és dicső-
ségteljes iparosnak, a kit Isten a megtestesült Istenem-
bernek nevelőül, a legtisztább szűznek, Isten anyjának 
jegyeseül, a tisztes iparnak védnökül rendelt." 

A tárgyalások, melyeket Schaeft'er fő-elnök vezetett, 
az egyleteknek beléletére vonatkoztak, s főleg azon kér-
dés körül forognak : miként kell az iparos körökben mind-
inkább érvényre emelkedő materialisztikus és vallástalan 
áramlattal szemben az egyletekben a vallásos életet emelni 
s a tagokat arra szoktatni, hogy minél gyakrabban ve-
gyék igénybe a malaszt-eszközöket. — Dr. Brüll beható 
fejtegetéssel nyitotta meg azon kérdés megvi ta tását : mily 
állást foglaljanak el a legényegyletek a beteg-biztosító 
intézeteknek az 1883. jul. 15-ki törvény értelmében való 
újjászervezésénél. Megvitatták a tervet, a mely szerint 
czélszerü volna, hogy minden legény-egylet — a mennyi-
ben ez tehetségében áll — maga alapítson beteg-pénztárt , 
a „beirot tak-pénztárá"-nak mintájára, a mely beteg-pénz-

tárak aztán egymással összeköttetésbe lépvén : a vándorló 
segédeknek egy egész Németországra kiterjedő betegse-
gélyző intézménynek előnyeit nyúj thatnák. A betegsegélyző 
intézménynek ily módon való létesítése a legnagyszerűbb 
előnyöket ígéri. Ezáltal a tagok köré uj , erős kötelék 
fűződnék ; az ily módon való betegsegélyző intézményt 
a legényegyletek sokkal kisebb nehézségekkel alapithat-
ják meg, mint bármilyen más egylet, miután a tagoknak 
ismeretes áldozatkészsége a kezelési költségeket a mini-
mumra szállítaná le, s a tagok rendes életmódjuk miat t 
sokkal kevésbé vannak kitéve a betegség veszélyének, 
mint más egyleteknek tagjai : az ily betegsegélyző pénz-
tár által a betegápolást ismét az egyedül helyes útra le-
het téríteni ; a betegeknek lelkiszükségleteiről is lehetne 
gondoskodni, a mi más bureaukratice vezetett és schab-
lonszerüleg kezelt pénztáraknál lehetetlen. A szervezke-
désnek eredménye a betegsegélyző pénztáraknak oly ösz-
szeköttetése volna, hogy valamely egyesült pénztárnak 
tagja, bárhová utaznék is, az illető pénztárnál díjtalanul 
vetetnék fel, s betegség esetén részesülne a segélyben. 
Ha az egyesülés létrejő, e legény-egyletnek tagja egész 
Németországot bejárhatná, anélkül, hogy a betegsegélyző 
pénztár t illetőleg kellemetlensége, vagy kiadásai volnának. 
Ily módon egyszerű és olcsó szerrel érik el a legény-
egyletek azt, a mire a Berlinben, Hamburgban stb. szé-
kelő szakpénztárak csak nagy költséggel és nehézkes 
centralizáczióval képesek. — Ez intézmény szükséges 
voltának indokolásánál arra is tör tént hivatkozás, misze-
rint az emiitett szak-pénztárak igen káros befolyást gya-
korolnak a segédekre, miután nemcsak anyagi téren nem 
nyúj tanak nekik semmi előnyt, hanem még a szoczial-
demokraták veszélyes befolyásának is kiteszik, mert ott 
gyakran kell velők érintkezniük. A tárgyalások folyamán 
különben arra is tör tént hivatkozás, hogy más országok-
ban pl. Ausztriában is van, s ha nincs, mindenesetre élet-
beléptethető az ily szervezet, a melyek a németországi 
egyletekkel való, a kölcsönösség alapján álló összekötte-
tést nem utasí tanák vissza. A tanácskozás alkalmával 
te t t nyilatkozatok azt mutat ják , miszerint a közel jövő-
ben a legény-egyletek kebelében a törvény által kijelölt 
alapon számos ily pénztár fog alakulni. — A gyűlést 
vidám lakoma fejezte be, a melyen a toasztoknak egész 
sorát hal lhat tuk minden képzelhető dialectusban. Hisz a 
legtávolabbi legény-egyletek is képviselve voltak elnökeik 
által ; mint szélső pontokat Stockholmot és Bozent, 
Amsterdamot és Budapestet említ jük. E gyűlés bizonyo-
nyosan uj , üde életet önt majd Kolping nagyszerű szü-
löttjeibe. 

A „Görres-társasay," kath. egyleteinknek kiváló 
disze. ez idei nagygyűlését aug. hó 20. és 21-ik napjain 
Fre iburgban tar to t ta meg. A gyűléseken körülbelül 150 
tag vett részt. Dr. Orbin érsek mutat ta be a sz. misét, 
a meiyben az egybegyűltek égből kértek áldást a vég-
zendő munkára. Dr. Ivnecht a „Görres-társaság" végczélja 
gyanánt a tudománynak a vallással való összeegyeztetését 
tüntet te f e l : „Még van", úgymond, „van még sok nagy 
szellem, a ki korunk bálványai előtt térdet nem ha j t ; 
egyesítse a „Görres-társaság" e nagy szellemeket erős 

25* 
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phalanx-szá. A XIX. század nagy „szellemek-harczának" 
jókora része német talajon fog lefolyni, s e küzdelemben 
a „Görres-társaságra" nem kis feladat vár." 

A társaság f. év aug. 1-én 15 tiszteletbeli, 19 élet-
hossziglani, 1672 rendes és 638 részvényes tagot számlált, 
a mult év óta tehát 180 taggal szaporodott. Az egyleti 
vagyon állása az 1883. év végével 30021-52 m. bevételt 
és 23557*65 m. kiadást m u t a t ; pénztári maradék a meg-
előző évekét is beleszámítva 46952 -47 m. — Folyó évben 
a tagok 3 egyleti müvet kaptak, úgymond : 1. Wocker 
„A 17. és 18. századbeli felső német missiók" ; 2. Dr. 
Hipler „A keresztény történelmi nézet" ; 3. Dr. Sprotte 
„Borromaei Sz. Károly" czimü müveket. A „Historisches 
Jahrbuch" előfizetőinek száma folyton növekedik, s már 
is 771-re rug. A „Staatslexicon" előmunkálatai már 
annyira haladtak, hogy a jövő évben már sajtó alá lehet 
bocsátani az első részt. A társaság számos fiatal tudóst 
segélyez kutatásaiban és tanulmányaiban. A történelmi 
osztály tárgyalásainak alkalmával dr. Gottlob egy „a 
campo santon ki tűnt historikusok" kézikönyvtára alapí-
tásának ügyében tet t indítványt, a mely általánosan el lett 
fogadva, s minden évre 500 m. szavaztak meg e czélra; 
ugyancsak az emiitett tudós az u jabb egyháztörténelem 
számára egy „római i ra t tá rnak" alapítását ajánlotta, de 
helyette a gyűlés Hert l ing tanárnak azon indítványát 
fogadta el, a mely szerint : „római történelmi csarnok" 
állítandó fel. Ez osztályban dr. Bellesheim egy értekezést 
olvasott fel, a katholicismusnak Erzsébet királynő által 
való üldöztetésének idejéből merítvén tárgyát , s Allen 
bibornoknak, e korban az egyház legfőbb támaszának 
működéséről beszélt. Dr. Gottlob Cedulini Péter dalmát 
püspöknek — a ki 1580-ban a Balkán félszigetnek déli 
részeit j á r ta be — naplóiról értekezett . A bölcsészeti 
osztályban dr. Mattes „a bölcsészet történelmi fejlődéséről," 
dr. Bach : Holbachnak „système de la nature"-jéről , dr. 
Braig H. R. : Lotzeről és bölcsészeti nézeteiről értekezett. 

Az általános tudománygyülésen, melyen az érsek 
is részt vett, Krieg tanár Boethiusnak, az utolsó rómainak 
a ki a klaszszikus műveltségről a scholasztikára való át-
menetet közvetítette, iratairól értekezett. Az ujabb időben 
gyakran h ányt-vetet t kérdésre : vájjon Boetbius kerész-
tény volt-e ? alapos tanulmányainak alapján, a melyek 
nyilvánosságra is kerüluek majd, igennel felel. 

Valamint egyéb években, ugy az idén is igen al-
kalmasak voltak a Görres-gyüléseknek tárgyalásai arra, 
hogy tudományos életet ébreszszenek, s a tudományt mind 
szélesebb körben terjeszszék. 

IV. 

A németországi kath. kereskedők kongregácziói és 
egy le te i aug. 23. és 24.-én tar tot ták nyolczadik nagy-
gyűlésüket Trierben. E gyűlésre 3000 tagot számláló 36 
egylet küldöt te képviselőit. Dr. Korúm püspök a dísze-
sen ékitett Boldogasszony-templomban mutat ta be az 
ünnepélyes sz. misét, melynek végeztével a képviselők 
égő gyergyákkal közeledtek az áldozók padjához, s ma-
gukat , valamint az egyleteket is ünnepélyes módon a 
sz. Szűznek oltalmába ajánlották. Ez alkalommal a püs-
pök szép beszédet intézett hozzájok, a melyben e té-

nyüknek jelentőségét s a belőle származó kötelességeket 
fej tet te ki. A tárgyalások uagyobb részt belügyek körül 
forogtak, a melyek csak a tagokra nézve bírnak különös 
érdekkel. Este ünnepélyes diszgyülés volt, melyen a fá-
radhata t lan püspök is részt vett. Fényes beszédben fej-
teget te a kath. kereskedők egyleteinek jelentőségét a je-
lenben és a jövendő időkben, a legszebb virulást kí-
vánva nekik. A püspöknek meleg érdeklődése, a számos 
előkelő férfiutói, min t : Windborsttól , Hertling-, Schorle-
mer-Alst-, Heeremann-, dr. Lieber- s másoktól érkezett 
üdv- és táviratok igen alkalmasak arra, hogy általános ér-
deklődést keltsenek, s a tagokat kezdett művök folyta-
tásában lelkesítsék. Távol vagyunk attól, hogy megen-
gedhető élvezetek ellen kikeljünk : de minden esetre a 
kath. egyleti élet egyik főczélja gyanánt kell tekinte-
nünk, hogy a tagok becsülni tanulják a ker. munkás-
ságot, a teljes erővel küzdjenek a könyelmü élet és fék-
telen élvvágy ellen. E tekintetben XIII . Leo, a ki levéllel 
tünte t te ki e gyülekezetet, a püspökök s kath. vezérfér-
fiak, akik a kath. kereskedők-egyletei iránt táplált jó in-
dulatuknak nem egy izben adnak kifejezést, oly példát 
nyúj tanak, a melyet követni minden tagra nézve becsü-
letbeli kötelesség. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 27. A főrendiház a reformja-

vaslatról. — E hét elején kezdte meg a főrendiház plé-
numa a tárgyalást a hármas bizottság által nagyon is 
reformált reformjavaslat felett. Ma befejezik a tárgyalá-
sokat és egy nagy, ezredéves alkotmányunk épületén 
messzekiható változást előidéző mü békés uton a főren-
diház hozzájárulása mellett létesülni fog. A miniszterel-
nök ugyanis kabinetkérdést csinál belőle (?) és a képviselő-
ház többsége, a mindenkoron loyális kormánypár t nem 
azért áll már tiz éven át ilyen „generális" vezetése alatt, 
hogy ennek szavára — kivált ha komolyan fellép — ne 
hajtson. 

S igy minálunk a törvényhozás mindkét házának 
hozzájárulásával — mert a képviselőház magatartásán az 
előbbiek alapján nem kételkedünk — meg lesz az, mi 
másutt talán forradalom nélkül nem já r t volna. 

Büszke lehet reá a miniszterelnök ur és büszkesé-
gét senki jogosulatlannak nem tar tha t ja — bizonyos fo-
kig ; mert hiszen conservativnek lenni abban a miben egy 
Irányi D. is egy gr. Apponyi György által adoptált con-
servativ alapra állt, nem nehéz dolog. 

Igaz, nem sikerült neki ugy, mint eredetileg ter-
vezte, de ügyes kalmár azért szabja magasabbra czikkei-
nek árát, hogy abból azután el- és le is engedhessen. 
Igy Tisza K. is engedett, ott a hol talán maga sem várta 
javaslatának keresztülvitelét ; ott meg abszolúte nem en-
gedett, hol valamit megengedni soha eszében nem volt. 

Szó a mi szó, győzött a taktika. A compromissumé 
a diadal. 

Nem tagadjuk, sőt szivesen elismerjük, hogy több 
és talán nevezetes pontban előnyünkre lett megváltoz-
tatva az eredeti javaslat. Nem rég elemezvén a hármas 
bizottság javaslatát, részletesen nyilatkoztunk. 
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ÖSI EGYHÁZI ÉNEKEIM. 
Eleink hitbuzgalmát megragadó dallamokban 

hirdetik a mult időkből fenmaradt énekeskönyvek. 
A XVII. század változatos s gazdag dallamgyiij-
teményéből ismét hat latin éneket emlek ki a 
feledékenység homályából, hol annyi szép s ne-
mes gondolat aluszsza álmát. A könyv, melyből 
a dallamokét áttettem, a XVII. század irodalmi 
jelenségeinek legérdekesbje, mely „Cantus Catho-
lic! latino hungarici'- czim alatt Szegedi Lénárd 
egri püspök bőkezűségéből Kassán 1674. évben 
látott napvilágot. A kemény papiron nyomott 
560 lapra terjedő negyedrétü könyv hat litanián 
kivül 480 egyházi éneket foglal magában, melyek 
küzül 95 latin s 385 magyar. Az alább közlött 
latin dallamok közül ötöt vettem a nevezett 

könyvből, a 6-ik — Hymnus 3-us de Spiritu 
Sancto az 1651 -ki Enekeskönyv egyik legszebb s 
értékesebb dallama. 

A nyelv ugyan latin, a dallamok szinte az ős 
gregorián ének-forrásból erednek, de év százado-
kon át annyira átment a Vérünkbe, hogy azt 
mint meghonosodott magyar zamatu énekeket 
üdvözölhetjük. Az énekek közül öt a nagy böjtre 
szól, azonban ezek bármely pénteken énekelhetők. 
Ezúttal azért választottam a Krisztus kinszenve-
déséről szóló énekeket, mert még ilyekkel az 
ifjú magyar levitáknak nem kedveskedtem. A 
szöveg s dallam magyarázatát elhagyom, mert 
azok olvasva s hallva maguk magukat magya-
rázzák. 

A GYŐRI PAPNÖVELDE „DALARDAJANAK." 

HYMNUS S. BERNARDI AD CHRISTUM CRUCIFIXUM. 
„Cantus Catholici'" S z e g e d i L é n á r d , K a s s a , 1674. éY 373. lap. 

X I I . századbe l i da l l am. M e g f e j t e t t e és fé r f i k a r r a á t i r t a : B o g i s i c l l M i h á l y , 1885. 
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2. Ac si praesens sis, accedo ; 
Imoe praesentem credo 
Oh quam nudum hic te cerno ! 
Ecce tibi me prosterno 
Tuo me jungas amori, 
Tecum Jesu, fac me mori. 

3. Clavos pedum, pagas duras, 
Et tara graves impressuras. 
Circumplector cum aftectu. 
Tuo pavens in aspectu 
Tuo me jungas amori 
Tecum Jesu fac me mori. 

4. Quidquid est in me confractum, 
Dissipatum, aut distractum, 
Dulcis Jesu totum sana. 
Tu restaura, tu complana 
Tuo me jungas amori 
Tecum Jesu, fac me mori. 

In hac cruce stans directe, 
Juva me, o mi Dilecte : 
Ad te totum me converte ; 
Ut sim sanus die aperte 
Tuo me jungas amori 
Tecum Jesu, fac me mori. 

O maj estas infini ta 
0 egestas inaudita 
Fac pro tanta charitate 
Quaeram te in verita,te 
Tuo me jungas amori, 
Tecnm Jesu fac me mori. stb. 
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A GYŐRI PAPNÖVELDE „DALARDAJANAK." 
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REGI I-NEK A KRISZTUS KINSZENVEDESEROL 
„Cantus Catho l i c i" S z e g e d i L é n á r d , Kassa , 1674. év 899. lap. 

M e g f e j t e t t e és fé r f i k a r r a á t i r t a : Bog i s i ch . M i h á l y , 1885. 

Andante religioso. 

Tenori. 

Bassi. 
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2. 0 Jesu chare, fac nos amare, 3. Ü chare Pastor, o vitae dator, 4. Pro charitate, ex nostra parte ; ü. O .Jesu ijati, sumus parati. 
Pro nobis te dolentem. 
Te nunc deflendo, 
Tecum dőlendő, 
Videbimus gaudentem. 

Jesu salus tuorum. 
Tradis te lupis 
Mactäri cupis 
Pro vita mortuorum. 

Quid Jesu tibi demus ? 
Pro tantis curia, 
Pro plagis duris 
Nos totos devovemus. 

Yidentes patientem : 
Tecumque mori, 
Non est horrori, 
Dum flemus morientem. 

Tenori. 

Bassi. 

A GYŐRI PAPNÖVELDE „DALARDAJANAK.' 
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REGI ENEK A KRISZTUS KINSZENVEDESEROL. 
„Cantus Catho l i c i" S z e g e d i L é n á r d , Kassa , 1674. é v 305. lap. 

M e g f e j t e t t e és fé r f i k a r r a á t i r t a : B o g i s i c l i M i h á l y , 1885. 
Andante religioso, 
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2. Virgo tiet cum dolente, 
Languet Nato languente : 
Nostri cordis rigorem 
Sentit plus, quam dolorem : 
Nostri causa Deus cadit ; 
Fletus ansa nos adhuc non invadit. 

S. Dulcis oi Virgo Mater, 
0 magne Deus Pater : 
Nostri cordis rigorem, 
Vertatis in amorem, 
Si ploramus, tune amamus ; 
Quia damus, quod in Christo palpamus. 

5. Tecum Jesu gementes, 
Bellum carni paramus ; 
Mortem tuam deflentes, 
Viam culpis negamus : 
0 Virginum Virgo florens, 
Fac omnium cor nostrum tecum dolens. 

4. Passum Jesum palpate 
Cor patienti date : 
Carnem si refrenatis : 
Dolentem recreatis. 
Ergo Jesu, da flagellum ! 
Dulcis Jesu, sanctum indicis bellum. 
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Tenori. 

Bassi. 

A BESZTERCZEBANYAI PAPNÖVELDE „DAL ARD A JAN AK." 
IV. 

S Z Ű Z M Á R I A S I R A L M A . 
Planctus 2-dus B. Virginis. 

„Cantus Cathol ic i" S z e g e d i L é n á r d , Kassa , 1674. év 315. lap. 
Megfejtette és férfikarra á t í r ta : B o g i s i c h M i h á l y , 1885. 

Andante religloso. 

'l) Marnia sacras elevaLat 
Et pendentis pe ro j t . ba t 
Nati membra tangere, 
Et tangendo plangere. 

3. Die Mária quid vidisii 
G'ontemplando crucem Christi, 
Lacrimosis oculis, 
C'eu ignitis foculis. 

4. Quando crucem contemplabar 
Ferro saevo perforabar 
Simeonis gladio 
Judaeorum odio. 

5. Die Maria quid vidisti 
Contemplando crucem Christi, 
Lacrymosis oculis 
Cen ignitis foculis ? 

(Ezen versszak minden versszak után is-
mételtetik.] 

6. Vidi vultum pretiosum, 
Et prae cunctis speciosum, 
Maculatum sanguine, 
Pereussum arundine. 

7. Vidi manus delicatas, 
Diris plagis perforatas, 
In cru eis patibulo 
Cum Judaei sibilo. 

8. Vidi pedes innocentes, 
E t culpain nullám habentes, 
Duro fixos stipite, 
Circumdante milite. 

y. Vidi laïus vulneratum, 
Et Longini perforatum, 
Saevientis lancea 
Dum fit caro saucia, 

10. Vidi crines Agnipuros, 
Totos ciuentos, obscuros, 
Atque vultus teneros, 
Dure spinis laceros. 

11. Vidi Natu m lacrymantem 
Deo Patri suplicantem, 
Clam clamore valido, 
Ex amore calido. 

12. Vidi fructum ventris mei 
Verbum Summi Patris Dei, 
Foras dare Spiritum, 
Manu Patris conditum, 

13. Die Maria quid dixisti, 
Quando Christum conspexisti 
Inclinato capite, 
Alto crucis stipite ? 

14. Coepi tristis exclamare, 
Eheu Nate mihi chare, 
Cur me Matrem deseris, 
Caeteris cum miseris. 

(Ezután ^ 13. vers ismételtetik). 

15. Moestas voces eruetabam, 
Et ad fletus concitabam, 
Totam mundi machinam, 
Causam videns maximam. 

iti. Uoepi nimium plorare 
Corde tristi suspirare, 
Prae mortis copia, 
Solantis inopia. 

17. Die Maria quid fecisti, 
Quando Christum amisisti, 
Angelorum Dominum, 
Salvatorem hominum ? 

18. Lignum crucis amplectabar, 
Et manantis osculabar, 
Rivos puri sangiunis, 
Sacri plenos fiaminis. 

l'J. Pia Mater cessa flere, 
Quia Natus tuus vere 
Surget ac levabitur, 
Teque consolabitur. 

20. Consolare Virgo Mater, 
E t moerores tuos inter, 
Nostri quaeso memor sis, 
Nam sic gratiosa sis. 

21. In excelsa te levabit, 
Et a dextris collocabit, 
Natus, cui condoles, 
Juva tune nos exules. 

22. Ubi throno sublimata, 
Super choros exaltata, 
Digna coronaberis, 
Laeta jueundaberis. 

Tenori. 

Bassi. 

A BESZTERCZEBÁNYAI PAPNÖVELDE „DALÁRDÁJÁNAK." 
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A KRISZTUS KINSZENYEDESEROL VALO ENEK. 
„Cantus Catho l i c i" S z e g e d i L é n á r d , K a s s a , 1674. éY 281. l a p ; d a l l a m a : 845. lap . 

Megfejtet te és férfikarra á t í r t a : Bogisich. Mihály, 1885. 
Andante religioso. 
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2. O Christe mi, tu fuggere, 
Cordi meo dolorem 
Novasque flammas aggere, 
Ut his alas amorem. 

3. Dolor meus, ut maximi, 
Sit amoris minister : 
Amor Tuus, ut intimi 
Doloris fit magister. 

4. Vulnus ergo da suplici, 
Amoris et doloris : 
Cor ure flamma duplici 
Doloris et amoris. 

5. Doloris tunc artes amor 
Cor conterens docebit: 
Amoris arete cum dolor 
Deo magis placebit. 

8. Per vulnera ista sacra 
Et sanguinem fluentem, 
Kogo, meum cor vulnera ! 
Absolve poenitentem. 

6. Ah parce quod, deliquerim ! 
Ah parce jam dolenti ! 
Quod te Deum^ reliquerim, 
Ignosce poenitenti. 

7. Oh charitas vulnerata, 
Doloris in theatro ! 
0 artifex aeternitas 
Amoris in theatro. 

A BESZTERCZEBÁNYAI PAPNÖVELDE „DALARDAJÁNAK." 
v i . 

H Y M N U S 3-uo DE SPIRITUS SANCTO. 

Animato. 

„Cantus Cathol ic i" 1651. é v 85. lap. 

M e g f e j t e t t e és f é r f i k a r r a á t í r t a : Bogisich Mihály, 1885. 

Tenori. 

Bassi. 
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2. Do Maria Virgine, Christus fuit natus, 
Crucifixus, mortuus, atque tumulatus. 
liesurgens discipulis fuit demonstratus, 
Et ipsis cernentibus in Coelos levatus. 

3. Suum sanctum Spiritum, Deus delegavit ; 
In die Pentecostes suos confortavit, 
E t de Unguis igneis, ipsos inflammavit, 
Relinquere orphanos eos denegavit. 

4. Septiformem gratiam omnes acceperunt : 
Quarei diomata cuncta cognoverunt, 
Ad diversa clymata mundi recesserunt, 
Fidemque catholicam depraedicaverunt. 

5. Spiritus Paraclytus fuit appellatus, 
Donum Dei, charitas fons vivifieatus. 
Spiritalis unctio, ignis inflammatus, 
Septiformis gratia, Charisma vocatus. 

6. Dextrae Dei digitus, virtus spiritalis, 
Nos defendat, eruat ab omnibus malis, 
Ut nobis non noceat Daemon infernalis ; 
Protegat, et nutriat, foveat sub alis. 

7. Spiritus Paraclytus nos velit juvare, 
Gressus nostros regere et illuminare. 
Ut cum Deus venerit omnes judicare, 
Nos velit ad dexteram suam collocare. 

8. Has horas canonicas cum devotione 
Tibi sanete Spiritus pia ratione, 
Dicinius, ut visites inspiratione 
Et fruamus jugiter coeii regione. 

Amen. 

A k a r m e s t e r u r a k a t az á r n y a l a t i j e l e k sz igorú m e g -
t a r t á s á r a figyelmeztetem. A t ú l s á g o s lassú v a g y g y o r s i dőmé-
r e t a l endü le t e s szép d a l l a m o k n a k e g y a r á n t á r t . A z a r a n y 
k ö z é p ú t l e g y e n i r ányadó . A d a l l a m o k a t a k k é n t ö s szhan-

g o s i t o t t a m , h o g y a z o k a t b á r m e l y d a l e g y l e t t e l j e s h a t á s s a l 
éneke lhe tn i , mié r t is az o r g o n a k i s é r e t e l len t i l t a k o z o m . 

B o g i s i c h M i h á l y . 

Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. 

/ / 
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Nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni, azért az 
előbbi — f. hó 17-éről keltezett — levelünkre utalunk. 

De az sem vehető tagadásba, hogy a hármas bi-
zottság javaslata, amint a főrendiház nagy többsége által 
el lett fogadva, több nevezetes pontban igen érzékenyen 
sért régi, százados jogokat . 

Nem akarunk arról beszélni, hogy a kimaradt mág-
nások helyett választandó 50 főrendi tag csak egyszer 
s mindenkorra választatik, arról sem, hogy az indigé-
nákra vonatkozó elfogadott szakasz azokra nézve mily 
mértékben sérelmes, mindez s hasonló kérdések hozzánk 
nem tartoznak. Mi csak újból fá j la lhat juk amaz igazságta-
lanságot, melyet a vál. püspökök kihagyásával elkövet-
tek, daczára annak, hogy ugy Danielik J . ő mlga, mint 
dr. Haynald L. bibornok-érsek ő emja és Lengyel M. 
vál. püspök ő mlga a legerélyesebben síkra szállottak a 
vál. püspökök jogai mellett. 

Conclusum erat. Tisza K. kategorice kijelentette, 
hogy azt nem teszi, nem fogja tenni. S a többség reá 
hallgatott és nem a jog, nem a történelem, nem a mél-
tányosság szavára. 

Mi ezt soha, de sohasem helyeselhetjük. Igazságta-
lanság az, és az fog maradni mindenkor. Már a zsidóság 
képviselője mellett energice és bátran felszólalt Tisza Iv., 
sőt még meg is fenyegette a magas házat, hogy bármi-
képp is döntsön, azért zsidó még is csak be fog jutni a 
főrendiházba, ha igy nem, hát másképp. Az öreg Yay 
Miklós erre a kemény beszédre mintha megijedt volna, 
arra kérte a mélt. főrendeket, hogy ha már kényszerű-
ségből el kell fogadni zsidót, hát vegyük azt fel mind-
jár t a törvénybe. 

De a magas ház még sokkal élénkebben állott g róf 
Károlyi István rövid, de velős beszédének hatása alatt, 
mint hogy ilyen hangokra haj lot t volna. Nagy többséggel 
elvetette az eredeti szövegnek visszaállittatását. 

Legalább a jelleg meg van óva. Több haszon ugy 
sincs benne. 

Ha már most nézzük a dolgot, a mint van, és a 
tényleges, fájdalom, meg nem változtatható helyzettel 
számítunk, akkor — azoktól eltekintve, miket föntebb 
mondottunk — a következő végeredményekre jutunk : 

Az elfogadott 3000 frtnyi census alapján lesz a 
főrendiháznak vagy 215 tagja. Ezek között van — ha 
jól tudjuk — csak 12 protestáns főur. A protestáns és 
unitárius felekezetek képviselői lesznek 13. Yan tehát 
protestáns 25. Hány protestáns főurat fog a korona ki-
nevezni, hányat a főrendiház megválasztani, azt nem tud-
juk. Mondjuk, hogy a két uton 25—30 protestáns bejut 
a főrendiházba, akkor lesz a zászlósok között levő pro-
testánsokkal kerek számban 60 protestáns. Ha ezekkel 
mindig is tar tanak a gör. kel. érsekek és püspökök 
(számszerint 7-en) és hozzá adjuk az izraelita főrendi 
tagot (vagy tagokat?) lesz ta lán: 70 embere az aka-
tholikus felekezeteknek, mondjuk 80 — de ez a ma-
ximum. 

Ezekkel szemben áll : 33 mindkét szert. róm. kath. 
egyházi főrendi tag, vagy 200 — a census alapján ben-
maradó — kath. főur, több zászlós, kir. kinevezés vagy 
választás u t ján (legalább egyelőre, mikor a korona csak 

30-at kinevez) 55 — 50 kath. tag, tehát összesen 280— 
290 kath. főrendi tag. A számarány nem oly kedvezőt-
len, különösen, ha hozzá teszsziik, hogy a 63 főispán 
távirati uton bármikor volt berendelhető, a mi a most ki-
nevezendők mindegyikétől talán nem várható. 

Vagy vegyük a dolgot másképp. Ha a koronától 
kinevezendő ötven tagot mindenkoron kivétel nélkül a 
kormány pár t j án állóknak tekint jük és a 70—80 nem-ka-
tholikust is hozzávesszük, lesz vagy 120—130 főrendiházi 
tag, kikkel szemben még egyszer annvi független kath. 
főur áll, ha mind eljön az ülésre. 

Tehát minden csak attól fog függni, vájjon a kath. 
főurak joguk öntudatában azt mindenkor fogják-e érvénye-
síteni és pedig ugy érvényesíteni, mint ezt egyházuk és 
vallásuk érdeke megkívánja. Ha ez nem történik, akkor, 
de csakis akkor ba j lesz. Mert másképp — bár elég ki-
fogásolni való van az elfogadott javaslatban, mint ezt 
föntebb mondottuk — a számarány és viszony nem sok-
kal kedvezőtlenebb reánk nézve mint a „reformáczió" 
előtti főrendiházban. Csalódhatunk — de mi igy nézzük 
a dolgot. Rózsás szint azonban nem akarunk deríteni a 
— színtelen jövőre. ? 

BéCS. Az osztrák püspöki kar Írásban beadott nyi-
latkozata az urak házában — az egyházi vagyont és a 
papi dotatiót illető ügyekre nézve — igy szól : 

Tekintve azt, hogy a katholikus egyház lét jogát 
közvetlen isteni alapítójától kapta, s hogy ennélfogva az 

! egyházi birtok mint eszköz a kitűzött czélra egészen 
más jelentőséggel bir, mint a pusztán emberi institúciók, 
melyek létezéséhez először az állani beleegyezése kíván-
tatik ; tekintve, hogy az egyháznak következetesen meg-
van. ha önkényt engedményeket nem tesz, azon joga, 
hogy e vagyonát szabadon kezelhesse és annak hovafor-
dításáról gondoskodjék ; tekintve továbbá, hogy „a kath. 
papság dotáczióját rendező ideiglenes határozat" czimü 
törvényjavaslat a püspököket megillető befolyást az egy-
házvagyon kezelésére és használására több tekintetben 
akadályozza ; tekintve továbbá, hogy a magas kormány 
1871. jul . 17-én elismerte, miszerint a katholikus pap-
ság dotációjának rendezését eszközölni nem lehet anél-
kül, hogy előlegesen a püspöki karral ne tanácskozzanak, 
s hogy a határozatba hozott intézkedés alapelvei ugyan-
csak az összes püspöki kar közreműködése nélkül ala-
pitattak meg, jóllehet ez intézkedésekben a magas kor-
mány saját vallomása szerint éppen tekintve az elveket, 
melyek itt figyelembe jönnek s azok kivitelét illetőleg 
nem csupán a katholikus egyház intézeteinek érdeke vau 
érintve., hanem a püspöki kezelés is megtámadva van ; 
tekintve, hogy a jelen törvényjavaslat a vallásalap 
adótörvényére támaszkodik, de a püspöki kar e tör-
vényt akkor és most is mint a katholikus egyház jogai-
val homlok-egyenest ellenkezőt, mivel csupán egyoldalulag 
lett kibocsátva, sőt az egyházi vagyon lényegét és a val-
lásos intézhetek existenciáját veszélyeztető kivételes tör-
vénynek bélyegzi s annak megfelelő változtatására tö-
rekszik : kötelezve érzik magukat az urakháza püs-
pöktagjai , mielőtt e törvényjavaslat tárgyalásába bo-
csátkoznának, saját és a többi püspökök nevében az egy-
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háznak saját vagyonára vonatkozó összes jogait határo-
zottan igénybe venni, illetőleg azok mindennemű megsértése 
ellen tiltakozni és eddigi idevágó nyilatkozataikat, neve-
zetesen az 1874-ikit jelenleg is fenntartani . Amennyiben 
mégis a kath. lelkészkedő papság egyrészének nyomora 
tűrhetet len és gyors segélyt kiván, s amennyiben ezen 
törvény által csak provizorium terveztetik, s megvan a 
lehetőség, hogy a püspöki kar a végleges dotatiót egy-
házilag korrekt alapon a kormánynyal kieszközölheti ; a 
püspökök nem ellenzik a csak ideiglenes dotatióalapon 
nyugyó törvényjavaslatot, s azért a tárgyalásba belebo-
csátkoznak. Továbbá kijelenti a püspöki kar, hogy nem 
csupán a vallásalap egyházi jellegét védi, hanem az egy-
háznak arra való tulajdonjogát is érvényesiti. Különösen 
tiltakozik a püspöki kar az ellen, hogy mostani magatar-
tásukból azt lehessen következtetni, hogy a vallásalap 
kezeskedik azon dotácziókról, melyek előleg gyanánt eddig 
folyóvá tétettek vagy ezentúl folyóvá tétetni fognak. 

Aláirva : Az egész püspöki kar nevében Gangl-
iauer C. József, herczeg érsek. 

Danielik János v. püspök beszéde 
a förindiliáz f . hú 26-iki ülésében. 

Nagyméltóságú elnök ur, méltóságos főrendiház ! 
Engemet kértek fel, hogy ezen szakasz felolvasása 

alkalmából, mely szakasz bennünket czimzetes püspököket i 
az ezen házban jövőre helyt foglalandó tagok sorából | 
egyszerűen kitörül, néhány kegyeletes szót szenteljek azon 
kor emlékezetének (Halljuk !), mely századok törekvései 
és véres tusái után, támogatva az élet exigentiája által, az 
aldunai és balkán félszigeti tar tományokat a magyar szent 
koronával állampolitikai kapcsolatba hozta és létesité 
azon püspöki székeket, melyeknek czimzetesei e házban 
egész mostanáig üléssel és szavazattal birtak. 

Elmélkedve ezen korról eszembe jut , amit 1413 no-
vember 9-én Hunyady János irt épen a Balkán szorosok 
tőszomszédságában erdélyi vajda-társa Ujlaky Miklósnak: 
„Seregünk — úgymond — még egészen ép és diadal 
után áhitozik, napról-napra növekszik, mert a király tá-
bora megtelt bosnyák, bolgár, dalmát, albán és rácz ér-
kezőkkel, kiket megjelenésünk nagy örömre hangolt. 
Eleségnek bőségében vagyunk, készleteinkhez, melyeket 
magunkkal hoztunk, még hozzá sem nyultunk, a környék-
beliek a vásárról hoznak mindent a mire szükségünk van." 

Ezen néhány sorból is tudjuk, mennyire jól és ot t-
honosnak érezték magukat őseink azon korban a Balkán 
táján. A népség versenyez az élelmek összehordásában, 
a királyi tábor megtelik a különféle törzsekből jelentkező 
lelkesedő önkéntesekből, a vajdák hűbéri szolgálatot 
tesznek, hűségi esküt fogadnak, szóval mennyire közel 
voltunk azon eszmény megvalósulásához, a miért a 17. 
század végén és a 18. század elején egész Mária Terézia 
uralkodásáig, midőn az oros£ befolyás emelkedett túl-
súlyra, annyi államférfi, diplomata és tudós lelkesült, ] 
ér tem egy nagy confoederalt dunai állam eszméjét és 
pedig a magyar szent korona oltalma alatt és a magyar 
nemzet vezénylése mellett. 

E tényből az a tanúság foly, hogy azon időben i 

ezen nagy és erőteljes törzs lakta területen semmi más 
nép vagy törzs sem birt államalkotó képességgel, csak 
mi és hogy abbeli fölényünket ama századok diploma-
tái államférfiai és történettudósai készségesen elismerik. 
A többi, a nehézkedés törvényénél fogva mind ránk tá-
maszkodott és szorongattatása közt nálunk keresett ino-
nedéket. 

Őseink végrendeletet hagytak ránk, melyet azon 
időből fennmaradt egyik okmányban következő ünnepé-
lyes szavakban látok kifejezve : ,Vívjunk meg inkább 
ezer veszélylyel, sem mint a birodalom megcsonkittassék. 
Az országházból nemcsak végleg, de ideiglenesen sem 
szabad valamit elidegeníteni. Gyalázat érné a magyart , 
ha ő apáitól kapott örökségét nem hagyhatná egészen és 
épen fiainak és unokáinak által." 

S e végrendeletet őseink mai napig hiven megtar-
tották és soha semmi körülmények közt nem mondottak 
le örökös joggal egy talpalatnyi darab földről sem. A 
törökökkel kötöt t békekötések fegyverszünetek voltak in-
kább, semmint valódi békekötések, melyek a békét egész 
országok és tar tományok örökös átengedésével vásárolták 
meg. Ok engedtek az erőszaknak, de mindig a jog és 
szabadság fenntartásával, hogy azt, a mit az erőszak 
elvett, ha lehet visszaszerezhessék. Megtudták ugyanis 
becsülni az erkölcsi erőt, melyet a fentar tot t jog kölcsö-
nöz az elvesztett ügynek. S a fentar tot t jog becsének 
ezen érzete szilárdította meg kétségkívül az elhatárzást, 
hogy ők a velünk egykor hűbéri viszonyban állott tar-
tományban létezett püspöki székekre folytassák a kineve-
zéseket akkor is, midőn a korona közvetlen hatalma ezen 
tar tományokban már megszűnt és maguk ezen püspöksé-
gek is végkép elpusztultak. Jogérzetünknek ugyanis in-
kább felelt meg folytatni a kinevezéseket és a kinevezet-
teket azután otthon foglalkoztatni az országos tanácsban, 
a kormányban és törvényhozásban, vagy a mire az akkor 
meggyérül t püspöki székek és gyakori diplomatiai érint-
kezések idejében még szükséges volt, a diplomatiai téren 
Stambulban, Velenczében, Rómában, Krakkóban és a 
különféle német udvarokhoz és országgyűlésekhez me-
nesztett küldöttségekben, semmint a kinevezés megsza-
kításával a vég abdicationak hitét megszilárdítani s ez 
ál tal az utókornak praejudicálni. Hitük és reményük a 
nemzet ősi missziójában oly erős és rendithetlen volt, 
hogy nem haboztak őket az országgyűlésen és pedig ezen 
ősi tiszteletreméltó házban iilési és szavazati joggal, 
mintha csak valódi püspökök volnának, felruházni, hogy 
ittlétökkel emlékeztessék a nemzetet, hogy mily fontos 
és főbenjáró hivatás várakozik reá és ápolják benne a 
reményt és hitet, hogy jönni fog előbb-utóbb egy idő, 
és támad egy férfiú, a mint támadt is egy az oly ked-
ves és rokonszenves emlékezetű savoyai Eugenben, a ki 
ezen eszmének öntudatára jutand, és azt kedvező időben 
végre is haj tandja, nem tűrve azt, hogy a magyar t kö-
rös-körül oly nép környezze, melyre neki semmi befo-
lyása nincsen, sőt mely olyanok befolyásának van kitéve, 
kik a magyarnak nem igen különös jó barátai. 

Ha mégis az előttünk fekvő törvényjavaslat minket 
czimzetes püspököket ülésezési jogunktól megfoszt, abban 
kétségtelen jelét lá t juk annak, hogy savoyai Engen óta 
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a helyzet és gondolkozás nagyban változott. Hogy meg-
változott, azon éppen nem csodálkozom, mert hiszen sa-
voyai Eugén halála óta az a hagyományos ősi politika, 
mely végrendeleten alapul, hogy t. i. a korona és az or-
szág sem jogaiból, sem területéből mit sem áldoz fel, és 
azt ami elveszett, ú j ra visszaszerzi, több mint 150 éven 
át szünetelt. Igaz, hogy a király czimében nem tör tént 
változás : igaz, hogy koronázások alkalmával a mellék-
tartományok képviseletében megjelentek a hagyományos 
zászlók ; az is igaz, hogy mi czimzetes püspökök e fő-
rendiházban ülés- és szavazati jogunkat háborítat lanul 
megtar tot tuk egész a napig, de ezenkívül mi sem történt. 
Sőt történt sok olyan, mely arra enged következtetni, 
mintha a korona fenntartot t jogairól már is végkép lemon-
dottunk volna. Nem kell-e, nem lehet tehát csodálkoznunk 
azon, hogy az a kor, mely az ősi hagyományos politiká-
ról rég megfeledkezett, arra többé semmi súlyt nem fek-
tet, reánk czimzetes püspökökre sem fektetet t súlyt, és 
a politika elestével, mely minket a főrendiházba beve-
zetett, természetesen nekünk is elesnünk kellett. Sze-
rencsére nem hiányoznak már is jelek és fordulnak elő 
tények, melyek egy u j aera kezdetére mutatnak, melyek 
azt jelzik, hogy eme szomorú stagnatiónak vége lesz, 
hogy a legközelebbről bekövetkező fejlemények az ősi, 
hagyományos politikának kedvezők lesznek, tehát azon 
jogczimnek, melyen a mi itt létünk alapul, súlya szintén 
növekedni fog. E tények sorában első helyre helyezendő 
azon nevezetes epochalis esemény, hogy a magyar ko-
rona egykori melléktartományaiból ma önálló herczeg-
ségek és királyságok lettek, melyeknek tehát első sorban 
okuk van, hogy nagy, de még zsenge vívmányaikra fél-
tékenyek legyenek, azokat gondosan őrizzék és minden 
lehető biztonságba helyezni törekedjenek, tehát jóbarátok 
és szövetséges társak után nézzenek, kikre válság vagy 
veszély idején bizton támaszkodhassanak. Ez az első moz-
zanat a régi kapcsolat viszszaállitására. 

A második igen fontos tény az, hogy nekünk szintén 
vannak keleten megóvandó fontos érdekeink, s ennélfogva 
mi az ott folyamatban lévő alakulásokat egészen tétlenül és 
közönyösen nem nézhetjük, annál kevésbbé, mert az általunk 
elhanyagolt befolyást megragadhatná más, ki azt bizo-
nyosan nem a magyar érdekében használná fel. Es ezen 
érdekek közé első sorban helyezem azt, hogy ama király-
ságok és fejedelemségek souverain joga csorbát ne szen-
vedjen és a népek kebelében az a hit gyökeresedjék meg, 
hogy azon perczben, melyben valakinek kedve kereked-
nék, hogy államiságukban és területükben háborgassa, 
reánk magyarokra, a mi oltalmunkra és segítségünkre 
csak ugy számithatnak, mint hajdan. E hit meggyöke-
rezése csak siettetni fogja az időt, hogy a régi kapcsolat 
ismét megujul jon. Méltóságos főrendek ! A történelem fo-
lyamában sok minden változik, érdekek, életszükségletek, 
vonzalom és hajlam, s a gondviselés u t ja megnyilatkozik 
s rámuta t az ösvényre, melyre lépnünk, s melyet önfen-
tartásunk érdekében magunknak is, nekik is szükségkép 
követni kell. Nyerünk tehát utmutatást és irányt, ez 
pedig egy egységes határozott nemzeti politikát eredmé-
nyezend, olyat, milyent a helyzet megkíván. E politikát 
aztán évtizedről-évtizedre, századról-századra, ha kell, gon-

dosan alkalmazva, végre a dolgokat oda fejlődteti és j u t -
tat ja , a hová nekik a nehézkedés térvényeinél fogva végre 
eljutni kell. 

Nagyméltóságú elnök ur, méltóságos főrendek ! Igaz, 
hogy a legnagyobb nehézség és akadály, mi ezen poli-
tika kifejlődésének és megszilárdulásának ú t já t állja, az 
az ellenszev és elfogultság, hogy ne mondjam gyűlölet, 
melyet ellenünkben a keleten még mindig tapasztalunk. 
Megvallom, hogy ennek sikeresen ellenállhassunk, az leg-
inkább f ü g g jövendő magunktartásától , a nemzet által 
követendő észszerű és jóakaró politikától. Én a magyar t 
ugy ismerem, mint a ki minden körben, a hová lábát 
teszi, hóditólag rokonszenves és szeretetreméltó tud lenni, 
ha azt igazán akar ja . Szeretet és rokonszenv pedig sze-
retetet és rokonszenvet kelt. A kik ma gyűlölnek, megle-
het szeretni fognak, ha velünk való magán és társadalmi 
érintkezéseikben mindig ugyanazon jó és nemes indulat-
tal találkoznak. Érvényesítsük tehát szellem-erkölcsi hó-
ditó fegyvereinket is, de állandóan és következetesen ; 
mert a constantia morum itt is, mint mindenütt, a sikernek 
biztositéka. És mi tapasztalni fogjuk, hogy a magnes-
vessző, mely elhajlott tőlünk, ismét felénk irányul, és a 
keleti dolgoknak kivánt megoldását nagyban elősegitendi. 
E mellett szólnak azon esetek, melyekben egyes hazánk-
fiai máris sikert és czélt értek. Ide mutatnak az előrelátó 
trónörökös ö fenségének annyira rokonszenves keleti utazá-
sai ; hogy ne feledjem Bismarck herczegnek, ha jól emlék-
szem, mintegy 15 évvel ezelőtt Bécsben alkalmilag elej-
tet t szavait sem, melyekkel minket keleti érdekeinkre 
figyelmeztetett, s a mely szavak szintén nem szűkölköd-
tek minden realitás nélkül. 

És koszorús költőnk mélabús felsohajtása : ,Rég i 
dicsőségünk bol késel az éji homályban," mire másra 
utalna mint arra, hogy törekedjünk régi befolyásainkat 
visszaállítani, hogy hol, és a világ mely tá ján, mint ép-
pen a keleten, hol a koronának még mindig vannak 
fentar to t t jogai. 

Legyenek tehát bármily nagyok a nehézségek és aka-
dályok, melyek a hagyományos piolitikának út jában álla-
nak, legyenek az ellenszenvek, melyek azt perhorrescál-
ják még oly hatalmasok és erőszakosak, az élet óriási 
exigentiái előtt meg kell hátrálniok. Biztosnak veszem, 
hogy az első politikai nagy szükség, a mint felmerülend 
és érezhető lesz, visszaállítja a kapcsolatot köztünk 
és a tar tományok közt, melyekre a korona ju ra sua us-
que adhuc légitima re t ine t ; természetesen nem a régi 
hűbéri formában, mit az u j korszak nem tür, hanem a 
szabad szövetkezés és érdekközösség alapján. 

De hát erre azt lehet mondani, mit használ mindez 
a czimzetes püspököknek, hiszen világos és bizonyos, 
hogy ha a végrendeletnek politikai része testesülne is, a 
régi püspökségek még sem lennének visszaállíthatok. 
E r r e röviden megjegyzem, hogy nem a betű, hanem a 
dolog érdemére kell fektetni a súlyt. Nem az a kérdés 
t. i. hogy e vagy ama püspökség pl. a pristinai, melynek 
én vagyok czimzetese, visszaállítható-e még, vagy sem, 
hanem a kérdés abban kulminál : vájjon van-e az ország 
érdekében, hogy keleten egy rokonszenves hierarchia is 
legyen, mely az anyaország hierarchiájával organicus 
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kapcsolatban álljon. Ha el is hiszem, hogy annak létesí-
tése nehézségekkel, akadályokkal jár , de hiszem azt is, 
hogy azok nem lesznek legyőzhetetlenek, mert legfeljebb 
is csak diplomatiai tárgyalások és pénz kérdése maradnak. 

Ily reménykedés és nézetektől vezéreltetve igen ter-
mészetes, hogy én, és hiszem, hogy velem együtt más 
czimzetes püspök társaim is igen fájlal ják, hogy épen az 
u j korszak elején, a pirkadó hajnal első sugaránál ne-
künk meg kell válnunk ezen főrendiháztól, melyben há-
rom századon át ezen politika symboluma gyanánt ül tünk 
és mindig rokonszenves és baráti fogadtatásra találtunk. 
(Tetszés.) 

Szabad-e reménylenünk —, hogy ismét a fától köl-
csönzött hasonlattal éljek — hogy a nemzeti kegyelet 
mégis megvédi a százados fát, mely ott áll a Tisza és 
Duna par t ján — igaz, már nem virágzik, gyümölcsöt sem 
hoz, de a földbe mélyen belenyúló gyökere még mindig 
sar jakat haj t , melyek védik a gátat, mig maga a fa, a 
mult emlékeiből font koszorújával fennen hirdeti az ősi 
dicsőséget és te t t r e serkenti a lelket és szivet. Ha a nem-
zet nem kegyelmez neki, mi természetesen nem ment-
he t jük meg. (Éljenzés.) 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-lstván-Társulat 

f. hó 26-án gr. Apponyi Albert és Tárkányi Béla elnök-
lete alatt vál. gyűlést tar tot t . Elnök jelenté, hogy a 
nagygyűlés által helybenhagyott módosított alapszabályok 
megerősítés végett a belügyminisztériumhoz felterjesztet-
tek. A szent atyának 1000 frank péterfi l lér fog, hódoló 
felirat kíséretében, az ország bibornok herczeg-pr imása 
ut ján Rómába elküldetni. Nm. és f t . Lipovniczki István 
püspök ur kedveskedett a társálatnak Bunyitai V. mo-
numentális müvének III. kötetével. Az irodalmi és gazda-
sági bizottságot tagjainak megválasztása a jövő vál. gyű-
lésre halasztatott . Ajándék könyvek megszavazása után 
jelentetett , hogy néhai Jáky F . oslii pleb. a társulatnak 
10 fr tot hagyot t . 

I R O D A L O M . 
== Haladás é s keresz ténység . I r ta dr. Kereszty 

Géza hittanár. Esztergom, 1885. 8-r . VI. 142. 1. Ara 1 
f r t 20 kr . 

Egy if jú hittudós és tanár első nagyobb irodalmi 
műve. Nem mondhatunk egyebet, mint hogy — sikerült 
első lépés. A választott tárgy igen korszerű ; a feldolgo-
zás pedig elég bő arra, hogy a müveit világi olvasó meg-
győződjék, miszerint a kereszténység, vagyis a katholicis-
mus, nemcsak ellentétben nincs a haladással, de sőt éppen ő 
maga a haladás alapja és leghathatósabb emeltyűje. Szerző 
tiz fejezetben fejtegeti a felvett tárgyat, melyek igy kö-
vetkeznek: 1. a haladásról, 2. a haladás kiinduló és czél-
pontjáról , 3. a haladás eszméjéről, 4. miben nyilvánuljon 
s haladás, 5. a kereszténység befolyása az erkölcsi hala-

j dásra, 6. a kereszténység befolyása az értelmi haladásra 
I és pedig a tudományok és a művészetek körébeD, 7. a 

kereszténység befolyása az anyagi haladásra, 8. a keresz-
ténység befolyása a társadalmi haladásra, 9. a keresztény-
ség a haladásnak minden akadályát elhárí t ja s minden 
elemét mozgásba hozza, 10. a haladás keresztény eszme. 

Most képzeljünk magunknak, legalább minden na-
gyobb, minden püspöki városban egy kath. társalgó vagy 
olvasó-kört, vagy polgári kaszinót, a melyben egy fiatal 
pap, a mit itt holt betűkkel olvasunk, élőszóval, a meggyő-
ződésmagával ragadó erejével elmond vagy felolvas: Is te-
nem,mily pezsgő kath. élet fakadna a Verbi Dei annuntiatio 
e modern fa ja alkalmazásának nyomában ! Es miért ne 
lehetne ezt nálunk is megtenni, miután azt a katholikusok 
az egész világon már gyakorolják ? 

Üdvözöljük i f jú iró barátunkat s kívánunk neki kitar-
tást az irodalmi pályán. 

VEGYESEK. 
— Pápa ö szentsége nem dispensált a Popper- de 

Castrone ügyben. Most csütörtökön ment a híre, hogy 
ez iránt hivatalos értesités jöt t a bécsi nuntius ut ján az 
ország herczeg-primásához Budavárába. Az a kérdés most, 
hogy „cjuis peccavit ?" Hogyan és hol tör tént a hiba, a 
melynek következtében már csaknem kiütött a tüz, a mi 
képviselőházunk tetején, Ugrón interpellácziója alakjában ? 
Az egyházi forum egyik fokozata sem hibázott. A párisi 
érsek csak reversalist követelt be, mert a nélkül a dis-
pensatióért folyamodnia nem lehete t t ; a congregatio pe-
dig, mely jogi véleményt volt hivatva adni, a párisi érsek 
álláspontjára helyezkedett, aki a nevezett házasságot a 
születendő gyermekekre való tekintetből megengedhetőnek 
véleményezte. Még csak ,vélemény' alakjáig érett volt 
tehát meg az ügy, és mégis már kész dispensatio alakjá-
ban jelent az meg a közönség előtt, melyért Popper báró 
már ki is fizette a 200,000 forintot — a sajtóban. Ha va-
lamiben, ebben az ügyben mutat ta ki a napi sajtó, milyen 
becsű dolgokat produkál az ő éjjel-nappal forgó gyári 
verseny-munkája. 

— T. olvasóinknak megérett dolgokkal, nem pedig 
éretlen hírekkel igyekezvén szolgálni, örömmel jelent jük, 
hogy a legutóbbi püspöki tanácskozmány a kath. tan-
ügygyel foglalkozva igen becses és tüzetes határozatok-
ban állapodott meg a középiskolai hitoktatásra, vonatko-
zólag. Adja Isten, hogy a miért a ,Religio' és a derék 
,Veszprémi Közlöny' annyira buzognak, a kath. egyháznak 
története Magyarországban, mint kath. önérzetnek a ma-
gyar katholikusokban ébresztője, mennél előbb tantárgy 
legyen kath. középiskoláinkban ! A ,Veszprémi Közlöny' 
jeles szerkesztője, lapja virágvasárnapi számában fog e 
kérdéshez még egyszer hozzá szólni. Felhívjuk rá az ér-
deklettek figyelmét. 

Kegyeletes adakozás. 
A szentatyának pe'terfillérül Veith Karolina úrhölgy 10 f r t . 

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

Eudapes t , 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 

WÊF Mai számunkhoz egy becses Melléklettel kedveskedünk t. olvasóinknak az egyházi zene köréből. 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Ecce Homo. — Haynald Lajos bibornok beszéde. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
Az oi-sz. központi kathol ikus legényegyletről. — V e s z p r é m : A gymnásiumi vallásoktatás kérdéséhez. — R ó m a : XIII . Leo pápa 
levele Kung-Su chinai császárhoz. — Kath. Egyleti Élet : Alapszabályok megerősitése. — Katholikus Actio. Norfolk herczeg a lapi tványa 

a Francziaországből kiűzött premontreiek számára. — Irodalom : Az örök papi méltóság. — Vegyesek. 

Ecce Homo! 
Az emberiség története véráldozatok, vál-

ságos események s vérengző jelenetek tanuja. 
Mennyi gonosz tényt, vért s könyet találunk a 
népek ez életkönyvében feljegyezve, elkezdve 
Ádám könyeitől és Ábel vérétől saját könyvein-
kig, melyeket testvéreinkért hullatánk ! Ez esemé-
mények azonban már régen lezajlottak; a könye-
ket letörlé az idő, a fájdalom elnémult, s eltűnt 
még emléke is; az emberek uj eseményekre, ujabb 
benyomásokra várnak. Csak egynek halála nincs 
ielejtve, egynek emléke van vérbetükkel a földre 
és a szivekbe irva, csak Jézus halála tar t ja már 
tizenkilencz század óta lekötve figyelmünket és 
követeli könyeinket. A szó, melyet Pilátus Gab-
bathán mondott, az „Ecce Homo", fájdalmas jajszó-
ként mindig víszhangzani fog a világon. Ecce 
Homo ! oh véres, oh siralmas kép ! Nincs nyelv, 
mely kifejezni tudná ama nägy keservet, melyre 
az ,,Ecce Homo" emlékeztet! 

Ecce Homo ! íme az ember ! Mélyen meg-
szégyenítő szó ez a hitetlen keresztényre nézve, 
ki mindig csak az észre hivatkozik, és a kinyi-
latkoztatást elveti. Valóban nem csekélység ama 
nagyszerű tényre, mely szerint Isten egyszülött 
Fiát a földre leküldé, hogy általa az elveszett 
világhoz utolsó, legfenségesebb s legvigasztalóbb 
szavait intézze, — — imádás helyett kérdőjelek-
kel, sophismákkal válaszolni. Jól még senki sem 
érezte magát, ki az utolsó halavány égi emléke-
ket láthatárából száműzte, ki a hit égő szövétne-
két, mely az embernek megmutatja a helyes utat, 
eloltotta és csak a látható világot ismeri el egye-
dül valónak. A halál perczeiben talán még egy-
szer visszagondol Krisztus evangéliumára, melyet 

mint gyermek hallott, és mely most az aggot 
el fogja Ítélni. Bágyadt szemekkel keresni fogja 
akkor Krisztust, de sötét fátyol boritandja az Ur-
nák kedves alakját. Enyhülés után epedő ajkak-
kal vigaszt fog kérni a földtől, de számára e 
földnek csak sirja van. Elet és élv, iljuság és 
öröm, mindennek vége, semmi sem maradt, csak 
a lelkiismeret mardosó férge. Igen az „Ecce Homo" 
hirdeti, hogy minket csak egy szerencsétlenség, 
csak egy nagy veszedelem érhet, s ez az, hogy 
hosszú életet élhetünk, melyben a földi hiúságok 
és könnyelműségek pora szivünk legbensőbb rej-
tekeire tapad és azt egészen beborítja, ugy, hogy 
szivünk többé semmi vágyat sem érez az elővizek 

I forrása után. ') 
Ecce Homo! ama rettenetes órában, midőn 

az ember mindent — mindent letenni kényte-
len : a tudomány hírnevét, a lángész dicsőségét, 
a bölcseség babérjait, midőn az alázatosság ha-
lottas ruhájában kór-ágyára hanyatlik, akkor 
mondja az „Ecce Homo" a kevély embernek, hogy 
a legnagyobb tudomány, a legnagyobb bölcseség 
a keresztre feszítettben hinni. Krisztus viszhan-
goztatja a haldokló emberi szívben: van örök 
élet. Igen, az „Ecce Homo" a tüzjel, mely a hal-
doklónak a túlvilági élet révpartját mutatja. Az 
„Ecce Homo" a szikla, a melyen akkor a kétely 
hullámai megtörnek. Igy ébreszti fel az „Ecce 

I Homo" Krisztus megvetőit a hitetlenség álmából 
j a hit uj életére. 

Ecce Homo ! ébresztő hangja ez a lelkiisme-
retnek. Minden földi hatalom közül a lelkiisme-

I ret a legszentebb, a legnagyobb hatalom. A lel-
kiismeret fensége előtt mindenkinek meg kell 

x) Jerem. 17—13. 
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hajolnia. Itélö-székéhez felebbezünk, ha jogainkat 
védelmezni akarjuk. A lelkiismeret az ember 
benső szentélye, egy sugara az örök igazság nap-
jából, melynek fénye lelkűnkön keresztül akar 
törni vagy a tiszta öntudat enyhét adva, ha be-
fogadjuk, vagy pedig a bűnös öntudat sebeit ejtve 
rajtunk, ha lelkünkből kizárjuk. A lelkiismeret 
kezdettől fogva hordnoka volt a természeti és 
isteni törvénynek, s ellensúlyozta az emberi ural-
makat. Krisztus előtt azonban a lelkiismeret 
gyenge volt és árulást követett el a reá bizott 
szentély ellen. S mit tet t Jézus? Megujitotta a 
lelkiismeretet, visszaadta erejét, és a zsarnok-
ságra fajult emberi hatalom ellenében vértanu-
sággal felvértezte. 

Ecce Homo ! forrása ez minden vigasznak. 
A ki egykoron egy intésével a viharokat elosz-
latta, és a bősz tenger hullámainak csendet pa-
rancsolt, ugyanaz enyhitheti leggyorsabban keb-
lünkben a fájdalmat is. Ecce Homo ! íme a nagy 
szenvedő! ime az Isten előtt kedves szenvedés 
mintaképe! Szivre ható erővel bir a mintakép, 
a példa. Az életmód, mely pusztán csak szabá-
lyokhoz van szabva, terhesnek, betanultnak, erőte-
tettnek tűnik fel. Mi a szabályokat mintaképeken 
mintegy megtestesítve látni akarjuk. E mintakép 
Jézus. Bármennyire ütnek el egymástól az embe-
rek fajra, nyelvre és szokásokra nézve, — — 
mégis mindnyájan Jézusban tisztelik az isteni 
mintaképet. Igen, Krisztus mindenkinek példány- | 
képül szolgál, s mint „Ecce Homo" főleg a szen-
vedőknek. Jól tudjuk, hogy Jézus nem áll többé j 
Gabbathán, az elitélés helyén Pilátus előtt. Más 
ruhában és más koronával már rég elfoglalta di-
csőségének t rónjá t ; nékünk azonban itt hagyta 
tövisekkel koronázott „Ecce Homo" képét. Ezen 
fájdalmas alakban jelenik meg a szenvedők haj-
lékaiban, és ők megvigasztalódva felkiáltanak: a 
kereszt által az égi koronához! „Ostende nobis 
Domine faciem tuam et salvi erimus. ') Igy imád-
kozott Dávid a Szentlélektől felvilágosítva; igy 
imádkozunk mi keresztények is, főleg áhítatunk 
szent óráiban, midőn a Gabbathán álló „Ecce 
Homo"-ra gondolunk. Dáviddal felkiáltunk: Ex-
quisivit te facies mea, faciem tuam Domine re-
quiram.2) 

Ki szenved, vigaszt keres. A puszta resig-
natio nem vigasz. Mi többet kívánunk, a szere-

') Psalm. 79. 20. Kanzelreden von Rafael Kröll. I Bd. 
2) Psalm. 2 6 - 8 . 

tétből származó részvét szavait akarjuk hallani. 
Édes és gyöngéd az anyagi vigasz, s mélyen vé-
sődik a gyermek szivébe édes atyjának vigasz-
taló szava; de mi a földi atyák vigasza Jézus 
szavához képest, melylyel tanítványait vigasz-
tal ja! S mikor szól Jézus hozzánk, mint tanítvá-
nyaihoz ? A szenvedésben az Ecce Homo által. A 
szenvedés, melyet reánk bocsát, hozzánk való 
szeretetének szava. Valóban isteni eszme, az em-
bert szenvedés által a bűntől elválasztani, és szivét 
Isten szivéhez emelni! 

Az „Ecce homo" vigasztalója az egyháznak 
is. Fontos és világtörténelmi jelentésű szavakat 
intézett Jézus Péterhez, midőn néki mondá; „Tu 
es Petrus et super hanc petram aedificabo eccle-
siam meam, et portae inferi non praevalebunt 
adversus earn." Ezzel megígérte Jézus, hogy semmi 
pokoli hatalom sem lesz képes az egyházat és a 
pápaságot megsemmisíteni. A pokol kapui azon-
ban már sokszor megrohanták a szent széket, de 
a történelem bizonyítja, hogy a pápaság legyőz-
hetetlen hatalom. Pia az egyház szervezete em-
beri mű volna, akkor lehetne félnünk, hogy az 
egyház egykoron alapjában megingattatván romba 
fog dűlni. De ezen aggodalmak csak üres rém-
képek. Az egyház nem emberi, hanem isteni mü. 
Sz. Péter sziklája rendithetlenlil állott és állani 
fog a világ végezetéig. Az üldözések mily viha-
rai dühöngtek már az egyház ellen, — és az 
egyház meg nem rendült! Mennyi tévtan akarta 
anyai kebelét .szétmarczangolni, — s ime eltűntek 
e sötét felhők is ! 

Ó, mily fenséges vigaszt nyújt az „EcceHomo" 
az egyháznak szorongattatáeaiban ! Portae inferi 
non praevalebunt adversus earn ! Sem az ellene 
szórt hazugságok és rágalmak, sem az istentele-
nek gyűlölete, sem a földi kormányok zsarnok-
ságai, sem a pokoli ármányok — — nem fog-
nak erőt venni rajta, hanem az egyház mindezek 
daczára in medio inimicorum dominare, uralkodni 
fog a világ végéig! Igen, az egyház uralkodik, ő 
a világ királynője, miként alapitója, Jézus király 
vala, habár tövisekből font korona övezte hom-
lokát! 

Valamint az egyház élete folytonos küzde-
lem, ugy tagjainak is a küzdés jutott osztályré-
szül. Minden ember kebelében két világ küzd 
egymással uralomért : s ez a jó és gonosznak, az 
erény és bűnnek világa, A küzdelem és harcz 
mezejére van kiküldve Istentől az ember, a ke-
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resztény, és megszűnik keresztény lenni, ha a 
küzdelemmel felhagy. Az egyház itt e földön 
küzdő egyháznak hivatik. Sorsát meg kell vele 
osztania annak, ki Krisztus zászlaját követni 
akarja. A kereszt, a szenvedés utján előttünk 
megy Krisztus, hogy ezen fájdalmas uton viga-
szaival megerősitsen. Oh, mily megnyugtató a ke-
resztény harczosra nézve az „Ecce Homo"; ő 
mondja neki, hogy jó harczot harczol, a hitnek 
harczát, melynek jutalma az ég leend. Az „Ecce 
Homo" mutatja a keresztény harczosnak az ellen-
séget, ki ellen küzdenie kell ; mutatja a hadve-
zért, kinek vezetése alatt küzdjön. Az „Ecce 
Homo" mutatja a fegyvert, melylyel harczolnia 
kell; s a koronát, melyet jó harczáért remélhet. 
Az „Ecce Homo" mondja a keresztény harczos-
nak : itt küzdj ! ott pihenj ! 

Haugg Leo, 
tőketerebesi plébános. 

Haynalű Lajos bibornok beszéde 
a főrendiház márcz. 21-iki üléséhen. 

Nagyméltóságú elnök úr, méltóságos főrendek ! 
(Hall juk ! Hall juk !) 

En ugyan nem a siker reményével emelem fel sza-
vamat, hanem kötelesség szerint, nem tehetvén másként, 
mint hogy az indítványt ugy, mint az most felolvastatott 
pártol jam. Az előttünk fekvő törvényjavaslat eredeti szö-
vegezésében a czimzetes püspökök javára annyit sem 

' tar talmazott , mint a mennyit mond a hármas bizottság 
munkálataiból kijött szövegezés. Én mély há lával vagyok 
azon méltányosságért, a melyet a katholica anyaszentegy-
ház püspöki kara iránt tanúsított a bizottság akkor, mi-
dőn a fölszentelt nándorfehérvári és knini püspököket 
felvétetni tervezte a főrendiházba. De ama nagy históriai 
emlékek iránt nem viseltetném kellő pietással, a melyek-
hez Magyarország dicső hajdanából idézett elé az előttem 
szólott tudós, püspök ur, de másrészt köteles hálámnak 
sem adnék kifejezést, melylyel a czimzetes püspökök mint 
buzgó munkatársaik iránt tartoznak Magyarhon püspökei, ha 
hallgatni tudnék, midőn azoknak főrendiházi tagságuk fo-
rog szóban. A czimzetes püspökök oly czimeket viselnek, 
a melyeket egykori birtokosaik a magyar apostoli kirá-
lyoktól fővédnöki joguknál fogva valóságos püspökségekre 
nyertek Magyarország régi dicső századaiban. 

Az ő elődeik országunk és egyházunk területén 
éltek és megyéket kormányoztak ; de az idő viszontag-
ságai más hatalmasságok kezébe adván egykori megyéiket, 
nemzetünk helyes érzékkel továbbra is m e g h a g y t a és a 
magyar király által folyton adományoztatta czimeiket az 
egyház egyes jeles férfiainak. És a mit igy nagy közjogi 
emlékezetek fentartása, valamint a koronának az ezen 
püspökségekre való kinevezés által is nagyobbitandó fénye 
kivánt, az nyilatkozik a czimzetes püspököknek főrendiházi 
tagságában is. E püspököknek magyarhoni jelentőségét 

még a római szentszék sem támadta meg soha azon 
kegyeletnél fogva, melylyel a magyar közjogi tekintetek 
iránt mindenkor viseltetett ; jóllehet a czimzetes püspökök 
kinevezésére soha befolyással nem volt, — püspöki con-
secrátióban a 22 közül csak kettő részesült a többi épen 
nem — és épen ezért a római szentszék a 20-at valódi 
püspököknek nem is tekintette soha ; — hogyha tehát a 
dolgoknak teljes tudomásával birván s a koronának fő-
véduri gyakorlati módja iránt sem lehetvén soha közön-
bös, magyar egyházi állásukban legkevésbé sem nyugta-
lanította őket : ez által mind az ő egyházi jelentőségük-
nek, mind pedig azon kívánságoknak nagy nyomatékot 
adott, melyek a czimzetes püspököket a főrendiházba föl-
vétetni óhajt juk. 

És méltán. Egy régi piefcás van e kivánatokban r 

mely Magyarországnak dicső múlt jából származott át mi 
hozzánk. A magyar történetnek kimagasló alakja, mint 
egy nagy Pázmány Péter érdeklődtek a czimzetes püspö-
kök e joga iránt. De a magyar nemzet is osztozott e 
pietásban. Mert midőn a Bocskai-féle villongások idejében 
és folytán az 1606-iki bécsi békekötés szellemében az 
1608-iki koronázási törvények egyike kizárta a czimzetes 
püspököket az országgyűlésből: akkor a nemzet a szo-
kásnak hatalmas törvényét érvényesítve, s a czimzetes püs-
pököket mindez ideig, tehát 2 századnál tovább megtar-
totta őket a főrendiházban, kétségkivül nagy történeti 
emlékeket akarván egyrészről megörökíteni, másrészről 
pedig a magyar korona díszét az ő kinevezésük által is a 
maga régi dicsőségében fentartani kívánván. 

És méltó is volt, a mi történt mindeddig, nagy-
méltóságú ház. Mert hogy mit se hallgassak el azokból, 
melyeket megmondani kötelességem, — jóllehet, mint az 
előbb mondtam, a reménynek sikere nélkül teszem ezt, — 
vannak a törvényjavaslat indokolásában olyanok, mik nem 
felelnek meg egészen a dolgok állásának. Az mondatik 
ott, hogy ők sem vagyont nem képviselnek, sem oly 
működési körrel , mely az államélet mozzanatait is érin-
tené, nem birnak és éppen azért záratnak ki a főrendi-
házból. 

A mi az elsőt, a vagyon képviseletét illeti, a czim-
zetes püspökök a közönségesen nevezetes vagyonnal biró 
káptalanoknak tagjai , oly testületeknek, melyek már bir-
tokuknál fogva is a haza nagy anyagi ügyei iránt is kü-
lönös érdekeltséggel viseltetnek. 

De tudjuk azt is, hogy ezen testületek a népnek 
vallási i s iskolai és az ezekkel szoros összeköttetésben 
lévő közmivelődési és nemzet-életi érdekeinek szolgáló 
egyházmegyei alapok és alapitványok és pénztárak ke-
zelői is és mint ilyenek nagy jelentőséggel bírtak Ma-
gyarországnak anyagi gyarapodására nézve, s a különféle 
hitelintézetek keletkezte után is birnak még ma is a be-
csületes és jóakaró hitelt kereső középosztálynak és sze-
gény népnek nagy segedelmezésére lévén széles kölcsön-
adásokkal, mely testületnek tagjai lévén a czimzetes 
püspökök mind testületi érzetöknél, mind pedig gyakran 
gyakorlot tságuknál fogva azon értelmiséget, érdeklődést 
és jár tasságot hozhat ják magukkal a főrendiházba, melyet 
az ország mindennemű emelkedés és nemzet-életi erősö-
désének egyik főfeltételét képező anyagi gyarapodás-
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nak törvényhozói eszközlése és üdvös fejlesztése vesz 
igénybe. 

De a mi a nemzet életnek fő mozzanatait illeti, 
ezekkel is szüntelen érintkezésben voltak a czimzetes 
püspökök müködésökben. Ezen fő mozzanatok leginkább 
a kormányzatra , a törvénykezésre és a közművelődésre 
vonatkoznak. Mind a három tekintetben az ő működésűk 
érintkezett a hazai élet nagy mozzanataival. 

Különösen a mi a kormányzást illeti, ezen törvény-
javaslat felveszi a főrendiházba azokat, kik magas hiva-
talaiknál fogva egyházakat kormányoznak a kath. egy-
házból szintúgy, mint a protestáns egyházakból. 

S a mit mi püspökök teszünk a nemzet életével 
ezer pontokon érintkező egyházi kormányzatban, abban 
osztozkodnak velünk a czimzetes püspökök is, kik mint a 
káptalanok tagjai, de különösen még mint a nagy me-
gyéket kormányzó vagy elöregedett és elgyengült főpász-
torok helynökei és segédjei gyakran az egyházkormány-
zat nagyobb részét ellátják, s igy mindenesetre azon ka-
tegóriába tartoznak, a melynél fogva a törvényjavaslat 
a főrendiházba fölveszi nem csak a protestáns egyházak 
superintendenseit, hanem azok főcuratorait is mint segéd-
kezüket az egyházak kormányzatában. 

Mi pedig a törvénykezést illeti, tudjuk, hogy hazánk 
bölcs törvényhozása tiszteletben tar t ja az egyházi birás-
kodást, hol a nemzet családi és társadalmi életébe mé-
lyen benyúló házassági ügyek tárgyaltatván, a szentszé-
kek ülnökeinek és ezek között a czimzetes püspököknek 
is t ág tér nyi t tat ik arra, hogy az ország törvényei által 
is sanctionált egyházi törvényekezésnek és az azzal szo-
ros összefüggésben lévő polgári törvénykezésnek termé-
szetével, szükségeivel, követelményeivel megismerkedjenek 
tehát e czimen is méltán helyt foglalhatnak ők ott, hol 
időről-időre a honi törvénykezés egyik tárgyát képezi 
a törvényhozás feladatának a főrendiházban. 

De végre vannak a nemzetnek nagy szellemi érdekei 
is, melyek a tudományosság terjesztésére és előbbre vi-
telére vonatkozván, az ezen tekintetben a haza magasztos 
szolgálatában álló közintézmények fentartását, gyarapítá-
sát és hasznos fejlesztését teszik a törvényhozás tárgyává. 
És miután a kormány bölcs előterjesztései szerint a fel-
séges apostoli királynak választása igen gyakran, hol 
czimzetes püspökségek adományozásáról van szó, a tudo-
mány és közoktatás terén jelesen érdemesült férfiak felé 
fordul, ismét oly férfiak állíttatnak be, bennök a törvény-
hozás terére, kik, hol az országnak egyetemei, középta-
nodái, elemi tanodái és egyéb tanintézetei szaporításáról, 
gyarapításáról és helyes fejlesztéséről van szó, hozzászólni 
képesek, s szavazatukkal az üdvöset és jót előmozdítani hi-
vatottak. Mind a mondottaknál fogva tehát hiszem, he-
lyesen teszek, ha hozzájárulván a tett indítványhoz, azt 
a nagyméltóságú háznak kegyességébe ajánlom. (Élénk 
helyeslések.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 31. Az orsz. központi katholi-

kus legényegyletről. — Tegnap egy hete ott voltunk az 
orsz. közp. kath. legényegylet u j egyleti házában, mely 

az Erzsébet-városi plébánia templom mögött a Rot ten-
biller-utczában, melyen keresztül a közúti lóvonati vas-
pálya kivezet a városligetbe, épült. 

Szerény kis, de hálás körben kegyeletes ünnepélyt 
tar to t tak az egylet védszentje, szt. József tiszteletére. A 
szabatosan és sikerülten előadott énekrészletek, a csinosan, 
verve-vel és értelemmel előadott szavalatok kedves, szép 
keretet képeztek ama hangulatteljes, a tárgyhoz illő és 
méltó diszbeszédhez, melyben az egylet fáradhatatlan 
elnöke, főt. Schiffer Ferencz szt. József erényeit és ha-
talmát ékesszólóan és észrevehető hatással ecsetelte. 

Megértettem a derék elnök hangulatát ; megértettem 
és megéreztem, hogy szivének legbensőbb hangján szól, 
midőn a nagy és hatalmas mennyei pár t fogó iránti biza-
lomról beszélt. Segítet t szt. József a teher már nagy 
részét leróni — segíteni fog a hátra levő nem éppen 
csekély részt is leróni ; — ebben bízik a lelkes elnök, 
kit az eddigi tapasztalatok szt. József jóságáról és ha-
talmáról meggyőztek. 

Majdnem készen áll az egyleti ház — de a törlesz-
tésre felvett összegen kívül még elég tetemes összeg o o ~ o 
szerepel a passivák között. A nemrég kezemhez vett 
egyleti évkönyvben ugyanis ezeket elvasom: „A mily 
arányban haladt a munka és fokozódott a vele járó ki-
adás, ép oly arányban ürül t ki a pénztárunk és fokozódott 
az adóságunk is és igy az egyes bizottsági üléseken csak 
panaszról, aggályról lehetett hallani, mely sokakat el-
csüggesztett. " 

Azóta, tudtommal, nem lett rózsásabb a helyzet. Ma 
is csak ugy küzdenek — a pénztár ürességével. 

Talán azt mondhatná valaki, ugyan minek építettek ? 
Egyszerűen azért, mert kellett. Nem akarom azt említeni, 
hogy a majd ezer forintra menő lakbér, melyet az 
egyleti helyiségekért fizettek, az évi jövedelmet majdnem 
egészen abszorbeálta ; de azt a sokak előtt talán isme-
retlen körülményt, hogy a főváros által nagylelkiileg in-
gyen felajánlott telek beépitését már halasztani nem le-
hetett , röviden akarom érinteni. A főváros ugyanis adott 
elég tágas, alkalmas telket, de kikötötte egyúttal, hogy 
ezt a telket néhány év lefolyása alatt be kell építeni, 
különben visszaesik a telek tulajdonjoga a meghatáro-
zott terminus letelte után a fővárosra. S az idő elmúlt, 
egyik év a másik után, és az építést még mindig kellett 
halasztani. Jobb időket vártak, de ezek nem akartak be-
köszönteni. De beállott a kitűzött terminus közeledése is, 
ama terminusnak, melytől függöt t a telek megtartása 
vagy pedig visszaadása. S igy az elnökség ama fatalis 
alternatíva előtt állott : vagy meg nem kezdeni az építést 
és igy visszaszármaztatni a nagylelküleg felajánlott telket 
a főváros rendelkezésére, vagy belefogni az épités nagy 
munkájába, és szt. József segítségétől és jólelkű Maece-
nások támogatásától várni a hiányzó segédeszközöket. Az 
elnökség az utóbbit választotta. Választotta pedig azért, 
mert a mostani viszonyok között elesni egy szép alkal-
mas telektől és ezt azután — ki tudja minő áldozatok 
árán — pénzzel megszerezni, oly nehezen teljesíthető 
lemondás egyrészt és oly túlságos, hogy ne mondjam 
vakmerő bizalom lett volna, hogy nem csudálkozunk 
azon, ha az elnökség arra nem hajlot t . A ki ismeri 
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a fővárosi viszonyokat, nem fogja helyteleníteni, hogy az 
elnökség nem akarta megengedni, miszerint egy, már ke-
zében levő, habár bizonyos feltételhez kötött telektől el-
essék a nagyon is bizonytalan messze-messze jövő ked-
véért. 

Bizott és dolgozott. Sokat, nagyon sokat, majdnem 
mindent megtett , mitől csak némileg remélhetet t sikert. 
S nem is csalódott. Sok oldalról jöttek a szeretet ado-
mányai. Szép összegre emelkedtek. Hálával tette közzé a 
buzgó elnökség ama fényes nevek sorát, melyek oly nagy-
lelküleg járul tak a nemes czél létesitéséhez. De az építés 
költségei túlhaladták a támogatás segélyeit. Pedig szám-
talan könnyités, árleengedés, kedvezmény adatott meg 
sok oldalról. S ennek daczára, valamint a mellett, hogy 
ingyen telken tetemes kölcsönnel fogtak az építéshez, 
mégis meghaladja a 30 ezer forintot a költségek összege. 

S mi, a kik láttuk a helyiségeket, azt sem mond-
hatjuk, hogy valami túlságos sokat, vagy pláne fölösle-
gest találtunk. Ami ott van, az mind szükséges : a nap-
pali-, olvasó-, háló-, torna-termek, a ruhatárak, konyha 
s tb . . . Sőt, mi ugy találtuk, hogy a főváros jelentősége 
és folytonos emelkedése mellett nemsokára szűkeknek bi-
zonyulnak a helyiségek. 

Pedig nemcsak a mi óhajunk, de a közjó, a haza 
és névszerint a főváros java és haszna kívánná, hogy még 
egyszer olyan nagy legyen a kath. legényegyleti ház, 
vagy legalább legyen több ilyen menháza a becsületes 
munkának, a tisztes iparnak. Még felsőbb helyről is elis-
merték,, hogy a kath. legényegyleti tagok között a soczia-
lisztikus tanoknak nincsenek hivei, hogy azok semmiféle 
rendőri felügyeletre vagy ellenőrzésre nem szorulnak. 

Ma, midőn a munkásosztály annyira alá van ak-
názva, midőn a főmag. bibornok-herczeg-primás ő emja 
legutóbbi nagyszabású remek beszédében oly meste-
rül ecsetelt socialis kérdés egész Európát izgalomban 
tar t ja és a fővárosban is tovább hatott, többet hódí-
tott, mint talán sokan gondolják, éppen olyan lélek-
emelő elégtétel, mint megnyugtató nyilatkozat, ama kom-
petens helyről nyilvánuló elismerés, — a legszebb bizo-
nyítvány a kath. legény-egvletek üdvös volta mellett. 

Ha szaporítani tudnók a kath. legény-egyleteket 
különösen a fővárosban, de a vidéken is, megőriznők 
munkásosztályunkat -— eltekintve a sok positiv eredmény-
től — a socialismus veszedelmes pusztításaitól, mely ha 
többet nem, elégedetlen, mindenesetre kész proletariátust 
teremt. Haec initia dolorum. 

Ha ezen pium desiderium-ok hónába való óhajaink 
nem is teljesülnének, legalább nem oly hamar, egy tör-
ténhetnék mégis, és ez az, hogy az országos közp. kath. 
legény-egyleti ház mentől számosabb jótevő által mielőbb 
ama helyzetbe jusson, hogy adósságaitól megszabadulván, 
minden kellemetlenségtől meg legyen óva. 

Hisz nem volna az olyan nehéz. Ha ki-ki adna va-
lamit — az egyik többet, a másik kevesebbet, ugy amint 
ereje megengedi —- sokat nyerhetne a legény-egylet. 
Adde jiarum modico, magnum cumulabis acervum. Tud-
juk, sok oldalról, sok irányban van igénybe véve a kath. 
áldozatkészség — de azt is tudjuk, hogy kis jóakarat , 
kis önmegtagadás mellett ju t mindenre. Szt. József ezer 

szer visszatéríti hathatós pártfogásával és a sok gonddal 
küzdő elnök (ft. Schiffer Ferencz, lakik Budapest, István 
ut 39. sz.) a legmelegebb köszönettel fogadna minden 
csekélységet. 

Országunk fővárosában, hazánk szivében csak fog 
sikerülni biztosítani egy haj lékot a tisztes iparnak, midőn 
a ker. szeretet és hazafias áldozatkészség már annyi sok 
jót és szépet létesített ? ! . . . 

Támadjon mentől több jótevője a buzgó lelkes el-
nökségnek, és ne csalatkozzék bizalmában és reményé-

I ben, melynek az évkönyvben foglalt jegyzői jelentés e 
j szavakkal ad kifejezést: „Csak az tar tot ta és ta r t ja ben-

nünk a reményt, a biztos siker reményét, hogy egyle-
tünk az Istennel és sz. József pártfogása alatt megkez-
dett müvet, ha nagy gonddal is és csak idővel, de mégis 
becsületes uton be fogja fejezni. Ebben pedig azért bí-
zunk, mert a haladási korszak kívánja, hogy a jobb er-
kölcsű iparos if jak részére kell, hogy egy hajlék legyen, 
hol a szülői házból hozott nevelés kellő felügyelet mel-
lett folytatást nyerjen és a választmány hiszi, hogy a tár-
sadalom minden rétege is átlátja, miszerint a mi egyle-
tünk, mely csakis ennek van szentelve, szükséges és azért 
mindenképen támogatásra méltó." Ugy legyen ! ? 

i 
Veszprém. A gymnásiumi vallásoktatás kérdéséhez. 

— Ha valaki épületet javitani, tatarozni akar, ir ja az 
, itteni , V. Közlöny' a már jelzett czikkében, — jól elkészül-
! jön, mert ha it t-ott megnéz egy hibát, egy rést, egy 

csorgást, nyomban ott találja mellette a másikat is és ugy 
egyik hiány a másikat f'ödözi fel. 

Igy jár tunk mi most középiskolai vallásoktatásunk-
kal. Alig hogy a „Religio" éles szeme «szre vette és 
felderítette a hiányt, hogy egész vallásoktatásunkból hi-
ányzik a legszükségesebb tananyag, a magyar egyház-
történelem : alig hogy e hiányon, elvben legalább, segítet-
tünk az á l ta l , hogy ezt az algymnasium negyedik 
osztályába kívántuk tétetni : előáll ugyancsak abban az 
érdemes lapban, a „Religio ' -ban G . . . . e L 1 tanár és 
a gymnásiumi vallásoktatás kérdéséhez czimü jól átgon-
dolt és lelkes czikkében egész sorát tá r ja elénk vallásoktatá-
sunk rendszertelenségének. 

Minket a tanár ur lelkes, és mondjuk ki nyíltan, 
fájdalmas felszólalása nem lepett meg. Egy pár évtizedet 
el töltöttünk a tanítás terén és igy bő alkalmunk volt a 
kaleidoszkopszerüleg változó rendszertelenségeket nem-
csak könnyű keletkezésükben, de sajnálatos szomorú ha-
tásukban is észlelni. A rendszertelenségek kitombolták 
magukat, vagy legalább kezdik maguka t kitombolni. Egy 
kis csend, egy kis pihenés állott be, amit mi higgadás-
nak nevezünk és ezt a középiskolai törvény szülte. Most 
már lehet e kereten belül mozogni, de nemcsak lehet, 
hanem kötelesség is, különösen nekünk katholikusoknak. 
kiket vallásoktatásukban is sok mulasztás terhel és igy 
csak köszönettel tartozunk a derék „Religio"-nak és tudós 
munkatársainak, kik alkalomszerű felszólalásaikkal lehe-
tővé tették azt, hogy végre valahára gyökeresen megor-
vosolhatjuk a bajt . 

A fentebb jelzett kitűnő czikket e szavak zárják 
b e : „Aki jobbat tud, a katholikus közügy érdekéken, ne 
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sajnáljon vele előállani. Azután pedig fel a munkára, hogy 
el ne késsünk!" 

G . . . . e L . . . . t tanár a gymnasiumi vallásoktatás tár-
gyait ily sorrendben óhaj taná : 

1-ső osztályban az ó- és u j szövetségi elbeszélések ; 
2-ik osztályban katekizmus ; 
3-ik osztályban szertartástan ; 
4-ikben egyetemes egyháztörténelem, kiváló tekintet-

tel a magyar egyház történelmére ; 
5., 6., 7-ik osztályban maradhatna a jelenlegi be-

osztás : 
8-ik osztályban a magyar egyház történelme, foly-

tonos tekintettel az egyetemes egyház történelmére. 
Nem szenved kétséget, liogv e beosztás bir a ter -

mészetes renddel, de igénytelen nézetünk szerint a ter-
mészet is eltér sokszor saját rendjétől és ez esetben 
nekünk is meg van engedve, hogy attól olykor-olykor el-
tér jünk. 

Mi az első osztályban határozottan megtartandónak 
véljük a katekizmust. 

Miér t? Okaink nagyon egyszerűek és talán a tisz-
tel t tanár ura t is sikerül azokkal meggyőznünk. A ter-
mészet az emberi szellem fejlesztésében sajátságos, visszás-
nak látszó és mégis rendes el járást követ. A k i s gyermeknek, 
mielőtt öntudatra ébred, ezer meg ezer eszmét, Ítéletet 
alakilag, értve azoknak nyelvi kifejezését, és tartalmilag, 
értve az eszméknek lényegét, kell öntudatlanul elsajátí-
tani, hogy azok birtokában, készletében legyenek akkor, 
ha az öntudat felébred és azokat rendezni, czélszerüen és 
czéltudatosan alkalmazni akarja. 

A gymnasium egészen újból kezdi és pedig igen 
helyesen, a gyermekkel a vallásoktatást, következéskép 
nem kezdheti, és megenged az igen tisztelt tanár ur, ha 
azt mondjuk, hogy nem is szabad kezdenie mással, mint 
a katekizmussal. Hadd váljék, ha igen nagy részben ön-
tudatlanul is, a revelatio tartalma birtokává a kis gver-7 o J 

meknek, he j de jó lesz fejlettebb korában azt a revela-
tio-tartalmat, mint készet, birni, mig félő, hogy ellenkezőleg 
történvén a dolog, a gyermek elméje később a sok min-
denféle más tárgy és anyag miatt, mely elméjét elfog-
lalja, nem fogja birtokává tenni, vagy legalább nem ugy, 
mint kellene és mint óhajtandó volna, a revelatio tar talmát . 

Fölösleges több argumentumot felhoznunk. Vajha 
a most mondottakat más tárgyra is alkalmazná a tanár-
világ. 

A második osztályban elóadandónak ta r t juk az ó-
és új-szövetségi bibliát egészen. 

E tantárgyat itt teljesen el lehet végezni egy év 
alatt : hisz ez a gymnásiumi tanuló előtt nem uj, már az 
elemi osztályban is foglalkoznak azzal majdnem oly ter-
jedelemben, mint a gymnásiumban kivántatik. E p e kö-
rülmény teszi lehetővé, hogy e tárgynál mind a szent 
föld geographiája, mind a biblia tüzetes megértéséhez 
megkívánható egyéb archaeologiai rövid ismertetések 
taníthatók. 

A harmadik osztályban előadandó a szertartástan. 
E tá rgy sok latin kifejezést forgat és igy nagyon 

természetes, hogy valamivel éret tebb tanulónak való. E 
mellett a tárgy egyik jelessége abban áll, hogy a kü-

lönböző szertartások igazi és valódi jelentésével megis-
merkedjék a tanuló, ez szintén csak érettebb és önállóbb 
gondolkozást tételez fel, a mi a harmadik osztályban 
megvan. 

(Vége köv.) 

Róma. XIII. Leo pápa levele Kuang-Su chinai csá-
szárhoz. — 

Illustri ac Potentissimo 
Utriusque Tar tar iae et Sinarum Imperátor i . 

Imperator Maxime ! 

Commotum nuper bellum in quibusdam Imperii Tui 
regionibus impellit Nos ut benignitatem et clementiam 
Tuam demereri studiis officiisque Nostris nitamur, ne 
qua forte in religionem catholicam pernicies ex dimica-
tionibus bellicis consequatur. In quo quidem et fungimur 
officio debito, cum Nostrum sit rem catholicam ubique 
terrarum, quantum possumus, tueri : et exempla sequi-
mur Decessorum Nostrorum, qui Missionariis ex Europa 
multitudinique christianae potentes Principes maiores 
Tuos non semel exoravere. Illud vero magnam Nos in 
spem erigit, quod hoc etiam tempore propensae in chri-
stianos voluntatis Tuae nor. defuerunt test imonia: intel-
leximus enim, ad primos belli motus, decretum esse 
auctoritate Tua ne violarentur christiani, neu quid ipsis 
ex Gallica gente Missionariis iniuriae fieret. Qua in re 
aequitatem, maxime Princeps, bumanitatemque Tuam 
nemo non agnoverit. Eo vel magis, quod quotquot ex 
Europa sacerdotes in florentissimo Imperio Tuo, Evan-
gel» caussa, versantur, a Romanis Pontificibus mit tun-
tur, a quibus ipsis et munia, et mandata, et omnem 
accipiunt auctoritatem. Neque una dumtaxat e gente 
iidem eligi soient ; plurimi hoc tempore numerantur ex 
Italia, ex Belgio, Hollandia, Hispania, Germania, qui 
amplissimae ditionis Tuae decern provincias excolunt. Sa-
cerdotes vero cum e Societate Jesu, tum e Congrega-
tione Missionum, qui aliis in provinciis élaborant, ex 
diversissimis gentibus collecti sunt. Idque plane cum na-
tura congruit religionis christianae, quae, non uni populo 
sed omnibus nata, homines universos, nullo nec loci di-
scrimine nec generis, f raterna inter se necessitudine con-
iungit. 

Eorum autem, qui in Evangelio élaborant, ipsis re-
bus publicis valde salutaris est opera. Nam a politicis 
negotiis abstinere iussi, toti in eo esse debent, ut sapien-
tiam Jesu Christi disséminent ac tueantur . Illa vero 
praecipua doctrinae christianae praecepta sunt, Deum 
timere, et omnibus in rebus iustitiam integre inviolate-
que servare : unde consequitur, subesse magistratibus 
oportere, parere legibus, honorem Regi habere non so-
lum propter iram, sed etiam propter conscientiam : qui-
bus virtutibus nihil profecto est aptius ad multitudinem 
in officio continendam, conservandamque publicam secu-
ritatem. 

Revera catholici ex Europa sacerdotes, qui in po-
tentissimo Sinarum imperio aliquot iam saecula apostoli-
cum munus insistunt, tantum abest ut potestati publicae 
rebusque civilibus quicquam attulerint incommodi, ut 
plurimas utilitates, omnium consensu, pepererint : idque 
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sunt primum christiana morum disciplina provehenda, ! 
deinde propagatione l i t terarum reliquarumque artium, 
quibus gentium humanitas continetur. — Quoniam vero 
eadem mens idemque iis est propositum, qui nunc Sinen- : 
ses ad instituta christiana erudiunt, dubitare non potes, 
quin eos ipsos pari voluntate tideque nomini et maiestati 
Tuae semper obsequentes experiare. 

Nos igitur, potentissime Imperator , de significatio- ; 
nibus benevolentiae in illos Tuae gratias Tibi plurimas j 
et agimus et habemus : simulque Te, pro ea qua prae- j 
stas dementia, vehementer obtestamur ut in praesentibus j 
reruru vicibus eos benignitate Tua complectaris firmissi- j 
moque patrocinio tegas, nihil ut detrimenti capiant, et ! 
tuta in munere 3uo libertate, beneficio Tuo, sine ulla 
offensione fruantur . 

Interim, Deum caelorum ter rarumque dominum ob-
secramus, ut Te, Princeps clarissime, uberrimis bonitatis 
suae muneribus perpetuo prosperare velit. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die 1 februari i 1885 
Pontificatus Nostri anno VI . 

LEO P P . XIII . 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Alapszabályok megerősítése. 

A veszprémvidéki katb. néptanítók segélyző egyle-
tének alapszabályait a m. kir. belügyministerium f. évi 
16,283. sz. a. a bemutatási záradékkal ellátta. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Norfolk herczeg alapítványa a Francziaországból 

kiűzött préniontreiek számára. 
A ,Religio' azon intentiós előfizetői számára, kik-

nek a szerkesztő gondoskodik intentiókról, szerencsés volt l 
a frigoleti prémontrei apátság részéről Francziaországban 
már eddig is . tetemes támogatásban részesülni. Most 
örömmel jelenthet jük t. paptársainknak, hogy ez a jó-
tétemény a franczia és angolországi prémontreiek részé- j 
ről a jövőben sem fog elmaradni, és igy ezután abbau a 
helyzetben leszünk, hogy mennél több paptársainknak 
fogjuk adhatni ezt a kiválóuu papi lapot intentiókra s 
nem leszünk kénytelenek annyiak kérését figyelembe nem 
venni. 

T. olvasóink jól tudják, hogy a franczia köztársa-
sági kormány, mely a vallást zsarnokilag elnyomja, 265 
zárdát el töröl t és 6000 szerzetest kiűzött szent magá-
nyukból. A szabadkőművesség ez áldozatai 40 különféle j 
szerzethez, illetve congregatióhoz tartoznak. Csak a kar-
thauziak, kik tudvalevőleg azt a hires l iqueurt gyárt ják, 
a melyből évenként 80,000 küldemény megy szét az egész 
világba, nyer tek kegyelmet a kérlelhetetlen proconsulok 
előtt. A frigoleti apátság, melyben 300 ember lakott, s 
a mely vendégszerető hajlékot nyúj tot t évenként 20,000 
munka, menedék és kenyér nélküli munkásnak, nem nyert 
kegyelmet a franczia törvényhozás e vad őrei előtt. A 
rendőrség (talán jobb volna mondani : a rendetlenség hi-
vatalos őrei), melyet 3000 főnyi katonaság támogatott , 
öt napig ostromolta a hatalmas monostort. Végre mar-

seillei gályarabokkal betöretett egy kis aj tót és végre-
haj tot ta , a mit akart . A monostort elfoglalták, az otthon 
szent jogát feltörték, 45 kanonokrendi tagot czellájukból 
erőszakkal kivonszoltak és rendházukból kidobtak. Fran-
cziaország püspökei siettek a kiüzötteknek menedéket 
adni s őket lelkészségek vezetésével megbizni. A rend 
ujonczai gonzagai Lajos atya vezetése alatt Angolor-
szágba menekültek, a hol a nagylelkű Norfolk herczeg 
igen kegyesen fogadta őket és rögtön megajándékozta 
egy földterülettel, hogy ott rendházat alapítsanak. Ez az 
uj monostor Storringtonban van, Sussex grófságban, a 
nagyszerű arundelli kastély mellett, a hol, az angol-szász 
dvnastia ez ősi palotája mellett, még most is lá that ja az 
utas Nagv-Alfred király várának romjait. A storringtoni 
jjrém. kan. rendház 10 tagból áll, kik közöl hatan ál-
dozó papok. Norfolk herczeg, kit a szerzetesek egysze-
rűen a mi urunknak, Mylord Norfolknak hinak s a ki-
nek aj tatossága még félül is múlja dúsgazdagságát, óriási 
birtokain egymásután 6 plebánia-templomot építtetett . 
Ugyanő jelenleg egyszerre két püspöki székesegyházat 
építtet saját költségén, u. m. a norwichit és portsmuthi t , 
a hol XIII . Leo pápa egyházmegyét szervezett. Norfolk 
herczeg Arundellben is pazarfényü bazilikát épit, a mely 
már eddig több milliójába került . Ennyire igénybe levén 
véve jövedelmei, a hozzá menekült prémontreieknek ígért 
ugyan monostort, de csak menedékhelyet adhatott . E l lá -
tásról és monostor építéséről tehát maga a szerzet kény-
telen gondoskodni. 

Gonzagai Lajos atya, az Angolországba menekült 
prémontreiek pr ior ja jelenleg itt köztünk, Budapesten van. 
Minthogy ez a szeretetreméltó szerzetes az, a kinek szí-
vességéből kapjuk mi is, mások is az intentió-segélyt. 
csak szoros de kedves kötelességet teljesítünk, midőn- a 
lehető legmelegebben ajánl juk az ö angolországi monos-
torának ügyét t. olvasóink becses figyelmébe. Louis de 
Gonzague atya az egész országban ismerefres. Előbbi két 
utazásakor, 1868-ban és 1880-ban, 75 városban fordult 
meg közöttünk és mind a papság, mind a hivek részéről 
tetemes támogatást tapasztalt francziaországi monostoruk 
javára, a melynek ügyét vala hivatva európaszerte is-
mertetni. O az ősi szigorú prémontrei rendszabály vissza-
állitójának első taní tványa. Az a rendház, melyet alapí-
tani Edmoud atyával 1858-ban kezdett, most már első-
rendű apátság. I t t sz. Norber t rendszabálya, az éjféli zso-
lozsmázással, föltétlen hallgatással, örökös böjttel s ab-
stinentiával, a rendtagok kézi munkájával, folytonos lelki-
pásztori és apostoli működéssel — a XII. század mind 
eme szigorúságaival, a melyek már annyi szentet adtak az 
egyháznak és az égnek, teljes 20 évig pontosan megtartva 
vala. Egy ily intézmény bezárása igazán merénylet volt 
a ker. civilisatio ellen, annál is inkább, mert ugyanaz a 
köztársasági kormány, mely a hősi erények e magasztos 
haj lékát tönkre tette, ugyanakkor tárt karokkal fogadta 
a Caledoniából visszahozott petróleumos gyuj togatókat és 
tapsolt visszajövetelöknek Francziaországban. XIII . Leo 
pápa azonban biztositá a congregatio jövőjét. Miután 
Edmund apát az ostrom és kiűzetés hatásai következté-
ben szélhüdésben elhunyt, utódja pápai megerősitéssel 
Paulin apát lett. 
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Louis de Gonzague atya három éven át számtalan 
szentbeszédet tar to t t Francziaország különféle városaiban 
angolországi monostoruk érdekében. És a franczia kor-
mány egy körömnyi akadályt sem gördítet t út jába. Nor-
folk herczeg, az angol királyság örökös főkamarásának 
magas védnöksége mindenütt ajánlatul és védelmül szol-
gált neki. Páris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Rouen, 
Dieppe, Pau, Le Havre stb. hallották egymásután buz-
dító lelkes szózatát. Mindenütt, a legszentebb jogok ne-
vében, bátran igénybe vette az anyaföld szeretetének 
támogatósát jogtalanul száműzött fiai számára. A fran-
czia nép nemes választ adott felhivására s nagyszámú 
mise-intentiókat adott össze, a melyeket a storringtoni 
rendtagok nem képesek elvégezni. Felhatalmazással bir-
ván a szentszéktől, eljött segélyre szólítani Bajorország, 
Ausztria, Csehország püspökeit. Valamennyi püspök ki-
vétel nélkül meleg érdeklődést tanúsított ügye iránt. Ha-
nem Magyarország bibornok herczeg-primása, Haynald 
bibornok érsek, az egri érsek és valamennyi püspök, kik 
a főrendiházi ülések alkalmából Budapesten valának, min-
denkit, a mint mondja, felülmultak kegyességök által és 
a legmelegebb szavakkal ajánlják ,Norfolk herczeg ala-
pitvány'-ának ügyét egyházmegyéjük papságának és hí-
veinek figyelmébe. Hogyan lehet a kedves atyán segíteni, 
erről majd később. 

Louis de Gonzague atya innen Párisba tér vissza, 
hogy májusi szent beszédeket mondjon mindennap a N . 
D. de Victoires nevü templomban, valamint később, Ad-
ventben, a fényes N. D. de Lorette-ben. 

Meg lehet győződve a kedves szerzetes rendalapitó, 
hogy legforróbb jókivánataink kisérik hazájokból kimene-
kült testvérei ügyében tet t hősi feláldozásának utain, vala-
mint arról is meg lehet győződve, hogy Magyarország, bár-
mikor jön hozzánk, mindig tárt karokkal fogja őt fogadni. 

I R O D A L O M . 

Az örök papi méltóság. I r ta Manning H. Ede 
bibornok, westminsteri érsek. Az angol eredetinek har-
madik kiadása után fordította Haudek Ágoston pannonhalmi 
benczés áldozó pap. Győr, 1885. 16-r. 297 1. Ara 1 f r t . 
50 ' kr. 

A szent atyák kiváló szeretettel foglalkoztak a papi 
méltóság ecsetelésével. Ennek az előszeretetnek a papi 
méltóság feltüntetése iránt köszönhetjük az atyák korá-
nak több gyönyörű irodalmi termékét . Szent Ephraem, 
aranysz. sz. János, naz. sz. Gergely, sz. Ambrus, sz. J e -
romos, nagy sz. Gergely müvei e tárgyról felülmulhatlan 
emelkedettség és kenetesség által örök minták maradnak. 
A középkor folytatta az atyák hagyományát . U jabb kor- I 
ban is sűrűn jelentek meg ascetikus munkák a papság ter-
mészetéről, hivatásáról és kötelességeiről. Van tehát mi-
ben válogatni. Valamennyi u jabb mii közt azonban kiváló 
jelenség Manning bibornok fenczimzett müve, mely egészen i 
a szent atyák e fa j ta müveinek mintájára a fenségest az 
egyszerűvel bámulatos módon tudja egyesiteni. Tar ta lmát 1 

j főbb vonásaiban már ismerik t. olvasóink. Bizonyára emlé-
I keznek még reá, hogy íui hivtuk fel e műre a magyar pap-

ság figyelmét, buzdítva egyúttal az illetékes erőket annak 
lefordítására. íme Isten áldását adta buzdításunkra, s a 
becses papi tnü immár itt fekszik előttünk a tiszta és 
szabatos tollú Haudek tanár ur forditásában. Nincs más 
hátra, mint, hogy ne legyen papi ház, hova e mü el 
ne ju tna 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa f. hó 27-én titkos consistoriu-

mot tar tot t . Rövid allocutio után, melyben az apostoli 
szentszék jogai ellen elkövetett legújabb . merényleteket 
kárhoztat ta, számos megüresült érseki és püspöki székek 
betöltését hirdette ki. A római egyház camerler.gojává 
Oreglia di Santo Stefano Lajos palestrinai püspök-bibor-
nokot nevezte ki. 

— Mgr. Rotelli konstantinápolyi apostoli delegátus-
nak a sultán a Medjidie-rend nagy szalagját adományozta. 

— Isten ujja. Alig hogy megszavaztatta a franczia 
kormány a senatusban is a kath. egyházi budget hallat-
lan megcsonkítását, nemsokára bekövetkezett a tong-kingi 
nagy vereség, melynek következtében Ferry miniszterel-
nök már beadta a kormány lemondását. Vajha ne sokáig 
váratna magára Francziaországban a keresztény restauratio, 
mert különben Európa legelső katholikus nagy hatalmas-
sága tönkre mgy. 

— Schwexrzemberg bibornok, prágai herczeg-érsek 
Bécsben elhunyt. 0 volt már az egyedüli bibornok, kit 
még XVI. Gergely creált. Salzburgi érsekké 1836-ban 
neveztetett ki. Bíbornoki kalapot 1842. jan. 24-én kapott . 
Prágai érsek 1850. óta volt. 

— Kath. autonomia. A győrvárosi kath. önkor-
mányzati nagy választmány f. hó 27-én gyűlést tar tot t . 
Elnököltek Karvassy Kálmán és Winter l Antal társelnö-
kök. A gazdasági bizottság elnökévé Tóth Ferencz vá-
lasztatott meg. 

— Németalföldön négy tudomány-egyetem áll fenn. 
Hármat, u. m. a leydenit, a gröningenit és utrechtit az 
állam tar t ja fenn, az amsterdamit meg a város. Most 
Schaepman kath. képviselő indítványozta, hogy az utrechti 
állami egyetem eltöröltessék, mert a három állami egye-
tem költsége igen sok, holott a katholikusok úgyszólván 
semmit sem nyernek általuk, mivel protestáns szellem 
uralkodik bennök. Követelik, hogy az állam ez utóbbi 
egyetem dotatióját egy felállítandó katholikus egyetemre 
forditêa. 

—• A főrendiházat a főrendiház — tehát már re-
formálta. Minden eddigi tényezője a volt főrendiháznak 
jogcsonkitást szenved — csakis a szerb és a román, tehát 
a két nem magyar s nem az ősi kath. valláshoz tartozó 
nemzetiség schismatikus hierarchiája marad bent teljes \ 
épségben. Sajátságos j á téka-e ,a sorsnak vagy elvakulása 
a magyar ész józanságának — ki tudná s kinek lenne 
kedve hamarjában megmondani ? Leggenialisabb fogás 
az egész törvényjavaslatban pedig az, hogy még a kik 
egyedül nyernek, még a protestánsok is, csonkítva jelen-
nek meg az uj házban. Ébben Tisza vallásügyi taktikája 
te tőpontját érte el. Kész gravamennel összeforrva nye-
rik meg a protestáns felekezetek főnökei a legmagaszto-
sabb politikai jogokat , hogy igy mikor mi a bennünket 
ért tényleges jogcsonkitás fölött kesergünk: nekik az 
egyedüli nyerteseknek is legyen ,okuk' panaszkodni jog-
csonkitásról és nem sokára követelni a kiegészítést. 

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

Budapest , 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A nagy napok. — Trappista zárdában. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Pax et non 
est pax. — V e s z p r é m : A gymnásiumi vallásoktatás kérdéséhez. — K a s s a : Oczeánontuli hangok. — R ó m a : A szentatya levele 

a salzburgi érsekhez. — Irodalom : Az apostoli atyák theologiája. — Vegyesek. 

A nagy napok. 
, Habebitis autem hunc diem in 

monumentum." 
Exod. 12, 14. 

Az isteni Üdvözitő szenvedésének emléknap-
jai bánatos érzelmeket keltenek az egész világon. 
Nincs ember, kinek szivét a bűntudat, hacsak 
rövid ideig is, el nem foglalná; nem találunk nem-
zetet, mely cultusában a bűnnek és az elégtétel-
nek hü kinyomatát fel nem mutatná. Fényes bi-
zonyítéka ez annak, hogy az emberben halhatat-
lan lélek él, mely a vétek sálya alatt nyögve, 
ettől szabadulni óhajt s a megváltás áldásai után 
eseng. E bizonyíték maga halomra dönti az ál-
bölcselők összes rendszereit; fennen hirdeti, hogy 
az ember magasabb erkölcsi lény s a társadalom 
és az állami szervezet oszlopai az emberrel együtt 
Isten kezének munkája, „qui autem omnia crea-
vit. Deus est." 

Ezen igazság egy, évezredekre terjedő nagy-
szerű történelmi tényben tárul fel az emberiség 
előtt. A hatalmas római caesarok uralkodása 
előtt másfél ezer évvel Jákob nemzetsége mint 
nagy nép indul ki Egyiptomból. Útját mindenütt 
csodák jelölik meg; mert e nép Isten választott 
népe arra rendelve, hogy a kinyilatkoztatott 
igazságokat megőrizze, azokat az emberiséggel 
megismertesse, s társadalmi, állami szervezetével 
és egész történelmével a Megváltót jelképezze, 
az ő útját előkészítse. E nép hiven megőrzi ha-
gyományait, isteni parancsra a tavasz megnyiltá-
val megszabadítása emlékeül és a jövendő meg-
váltás jelképeül egy bárányt áldoz fel; ezt ismétli 

») Hebr. 3, 4. 

boldog napjaiban éppen ugy, mint a legsanyarubb 
fogságában. Midőn az idők telje bekövetkezett s 
Judától elvétetett a fejedelmi pálcza, ez áldozati 
ünnep megülésére Jeruzsálemben egy lelkes tár-
saság gyűl össze, melynek élén isteni jóságtól 
és szentségtől sugárzó férfiú áll, ki jótetteivel 
betölté egész Palesztinát, tanításával ós csodái 
nagyszerűségével mozgásba hozta a sziveket; kit 
a nép fényes kísérettel vezetett be Jeruzsálem-
be mint Dávid király fiát, ki az Ur nevében 
jött el népéhez. Ezen isteni férfiút ellenségei 
üldözik, a legborzasztóbb kínokkal tetézik, halálra 
viszik, keresztre feszitik. Hálátlan nemzete látja, 
miként teljesednek be a próféták jövendölései, 
de nincs a ki megfontolná; megrendül az egész 
természet, csak népe marad érzéketlen. Sírját 
gondosan lepecsételik, és ime harmad napra di-
csőségesen föltámad, megjelenik tanítványainak, 
megjelenik nyilvánosan, s azután dicsőséggel telve 
fölmegy a mennyekbe. Tanítványai elszélednek az 
egész világon, hirdetik tanítását, halálának em-
lékezetét folyton megújítják, sz. áldozatában 
részesülnek és minden év tavaszán, midőn az üd-
vözitő halálnak napja van, mély bánatba borul-
nak hivei, porba omolnak a kereszt előtt, felol-
dozást kérnek bűneik alól és örvendve ülik meg 
a feltámadás nagy napját. És mindez nem egye-
sek homályos sejtelmeiből vagy szokásból törté-
nik, hanem önként és egy világra szóló, szellemi 
hatalommal felruházott testület vezetése mellett, 
melynek feje a Megváltó helytartója. 

Ez tény, a világ látja, tapasztalja ezen igaz-
ság erejét. Kik tagadják az ember teremtését, a 
lélek halhatatlanságát, a bűnbeesést, a megváltást, 
feleljenek meg erre ! Majdnem két ezer éve, hogy 

27 
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küzdenek, uj tanokat állítanak fel, ezeket az 
életbe igyekeznek átültetni, nagy zajjal hirdetik, 
hogy ők mindenről felvilágosítást adnak, elveik 
az emberiséget boldogítani fogják ; — de vájjon 
megtudtak-e felelni azon igazságokra, melyeket 
tagadnak és üldöznek ? ! Az első századokban a 
pogány bölcsészek és az eretnek vezérek akartak 
megfelelni, s mit értek el? Tanaikkal együtt el-
tűntek mint az éjjeli árny, századok feledékeny-
sége ül diadalt felettök. Jöt t az erőszak, a ke-
resztények ártatlan vérével akarták elfojtani az 
emberiség kitörő sóhajait s a megváltás utáni 
esengéseit és íme sangvis martyrum semen chri-
stianorum; — a hitért feláldozott martyrok vére 
megtörte az erőszakot, nemzetek és birodalmak 
szálltak sirba, de a megváltás igazságai élnek, 
„saepe expugnaverunt me a juventute mea; ete-
nim non potuerunt mihi." *) Támadtak más 
ellenségek, kik felforgató elveikkel, tüzzel-vassal 
igyekeztek megfelelni ama kérdésekre, hogy az 
isteni Üdvözitő más egyházat alapított, nem azt, 
mely magát a századok szakadatlan sorában Krisz-
tus egyházának hirdette, tanait adta elő és az 
emberiséget boldogította; azt állították, hogy 
náluk van az igazi egyház. És mi történt? Ta-
naikban belátliatlan zűrzavar dul, a Megváltó 
által adott igazságokat nemhogy megőriznék, ha-
nem inkább megmételyezik, s oda jutottak, 
hogy ma már abban is kételkednek, mit a po-
gány vallás hódolattal fogadott. Krisztus egyháza 
ellenben változatlanul áll, mint a szikla! A leg-
igénytelenebb pap előtt leborul a civilizált nem-
zetek koronás fejedelme éppen ugy, mint a vad-
törzseknek ma keresztelt harczias vezére. Mind-
kettő bánatot érez lelkében; a hol a Krisztus 
egyházának keresztje ragyog, az egész világon 
minden hivő elmondja fájdalmát; bevallja, hogy 
őt Isten teremtette, megváltotta és megszen-
telte, de ő ezen jó Istent megbántotta, bocsánat-, 
feloldozásért könyörög és örvendez azon áldások-
ban, melyeket a Megváltó halála hozott az em-
beriségnek, „0 mors, unde mortui reviviscunt! 
quid isto sangvine mundius, quid vulnere isto 
salubrius? *)" dönnek végre a mai kor hősei, 
kiknek szelleme, lelke már nem az Isten kezéből 
származott halhatatlan lélek, hanem a testi szer-
vezet által előidézett villanyfolyam; kik a ter-
mészeti tünemények törvényeit fejtegetik, és a 

mi ezeknek legfőbb ok cl. cl teremtéstől mint rém-
képtől visszariadnak ; alkotnak maguknak genesist. 
melyben beteges képzelődésnek szüleménye képezi 
— a teremtő erőt. Előállnak ezen nagy férfiak, 
kik mindent megfejteni készek, és midőn a terem-
tés, bűnbeesés, megváltás élőképei elé kerülnek, 
melyeket az emberiség gondosan őriz, és nem 
csak az egyszerű szegény embernek, hanem a 
„nagy szellemű" férfiaknak is folyton bemutat, 
kiváncsian kérdezve, fejtsék meg, miként jöttek 
létre emez élő képek, hogyan fog az emberiség 
azok teljes birtokába jutni : ezen „nagy" férfiak 
bámulva állnak meg, a villanyfolyam megszűnik 
működni „nagy" elméjökben, elhal a szó ajkaikon 
és dúlt arczczal rohannak az anyagiság iszonyú 
örvényekkel tátongó tengerébe, hogy ne lássanak 
ne halljanak, hanem legyenek némák, érzés nél-
kül, mint a tenger szörnyei, mert „non possunt 
coelum aspicere, quorum mens humi defixa est" x) 

A zsidók aggodalmasan jár tak utána, hogy 
Jézus sirját lepecsételjék; azt hitték, hogy vele 
együtt eltemetik az intézményt, melyet alapitott 
és a tanokat, melyeket az emberiségnek hozott. 
Ma ugyanazt teszik a megváltás ellenségei, el 
akarják temetni az egyházat és vele együtt a 
teremtés és megváltás isteni tanait. Kísérleteik 
már évtizedek óta tar tanak; látják, tapasztalják, 
hogy fegyvereik porrá törnek Péter szikláján; 
tapasztalják, hogy minél hevesebb az üldözés, 
annál fényesebben ragyognak a teremtés és meg-
váltás tanai a szivekben és a keresztény életben. 
Mit tesznek tehát? A napi sajtó rágalmait zudit-
ják e szikla felé; azt hiszik, hogy e vészes fel-
hőkből lecsapó villámok megrepesztik a sziklát 
és romjain ülnek rémes diadalt! Nem veszik 
észre, hogy az egyházban Krisztus él. Az egyház 
senkit sem rágalmaz, békével tűri a támadásokat, 
viszonzásul csak a teremtés, bűnbeesés és meg-
váltás tanait hangoztatja, a tudomány, társadalmi 
élet, politika mai viharos tengerein és szirtes vi-
dékein világosságot gyújt, vezeti a tévelygőket, 
s miként isteni alapitója panasz nélkül tűrt, szen-
vedett, s ezzel diadalmaskodott : ugy ő is csendes 
béketürésével diadalmaskodik. „Christus calum-
niis appetitus detulit silentium triumphale".2) 

Dr. Kádár Ambrus. 

Lactant. De vit. beat. 
s) S. Ambr. in Matth, c. 26. 

x) Ps. 128, 2. 
2) S. Aug. Tract. 120. in Jo . 
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Trappista zárdában. 
Már megint trappista-czikk ? Nem volt elég a ,Ma-

gyar Al lam"-ban? Pardon szegény fe jemnek! Az önfentar-
tás ösztöne készt erre. 

A P. Angelicus név csak alig született. Pedig szük-
séges, hogy mindenütt jó oldalról ismerjék. 

A t. olvasóközönség már gyanít ja miért. 
H iába! A jó bornak nem kell ugyan czégér. De 

kezdőnek mégis csak tudatnia kell valami módon, „hogy 
bort akar árulni." 

„Le style c'est l 'homme" mondja a franczia. Az em-
bert irályáról ismerik. És ha irályom megtetszik, tetszeni 
fog a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" is. Sapienti 
pauca. 

No de félre minden önzéssel. Quod m u l t u m . . . az 
nem jó. Czikkemnek nem adtam jó czimet. Mert amit 
le akarok irni, az nem a trappista-zárdában, hanem azon ki-
viil történt . Csak meg akartam csinositni a kirakatot, hogy 
a vevőt becsalogassam. 

Tessék elhinni, nem is fogja senki megbánni, ha e 
tárczaczikk bol t jába beljebb tekint . Sok mindenféle jó árut 
fog itt találni. 

Egy köruta t akarok leirni Mária-Sterntől Sarajevóig 
és vissza. 

Mi az a Mária-Stern ? kérdi az olvasó. Há t meg-
mondom. Ezelőtt tizenöt évvel a Banjaluka városától fél 
órai gyalogjárásra hömpölygő Verbász folyó jobb par t ján 
országszerte hires rablófészek állott. 

Jö t tek a trappisták, akik a szent család láthatólag 
tapasztalt pártfogásának örvendve épp oly helyet kerestek 
maguknak, ahol az egész világot kézzelfoghatólag meg-
győzzék arról, hogy „digitus Dei est hic", hogy Isten 
keze t a r t j a fenn őket. 

Es valóban, emberileg szólva, ki merészelt volna 
minden fegyver, minden anyagi védeszköz nélkül fegy-
veres rablók közzé menni, hogy őket onnan elűzze ? 

A trappisták megtet ték. Volt egy hatalmas fegyve-
rük. Nem ontott az vért. És mégjs győztek vele. E fegy-
vernek hatalma oly nagy, hogy meg lehet vele győzni 
az egész világot. o O 

A szent rózsafüzérrel kezökben vonultak e helyre, 
és győztek. A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja győze-
lemre vezette őket. 

Csakhamar falak emelkedtek ki a földből. Banjalu-
kán hire ter jedt a dolognak. Azt híresztelték, hogy erős-
séget építenek, ahonnan Baujalukát összelődözhetik. A 
basa teljes díszben, nagyszámú személyzet kíséretében 
megjelent a Verbász jobb part ján. Végignézett a meg-
kezdett éjiitkezésen, . . . és csakugyan kisütötte, hogy itt 
erősség épül Banjaluka lerombolására. Azonnal megtil-
tot t minden további munkát . 

Mit tehet tek a szegény trappisták ? ! A nagyhatalmú 
Szűzhöz folyamodtak, aki azt tanácsolta nekik, hogy kér-
vényezzenek a szultánnál Konstantinápolyban. 

És a szultán csakugyan megengedte nekik az építést. 
Épí tet tek is házat, templomocskát. 

Kis harangra is volt szükségök. Ez lehete t len! A 
törökök egész birodalmukban nem tűrnek harangot . Mo-

hamed ezt nekik megtiltotta. Századokon át, vagyis mióta 
a katli. valláshoz hűtlenné vált hazafiak a török kezére 
játszották át az uralmat , még a csengetyü szavát sem 
lehetett az eltiport vidékeken hallani. 

Ezt legjobban megérezte a kath. egyház. Az orosz-
török háború megtörte a „próféta" hatalmát ez irány-
ban. A katholika egyház is kezdett fellélegzeni a leta-
rolt téreken. 

Nem használt a sok népgyűlés, illumináczió Magyar-
országban, mit a szabadkőművesek a harangozást tiltó tö-
rökök javára rögtönöztek. 

A török hatalma megtört Európában. 
No de beszéljünk a kis harangról. A legjobb ta-

nácsadó azt sugalmazta most a jó trappistáknak, akik 
csak a Legszentebb Rózsafüzér Királynéjától várták a se-
gélyt, hogy a munkások összehívása czéljából kérelmezzék 
egy nagyobb csengetyü használatát. 

Az összehívás fogalmának terjedelméről nem adtak 
leczkét a törököknek. 

Mindnyájan „munkások" vagyunk, az Urnák mun-
kásai. Ily munkások a szó legszentebb érteményében a 
t rappisták is. Azért legkevésbbé sem tértek el a valótól, 
sem a protestantismus által elcsavart probabilismus se-
gítségéhez nem kellett folyatnodniok, midőn kis templo-
muk tornyára kívánták e csengetyüt helyezni, hogy a 
testvéreket az isteni tiszteletre is összehívják. 

Kérelmüknek hely adatott . 
A csengetyü megszólalt. De megindult akkor a há-

ború. A törökök, akik a föld urának vallják magukat és 
minden keresztényt kutyának néznek, összeröffentek a 
csengetyü hangjára . Nekik mennybe hivó szózat nem kel-
lett, sem lelki üdvösség, hanem csak . . . ezer feleség. 

Es mindezt valóban hiszik is. 
Egy arábiai halotti torról olvastam egyszer. 
A halott kiterítve. Hozzátartozói emigyen szólon-

gat ják a ha lo t ta t : „Oh te boldog, oh te szerencsés! Meny-
nyire örülünk boldogságodnak ! Te már ezer feleségnek 
ura vagy. Oh te boldog, oh te szerencsés!" 

Ilyen a muzulmánnak hite. Ri tka eset, hogy meg-
térjen. Megtar t ja hitét halálaig. Csak a siron tul ábrán-
dul ki. De ekkor már nem lehet a ledőlt fát föleleve-
nitni, ott fekszik örökké azon az oldalon, ahová esett. 

A katholikus a keresztségben nyeri a hit természet-
fölötti ajándokát . A bérmálás szentsége által megerősbül 
abban. 

De sokan lazult erkölcsi életök által lassankint el-
veszítik e mennyei ajándékot. 

Sok ilyenből válik aztán a szabadgondolkodó, az 
illuminatus és a fiktív Angelus lu eis-1 követő emberek 
sok faj tá ja . 

Midőn aztán egy elzüllött élet határán a kétségbe-
esés veszi át a főszerepet, néha holmi beretva, golyó, 
kötél, mély viz, gyufa- s egyéb méreg eszközeit is kéz-
hez szolgáltatva, az illető maga sem hisz jővendő bol-
dogságában, sem környezői nem irigylik sorsát, nem ma-
gasztalják boldognak és szerencsésnek. 

No de a csengetyü ? a csengetyü ? Kérdi az olvasó. 
Hát nem harangoztam-e éppen most ? 

A harangozásnak is sokféle fa ja van. Az egyik pél-
27* 
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dául a fül dobját érinti, a másik az ész és sziv ajkain 
szólal meg. 

Ez utóbbi harangozást gyakorolja, betenkint kétszer— 
bár mindennap tehe tné! — a „Religio" is. 

Hat , alkot, gyarapit, gyújt , lelkesít. 
Nem csoda, ha olvasói örömest melengetik magu-

kat a tudós szerkesztő által élesztett nemes tűz lángjánál. 
Es épp e soroknak is csak az a czélja, hogy segít-

sek a szerkesztőnek harangozni. 
Harangozni, erősen harangozni szükséges manap. 

Sokan mély álomba merültek ; fel kell őket rázni ! 
Még most is visszhangzanak fülemben azok a lelkes 

nyilatkozatok, melyeket az illetők szivem közepéből vettek. 
A zsidó-keresztény házasság kísértete j á r t körül hazánk 

téréin, és elnyeléssel fenyegetett . 
E lapok szerkesztője elkezdett harangozni, hogy 

felébreszsze az alvókat és katholikus társulatokba, egyle-
tekbe, körökbe gyűjtse össze őket. 

Volt is hatása. Innen is onnan is szedődni kezdettek. 
Volt sürgés-forgás. 

Ügyünknek lelkes barátai , akik a szerkesztő urnák 
valóban gyúj tó vezérczikkeit olvasták, oly magasztalások-
ban törtek ki, melyeket csak azért nem irok ide, mert 
•biztosan tudom, hogy a szerkesztő urnák szerénysége vas-
tag plajbászszal kitörölné azokat. 

Ugy veszem azonban észre, hogy egyiket-másikat 
ismét elfogta az álom. Hát itt vagyok én is, hogy segít-
sek újból harangozni.1) 

Szavam ugyan a „Religio" szerkesztőjének nagy-
7iúWflm<7-hangjához képest csak csengetyü-hang. 

De hiszen a közmondás azt tar t ja , hogy mindenki 
olyan kalappal köszön, amilyent a fején hord. 

En pedig csengetyüröl ígérkeztem beszélni. Éppen 
jól intézte el a gondviselés, hogy a trappistáknak nem 
nagy harangra, hanem csengetyüre volt szükségük. 

Most legalább, mint éppen mesterségembe vágó do-
logról beszélhetek róla. 

De beszéljünk már valahára a trappista csengetyüröl. 
A törökök a csengetyühang hirére felszedődtek nagy 

számmal és megjelentek a Verbász folyó balpart ján fegy-
verrel kezökben, hogy az épületet lerontsák, a t rappistákat 
pedig leöljék. 

Ezt hideg vérrel szokták tenni. Akár egy csirkének 
vágnák n y a k á t ! Még nem is használták fel a kereszté-
nyek vérét. Engedték azt szétfolyni a földön. 

Hát most is épp igy akartak cselekedni. Szerencsére a 
Verbász folyó mély és ragadó. A törökök nem szeretnek úszni. 
A hidas pedig a jobbparton volt a trappisták hatalmában. 

Összeesküdtek, hogy tervöket máskor fogják kivinni. 
De meghiúsította e tervöket a Legszentebb Rózsa-

füzér Királynéja. 
Nemsokára kitöréssel kezdett fenyegetőzni a török 

uralom alatt nyögök sóhaja. 
A közfigyelem A fontosabb jelleget öltött belba-

jokra lett inkább irányozva. Aztán talán figyelmez-
tetve is lettek Konstantinápolyból, mert akkor már ér-
zett a puskaporszag. 

, ') Isteu éltesse az u j harangozósegédet igen sokáig ! Szerk. 

Megelégedtek egyelőre azzal, hogy a t rappistákat 
beperlik Konstantinápolyban. Biztosak voltak róla, hogy 
a pernek meg lesz a maga hatása. 

De a láthatatlan, hatalmas kéz máskép irányozta a 
dolgok folyását. 

Ausztria bevonult Boszniába és kivette a törökök 
kezéből a gyilkoló fegyvereket. 

Há t a per ? 
Bizony pórul já r t . Mind a huszonhárom per, amit 

a törökök a szegény trappisták nyakába illesztettek Kon-
stantinápolyban, elintézetlenül maradt. 

Még ma sincsenek elintézve. És reméljük, soha sem 
lesznek elintézve. 

Igy keletkezett a trappista-zárda, melyet méltán 
Mária-csillagnak, Mária-Sternnek neveztek el ! E csillag 
fénye világolt előttük annyi viszontagság sötétében. 

Most már a rablóknak se hire se hamva. Ájtatos 
ének és ima hangzik fel naponkint a mennyek Urához 
kilenczven szent férfiú — mert a trappisták szentek — 
ajkáról. 

Posztó-, fürész-, sör-, saj tgyár dolgozik itt. Az 
egyetlen és első egész Boszniában.1) 

De a legfőbbet kihagytam. Hadd jöjjön utoljára. A 
t rappis ták által évek óta fentar tot t és Boszniában egyet-
len és első árvaintézet javában virágzik itt. Hetven árva 
fiu, akiket a t rappisták az éhhaláltól megmentettek s 
úgyszólván a földről szedtek fel, négy elemi osztályban 
nyer itt kiképeztetést és minden szükségessel elláttatik. 
Sőt egy tanitót külön is fizetnek. 

De honnan a sok köl t ség? Telik onnan, ahonnan 
a chinai gyermekek javára is ju t . Akadnak mindig nemes 
szivek, melyek inkább megtagadják a testtől a nagyobb 
kényelmet, hogy a lelkek megmentésére közreműködje-
nek s ezáltal a saját leikök megmentését is eszközöl-
jék. Mert meg van irva, hogy : „Boldogok az irgalmas-
szivüek !" 

No de most látom, ki sem mozdultam a trappista-
zárdából ! Sebaj ! Ha kellek a t. szerkesztőnek, majd ki-
csalogat.2) 

P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 3. Pax et non est pax! — Szí-

vesen szentelném ma igénytelen tollamat a pacificatio 
ama nagy és bámulatos müvének behatása alatt, mely a 
mennyet újból a földdel összekötötte, és melyet ma — 
nagypénteken — a ker. világ kegyelettel megül, békésebb, 
örvendetesebb és vigasztalással teljesebb ügyeknek, lia a 
tegnapi reggeli lapok egyik feltűnő közleménye nem 
vonná magára egész figyelmünket. 

') Ad vocem : posztógyár ! Egy paptársam beszélte, hogy 
minke t magyarokat k inevete t t egy briinni posztógyáros, mivel ki-
tűnő gyap júnka t nem tud juk feldolgozni. Még megeshetik, hogy 
köztünk, a már polytechnikumos nemzet között is megcsinálják a 
jó humoru t rappis ták azt a komoly t réfá t , hogy meghonosít ják a 
posztógyái-tást. Mit moud hozzá liarangozósegéd uram ? ! Szerk. 

'') Ebben nem lesz hiány. Csak ön ki ne fáradjon ! Példáid '. 
Öu e czikk elején beszélt körútról Mária-Sterntől Serajevóig meg 
vissza. De eddig még mindig Mária-Sternben t a r to t t bennünket-
Kezdjük meg tehá t a köru ta t egy jövő czikkben. Szerk. 
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Első gondolatom vala : Dixerunt : pax, pax ; et non 
est pax ! 

Alig hogy a békekötés, vagy legalább a fegyverszü-
net pillanatait élvezni kezdtük, alig hogy a compromissum 
révén a reform munkája sikerült a főpapság nem minden 
áldozatkészsége nélkül, alig hogy a sacerdotium és im-
périum közötti békés egyetértés ujabb ünnepélyes mani-
festatióban nyilvánult : már ujabb felhők kezdenek szál-
longani és lá thatárunkat beborítani. 

Messziről meglehetős ártatlannak, olyan bárányfelhő-
nek látszik az egész, de nem sok ész kell hozzá, hogy 
valaki a báránybőr alatt a ragadozó farkast meg ne is-
merje. 

A kormány egyik félhivatalos szájcsöve — a kő-
nyomatu „Bud. Corr." — tegnapelőt t ugyanis nem a leg-
kellemesebb húsvéti tojással kedveskedett. A Popper-
Castrone-féle ügyet vette kiindulás pontjául és bár a leg-
határozottabban megczáfolva lett az állítólagos felmentésről 
szóló bír, mégis alkalmul és ürügyül szolgál ez az egész 
költött dolog nemcsak bushangu jeremiade-okre, me-
lyekkel ugyan édes-keveset törődünk, de egy.uttal oly 
kilátásba helyezett intézkedésekre, melyeknek sem szük-
ségességét, annál kevésbé sürgősségét, sem pedig ala-
posságat szerény eszünkkel belátni képesek nem va-
gyunk. 

A „Bud. Corr." ugyanis azt jósolja — és tekintve vi-
szonyát a kormányhoz, informáczióinak hitelességében ké-
telkedni okunk nincsen, — hogy oly polgári törvénykönyv 
alkotása van kilátásba helyezve, mely egyúttal a házas-
sági jogot is szabályozza, azaz saecularizálja, állami ju-
dikatura alá helyezi. De mivel ezen desiderium — me-
lyet a házassági jog unificatiója szempontjából már oly 
régen sürgetnek, kik más, mint állami jogot e téren el 
nem ismernek — még a „Bud. Corr." vallomása szerint 
oly hamar nem teljesülhet, azért — és ez a java — rö-
vid idő múlva a kormány oly törvényjavaslatot akar be-
adni, mely amaz anomaliát akar ja megszüntetni, melynél 
fogva egyrészről a magyarok által külföldön, az ottani 
törvényeknek megfelelőleg kötött polgári házasság, — 
bárha mindkét fél keresztény is, — Magyarországon el 
nem ismertetik, gyermekeiket pedig törvényteleneknek 
tekintik és másrészről oly külföldieknek, kik külföldön 
pl. Franczia- vagy Kémetországban polgári házasságot 
kötöttek és később Magyarországon letelepedve, magyar 
ál lampolgárokká lesznek, gyermekeik törvénytelenek. A 
kormány az 1883-ban beterjesztett , a vegyes házasságok 
rendezéséről szóló törvényjavaslattal , a leginkább szembe-
tűnő hajokon segiteni iparkodott , de a javaslat tudvale-
vőleg nem lett törvénynyé." 

E czélból a kormány törvényjavaslata oda fog irá-
nyulni, hogy, mint a „Bud. Corr." euphemistice mondja, 
„legalább a külföldön kötöt t házasságot illetőleg modus 
vivendi" létesíttessék. 

Mi nem ismerjük azt a törvényjavaslatot, de a 
„Bud. Corr." közleménye nekünk untig elég, hogy állást 
foglaljunk és a létesítendő törvény ellen már a priori 
ti l takozzunk. 

Ha ugyanis jól ér t jük a „Bud. Corr." szavait, ak-
kor a kormány a külföldön kötött házasságokat — per- j 

sze a polgári házasságokat, és nem az egyházilag érvé-
nyesen kötött házasságokat, mert ezekről nincs szükség 
intézkedni — egy külön törvény által itt hazánkban el 
akar ja ismerni, azokat a törvényes és érvényes házassá-
gok minden előnyeiben és jogaiban részesíteni. 

Tehát polgári házasságokat lehet külföldön kötni, és 
azok, jóllehet hazai törvényeink értelmében érvényesen 
nem köthetők, külön törvény, specialis gratia által álla-
milag mintegy orvosoltatnak és minden at t r ibútummal 
felruháztatnak, melyekkel csak az érvényes és törvényes 
házasság birhat. 

Tehát surrogatuma a polgári házasságnak, surroga-
tuma az 1883-ban beterjesztett , de szerencsésen megbu-
kott keresztény-zsidó házasságnak egyrészt — és másrészt 
előkészités, átmenet a polgári házasságnak behozatalára 
hazánkban. 

Ez ellen pedig a leghatározottabban már a priori 
t i l takozunk. 

Még pedig két oknál fogva, melyeket egyelőre röviden 
hangsúlyozunk. 

A kormány helyesen soha sem provokálhat törvény-
szegésre, vagy legalább ezt elő nem segítheti, nem ju ta l -
mazhatja. P ro hic et nunc hazánkban a polg. házasság 
lehetetlen ; a kilátásba helyezett törvényjavaslat mintegy 
utmutatás vagy legalább hal lgatag kedvezmény azok szá-
mára, kik hazai törvényeinket kijátszani akar ják : „Men-
jetek a külföldre, kössetek ott polgári házasságot in 
f raudem legis patriae ; azután jertek haza, és itt e házassá-
got az állam elismeri és törvényesnek nyilvánítja". Ily eljá-
rás ellen joggal tiltakozunk. 

A másik az, hogy hic et nunc az állam külön há-
zassági joggal nein birván, magáévá teszi a kánonjogot 
vagy a felekezetek házasságjogát. A tervbe vett törvény-
javaslat szerint a külföld házassági joga a hazánkban 
most divatozó házasságjog fölé helyeztetik, annak előny 
adatik, és mit a jelenleg nálunk érvényben levő házassági 
jog ellen megkötnek, azt a magyar állam tekintélyével 
megerősíti és helybenhagyja. Ez ellen pedig az állam 
szempontjából ti l takozunk. 

A ki a külföldön köt házasságot, tudja annak kö-
vetkezményeit, ha itten minálunk letelepedik. Volenti non 
fit injuria. 

S a ki szándékosan külföldre megy, hogy a hazai 
törvényeket kijátszsza, az meg nem érdemli, hogy azért 
külön kegyelemben részesüljön. 

Ez a mi álláspontunk, melyet egyelőre ezen két 
érvvel támogatunk. A polgári házasság behozatala ellen, 
bármily uton, módon és alakban, mindenkoron fog til-
takozni a kath. egyház. ? 

Veszprém. A gymnásiumi vallásoktatás kérdéséhez. 
— (Vége.) 

A negyedik osztályban előadandó az egyetemes 
egyháztörténelem, kiváló tekintettel a magyar egyház 
történelmére. 

Itt tökéletesen osztozunk a czikkiró tanár ur vélemé-
nyében, hogy az egyetemes egyháztörténetem adassék elő, 
osztozunk pedig azért, mert hogy az egyháznak történetét 
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Magyarországban igazán megérthessük, bele kell azt 
illesztenünk abba a keretbe, a melyikbe való, ez pedig 
az egyetemes egyháztörténelem nélkül nem lehet. A „Re-
ligio" legelső indítványa implicite magában foglalta és 
foglalja ezt is, és mi is, midőn azt ezen osztályra indít-
ványoztuk, ily értelemben vettük. 

Az ötödik, hatodik és hetedik osztályban maradnak 
a mostani tantárgyak, illetőleg tananyagok. 

A nyolezadik osztályban előadandó az egyetemes 
egyháztörténelem, kiváló tekintettel a magyar egyház 
történelmére. 

A legfelső osztályban mi szintén egyetemes egyház-
történelmet óhaj tunk, de olyat, amelynek kiváló része a 
magyar egyház történelmével foglalkozik. Szükséges it t 
ez, mert az egész világtörténelem befejezést nyer ezen 
osztályban és igy általános áttekintést, az életére vezér-
eszmét, tiszta tárgyilagos felfogást, szóval maradandó 
becsű történelmi ismeretet, melyet már az önálló Ítélet 
is segit megteremteni, itt és igy szerezhet magának a 
fiatal ember. E mellett a magyar egyház történelmével 
tüzetesen megismerkedik, tudója lesz az egyház magasz-
tos múlt jának és küzdelmeinek, védője megismert jo-
gainak. 

Gymnásiumi vallásoktatásunkat igy óhaj t juk mi a 
közeljövőben átalakítandónak. Hogy pedig a kívánt czél 
el legyen érve, a vallásoktatásra használt tankönyveink 
mind átalakitandók, illetőleg oly hittani tankönyvek ké-
szítendők, a melyek első sorban tankönyvek, másodszor 
nemcsak gymnásiumi tankönyvek, hanem magyar tanuló 
számára irt magyar tankönyvek is.*) 

Iskoláink el vannak lepve németből fordí tot t hitta-
nokkal. I t t az ideje, hogy e tekintetben is kibontakozzunk 
a külföld karjaiból ; a mi jó lehet a németeknél német 
fiuknak, nem következik, hogy magyaroknál magyar 
fiuknak is jó lesz. Kekünk azután tiszta és eredeti magyar 
hit tanokra, magyar tankönyvekre lesz szükségünk, ame-
lyek magyar észjárás szerint szerkesztve a gyermek ma-
gyar észjárását fejlesztik, müvelik s ez uton ju t t a t j ák a 
hit magasztos tanait a gyermek elméjébe és onnan szi-
vébe. Hány évtized perget t le, a mióta gymnásiumaink-
ban a hittan magyar nyelven adatik elő és mégis mit 
tapasztalunk ? Azt, hogy az iskolázott katholikusaink 
napról-napra mind jobban beleesnek a vallási közönybe, 
a helyett, hogy a műveltség haladtával haladást muta tna 
nálok a vallásosság is. 

A hittanitásra a mai viszonyok szerint többre, mint 
hetenkint két órára egy-egy osztályban nem számitha-
t u n k ; de nincs is többre szükség. A tudomány minden 
ága óriási haladást mu ta t ; az élet, a megélhetés sok 
igénynyel lép fel mindenki iránt és igy a legrendesebb 
körülmények közt is sokat kell annak a szegény gyer-
meknek tanulni. Hittani tankönyveinket tehát ehhez a 
heti két órához kell alkalmaznunk és nem oly könyveket 
adni a fejlődésben levő gyermek kezébe, amelyekről egy 
magyar püspök joggal e lmondhat ta : „Aki e tankönyve-
ket tudja, azt én azonnal felszentelem." 

*) Eml í t e t tük már, hogy a középiskolai val lásoktatás re-
formja kegyelmes főpásztoraink legutolsó tanácskozmányán üdvös 
határozatok tá rgya vala. Megnyugvással t ek in the tünk t ehá t e te-
k in te tben a jövő elé. Szerk. 

Tankönyvet, valóban jó tankönyvet írni a legnehe-
zebb a világon és ezt mi magyarok olybá veszszük, 
mintha legkönnyebb volna, azért nem forditot tunk erre 
eddig absolute semmi gondot és azután csodálkozunk, ha 
lát juk, hogy tanítványaink meggyülölték inkább a vallást 
és vallástant, mint megszerették. 

De Istennek hála, ütöt t már az ébredés órája és 
mi katholikusok a gymnasiumi, egyáltalán a középisko-
lai vallásoktatás terén is meg fogjuk mutatni, hogy ko-
molyan akar juk is, teszszük is a jobbat . 

Ezekben válaszolunk mi a „Religio"-ban megjelent 
jeles czikkekre és ezekben óhaj t juk mi gymnasiumi, ille-
tőleg középiskolai vallásoktatásunkat azon mederbe te-
relni, amelyben az igazi vallásos, erkölcsös fiakat nevel 
az egyháznak, vallásos, erkölcsös és jellemes polgárokat 
a hazának. Nem mondjuk, hogy ezen indítványunk a leg-
jobb a világon, de azt Isten és ember előtt elmondhat-
juk, hogy azt mondtuk, azt irtuk meg, mit meggyőző-
désünk a legjobbnak tar tot t . 

Kassa, márczius hóban. Oczeánontuli hangok. — 
„Quam speciosi pedes evangelisantiuni pacem, evange-
lisantium bona!" (Rom. 10, 15.) Egy — a multi köz-
leményemben kimaradt ,copulatió'-n kivül, mely már 
csak a halál csontkeze mellett volt eszközölhető, egy 
nemesebb és vigabb nász-eventualitás is fordult elő : 
Szekerük Kálmán lyceumi idősb bibi. tanár és szentszéki 
fiscus, püspöki ajánlat és az uj kanonok közvetítése foly-
tán — jegyet váltott e hó elején a herczegi kegyuraság 
alatt álló sárospataki plébániával in spiritualibus. — — 
Hiszszük, hogy e szellemi kapocs tartós és a hívekre 
nézve üdvhozó leend. Oda munkagyőző, hit tudományilag 
müveit s tapintatos egyén kellett, kit ne csak hivei — 
de a tógátusok is respektáljanak. — S most megyénk 
azon zarándoklelkiiletü munkásaira térek át, kik nem 
kis resignatióval az vj világba mentek ,háztiiz' nézni — 
hogy ott, az u j lelki viszony és az evangelioni által, J é -
zus Krisztusnak uj generatiót készítsenek. (/ . Kor. 4.) 
Nagy örömet okoz főpásztori gondokkal terhelt Atyánk-
nak az, hogy fiait nem csupán a haza területén — de 
egy más világrészben is hasznosíthatja és sok dicséretest 
olvashat felölök. Hitküldéri buzgalmukról tanúskodnak, 
időnként hozzánk menesztett leveleik, melyek szerint 
egyik amerikai testvérünk, Jaskovics Ignácz, rövid pár év 
alatt annyira vitte, hogy 30 községre terjedő plébániát 
kezel, melynek kiépítésére maga is 600 dollárral járult . 
(Jól talált arczképét az amerikai lapok hozzák), a 
másik Kossalkó József pedig most szervezi az u j hitköz-
séget. Ide csatoljuk még a mult évről keltezett levelét, 
mely az amerikai hitviszonyokról, a katholicismus roha-
mos terjedése- s u jabb szervezkedéséről kellő tájéko-
zást s nagy érdekű felderítéseket tartalmaz, többé-kevésbé 
ismeretes dolgokat s részben bevégzett tényeket is érint. 

Streator, I I I , okt. 27. 

„Folyó évi november 6-án az észak-amerikai Egye-
sült-Allamok összfis érsekei, püspökei és infulás apátjai , 
kisérve a leghíresebb hittudósok és illető t i tkáraik által, 
a harmadik teljes zsinatra (plenary Council) össze fognak 
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gyűlni Baltimore Md. városában. Képviselve lesz itt ál-
talok minden nyelvű, nemzetiségű és éghajlatú katholi-
kus nép. Jönni fognak ők keletről és nyugatról, azaz 
azon tájakról, bol a nap, a világegyetem e dicső csillag-
zata oly bűvös pompájában az Atlanti-óczeán hullámai-
ból naponta emelkedik ki, és azon vidékekről, hol a min-
dent éltető nap minden este a Csendes-tenger hullámaiba 
lemerül, kiterjesztve a nyugati égboltozatra oly színjáté-
kot, mely egyedüli a maga nemében. Jönni fognak észak-
ról, a rengeteg tavak rideg tájékáról , de jönni fognak 
délről is, a mexikói tengeröböl forró vidékéről. Es mi-
után az éjszak-amerikai köztársaság nagyobb területet 
ural, mint volt egykor a római birodalom a maga fény-
korában Augusztus császár alatt, ennélfogva a köztársa-
ság ezen püspökei, kik nyugaton székelnek, hosszabb utat 
fognak megtenni mint tett volt meg szt. Pál apostol, 
midőn Jeruzsálemből indult azon szándékkal, hogy a 
pogányoknak a sz. Evangéliumot hirdesse. De a mainapi 
utazás és szt. Pál apostol utazása között véghetetlen a 
különbség, mert mig szt. Pál apostol ezer veszély köze-
pette, éhtől és szomjtól gyötörtetve gyalog utazott, addig 
hála az emberiség óriási haladásának, az amerikai püs-
pökök „Pullmann" palotaszerű waggonjaiban minden ké-
nyelemtől körülvéve utazhatnak. 

„E század elején az észak-amerikai államokban nem 
volt több mint 20.000 katholikus, kik „New-England" 
államaiban elszórva laktak s John Carrol baltimorei püs-
pök, — ki első püspöke volt az észak-amerikai egyesült 
státusoknak — joghatósága alá tartoztak és iimét szár-
mazik az egyházi rang és elsőbbség, melyet ezen város, 
mint első püspöknek székhelye a többi püspöki városok 
felett eddig birt és ezután is birni fog. Hogy mily hal-
latlan és óriási arányokban nő a katholikus egyház az 
Egyesült-Államokban, az a következő statistikai adatok-
ból eléggé kitűnik. Az „Union" területén van most 14 
érsek, 60 püspök és az egyház 7 millió katholikust szám-
lál, az egész ország pedig templomokkal, rendházakkal, 
asylumokkal, katholikus iskolákkal és mindennemű vallási 
intézetekkel úgyszólván be van hintve. A templomok csak 
ugy törnek ki a földből, hol 6—7 évvel még alig volt 
hire a katholikus vallásnak, ott manap már jól szerve-
zett kath. hitközségek vannak templomokkal, gazdag 
egyházi felszerelvényekkel és apácza-iskolákkal. Csak Strea-
tor környékén ezidén már 5 u j katholikus templom szen-
teltetett fel Right Rev. John Spalding, peoriai püspök 
által, és ne gondolja senki, hogy ezen templomok tán 
csak deszkákból készültek, mert biz ezek szilárd anya-
gokból épitvék 40—50 ezer dollárnyi költséggel. És ha 
meggondoljuk, hogy ezen tetemes költséget rendesen a j 
hitközséghez tartozó 2 — 300 család szokta fedezni, akkor 
lehet csak fogalmunk az itteni katholikusok hitbuzgalmá-
ról és áldozatkészségéről. 

„Az egyház itteni felvirágzása és gyors terjedése 
legnagyobbrészt az irhoniaknak köszönhető, kiknél a vallás 
a nemzetiséggel olyképpen össze van forrva, mint a zsidó 
nemzetnél. Az irhoni soha sem tagadja meg nemzetiségét 
és vallását és noha még ősapja vándorolt ki régi hazá-
jából s ő sem a zöld szigetet soha nem látta, sem a 
keltek nyelvét nem érti, mégis mindig „irhoninak" vallja 

magát . „I am irish and catholic" mondja ő, ha szárma-
zása felől kérdeztetik. Bátran állithatni, hogy nincs nem-
zet a világon, mely katholikus vallásához oly hiien, oly 
buzgalommal és oly gyermeki szeretettel ragaszkodik mint 
az irhoni. 

„De tér jünk vissza az egyházi zsinathoz. Mult télen, 
midőu az északamerikai egyházi zsinat leendő megtartása 
a Vatikánban megbeszélés tá rgyát képezte, arról volt szó, 
hogy a zsinati tárgyalások vezetése szempontjából egy 
az amerikai egyházhoz nem tartozó apostoli legátus kül-
dessék ki ; és valóban egy kitűnő olasz hittudós már ki 
is volt szemelve ezen megtisztelő polczra, de későbben 
az akkor Rómában időző több amerikai egyháznagy fel-
terjesztésére el lőn határozva, hogy egy „külön" apostoli 
legátus kiküldése ejtessék el és az egyházi zsinat vezetése 
oly kezekre bizassék, melyek arra az egyházi jog hatá-
rozmányainál fogva canoni illetékességgel birnak, tehát 
az Egyesült-Államok hierarchiájának feje bizassék meg e 
megtisztelő tiszttel. Ennélfogva Most Rev. James Gibbons 
baltimorei érsek és az Egyesült-Államok primása nevez-
tetet t ki apostoli delegátusnak, felruházva mindazon ha-
talommal, mely szükséges arra, hogy ezen magas hivatal 
jogait érvényesítse és kötelességeit pontosan, lelkiismere-
tesen és az általános egyház javára teljesíthesse. 

(Vége lcöv.) 

Róma. A szentatya levele a salzburgi érsekhez, a 
Salzburgban tervezett kath. egyetem ügyében : 

„XIII. Leo pápa Ferencz salzburgi érseknek. 
Tisztelendő Tes tvér ! Udv és apostoli áldás! 

Megkaptuk szeretett fiunknak, Lienbacher Györgynek, 
az osztrák császárság legfőbb törvényszéke tanácsosának 
levelét, melyben értésünkre adja, hogy előkelő férfiak 
egyletet alkottak, melynek elnökévé ő választatott meg, 
egy Salzburgban alapítandó katholikus egyetem érdekében. 
Ez, irja ő nekünk, a mult év október havában tar to t t 
salzburgi tartománygyülés határozatából történt , melynek 
czélja volt, a régi egyetemet ismét helyre állítani, a me-
lyet virágzóvá tett jó irányú tanainak hagyoraányossága, 
ugy, hogy megszűnése után is megmaradt jó hirneve s az 
isméti megalapítására irányult kivánság. Hozzátette az-
után szeretett fiunk, hogy te elfogadtad az egylet fö-
lötti védnökséget, s abban fáradozol, hogy megnyerjed a 
püspökök segélyét és buzgó együttműködését. Ezér t 
kért ő minket a maga és társai nevében, hogy nemes 
szándékukat jóvá hagyjuk és apostoli áldásunkkal meg-
erősitsíik. E kívánságuk megegyezik legfőbb apostoli 

I kötelességünkkel, a mely a legszorgosabban ügyel a 
I hit tisztaságára s mindenre, a mi a valódi tudomány terjesz-

tésére irányul. Tapasztalatunk igazolja, hogy ily intéze-
tek mily hasznot hajtanak, a midőn a tanuló i f júságot 
káros tanoktól tisztán tar t ják, s helyül szolgálnak a hol a 
tudás tiszta forrásaiból meríthetnek, melyek tévelyektöl 
mentesek. Igy történik meg, hogy legalább részben ki-
pótoltatnak a károk, melyek a tanítás szabadosságából 
keletkeztek, a mely semmi szentet a vallásban el nem 
ismer, napról-napra szabadabban fejlődik, s végre az álla-

: mi rendet sem fogja sértetlenül hagyni. 
Azt tar t juk, hogy az ilyen intézet annál is inkább 
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kívánatos s részesítendő kedvezésekben, mert az igazság 
fénye és a tévedések sötétsége között, a bölcseség, mely 
az erény tanítója, s a hamis tudomány között, mely bű-
nökre nevel, nem egyenlő fegyverekkel folyik a harcz, 
hanem emberi segítség által támogattatva, azok vannak leg-
inkább előnyben, a kik a rosz ügyet védelmezik. Ezér t 
adunk hálát az isteni kegyelemnek, mely kiváló férfiak 
buzgóságát ösztökélte s a tartománygyülésben a képviselők 
akaratait egyesitette a czélra, hogy egy ilyen üdvös, korunk 
viszonyainak megfelelő mü létesüljön. Nem akar juk ezt 
áldásunk nélkül hagyni, mert reméljük és óhaj t juk, hogy 
ezen intézet várostokban a bölcseség lakóhelye, az igazság 
vára s azok kegyeletének lesz állandó emléke, a kiknek 
szándéka és elhatározása azt megalapítani fogja. S mert 
ez az egyetem a közeli vidékek hívőinek is üdvére fog 
válni, bizton reméljük, hogy a lelki pásztorok és hivő 
világiak, kiknek szivén fekszik gyermekeik helyes neve-
lése, erőikhez képest elhatározástok támogatói lesznek s 
segitségtekre az intézet megalapításán. Mert végül a meg-
alakult egylet s kitűnő elnöke hiven megígérték, hogy 
munkájuknak eredménye lesz, ha érte Istent kér jük — 
legforróbb imával kér jük tehát az isteni kegyelmet, hogy 
gondjaik sikert mutathassanak föl ; azonfölül mindenki szá-
mára, kik annak érdekében fáradoztak, s a körül érde-
meket szereztek, Isten bőséges kegyelméért könyörgünk. 
Záloga ezen isteni kegyelemnek legyen apostoli áldásunk, 
melyet neked, tisztelendő testvér, segédpüspöködnek, 
emiitett szeretett fiunknak, Lienbachernek, s az egylet-
nek, melynek elnöke, valamint a clerusnak s a hívőknek, 
kik gondjaidra vannak bizva, Istenben szeretetteljesen meg-
adunk. 

Kelt Rómában, Szent-Péternél, 1885. márcz. 4-én, 
pápaságunk nyolczadik évében. 

Leo PP. XIII. 

I R O D A L O M . 

== Az apostoli atyák theologiája. Hittan-törté-
nelmi monografia. I r ta dr. Sprinzl Jószef, szszéki taná-
csos, a salzburgi egyetemen es. kir. ny. r. hit tanár. 
Ford í to t ta a csanádi növendékpapság magyar egyháziro-
dalmi iskolája. Temesvárott , 1885. n. 8-r . 307 1. 

Sajátságos irodalmi viszonyok vannak köztünk, ma-
gyarországi katholikus papság között . Másutt az idegen 
irodalmak termékeinek lefordítását kezdő írókra, tanuló 
theologusokra nem bízzák, hanem meglett emberek vál-
lalkoznak e tisztre. Nálunk megforditva van a dolog. Nö-
vendékpapjaink iiltetik át jobbára irodalmunkba a kül-
földi müveket. Es a mit az ország különféle részeiben 
levő nevelő intézeteinkben serdülő i f jú levitáitól az oltárnak 
eddig ezen az uton kaptunk, az összevéve már egy egész 
kis könyvtárt alkot. Alig van a hit tudománynak ága, a 
mely növendékpapságunk fordításai közt képviselve nem 
volna. 

Sokan ezt a módját az irodalom gyarapitásának ta-
lán nem helyeslik. Mi is tudunk egy jobb módot, sőt 
ket tőt is. Legjobb módja volna a magyar hit tudományi j 
s általában az egyházi irodalom gyarapitásának termé- ! 

szetesen az, ha minden szakban nagy arányú eredeti fel-
dolgozás szelleme lépett volna életbe és uralkodnék kö-
zöttünk, az illető szakok nagy egészére éppen ugy mint 
azok egyes részleteire nézve. Csakhogy ez a szellem még 
igen szórványosan érezteti jelenlétét. Ezér t vagyunk rá-
szorulva a fordítások- és átdolgozásokra. Persze, hogy az 
is jobb módja volna az irodalom gazdagításának a jelen-
leginél, ha teljesen kifejlett kész irók teljesítenék a for-
dítás munkáját , ugy mint ez külföldön van. Hanem hát 
mivel ez nincs igy : örüljünk annak a mi van ; mert az, 
hogy növendékpapjaink gyarapí t ják irodalmunkat, mégis 
csak jóval jobb — a semminél. Es pedig több oknál 
fogva! Először azért, mert növendékpapjaink a külföldi 
mintákon megtanulnak tudományosan gondolkodni és 
irai . Másodszor, mindjárt meg is kedvelik az irás mes-
terségét, melyre a XIX. században annyira szüksége vau 
minden papnak, hogy b. Ketteler mondása szerint maga 
sz. Pál apostol is, ha korunkban élne, jó olvasmányokról, 
jó lapokról gondoskodott volna hívei számára s ugyancsak 
nem hevertette volna a tollat. 

Mi tehát nagy örömmel üdvözöljük a csanádi nö-
vendékpapság kitartását és haladását azon a téren, me-
lyen más egyházmegyei pályatársaik a múltban és jelen-
ben már annyi s oly szép babérokat arattak. A beküldött 
mü kiadásával jó munkát végeztek, melyet ezennel szívesen 
ajánlunk t. olvasóink pártfogásába. 

VEGYESEK. 
— Budapest lelkipásztorai és szerzetes rendei évről-

évre fokozódó igyekezettel buzgólkodnak sátoros iinne-
j)eink, kivált a nagyhét és a húsvét istentiszteletének 
emelésére s a százezrekre menő katholikus hívek vallá-
sosságának élénkitésére. Vajha még több templom állna 
rendelkezésre, kivált itt a Duna jobb part ján, és ne hiá-
nyoznék — a királyi udvar vallásosságának fejedelmi 
magasztos példája, melynek hatása kiszámíthatatlan lenne 
nálunk ! 

— Csak néhány nap még — és sz. Benedek ős 
szerzete, melynek Magyarország keresztény civilizáczió-
jában annyi érdeme van, Pannonhalmán uj főapátot fog 
választani. A sajtó, még pedig a szabadelvű sajtó, nem 
egyszer foglalkozott eme történeti jelentőségű ügygyei, 
nem mulasztva el a nagy actus alkalmából leplezve és 
leplezetlenül az irányadás bizonyos nemével szolgálni. 
Mi azt tar t juk, ha az egyház megbízik az ő szerzeteiben 
és őket a főnökválasztás szabadságával megtiszteli, mi is 
megnyugodhatunk abban a gondolatban, hogy sz. Bene-
dek rendje tudni fogja nagy kiváltságát az egyház és 
haza javára a legméltóbb férfiú megválasztása által gya-
korolni. 

— A kegyes tanitó-rendiekre nagy öröm vár! A 
római S. Ri tuum Congregatio előtt Bartolini bibornok 
indítványt tett Landriani Gliczér k. t. r. venerabilis ser vus 
Dei boldoggá s illetve szentté avatása iránt. Isten e tiszte-
lendő szolgáját maga a rendalapitó kalazanczi sz. József 
vette fel a rendbe, a ki egyúttal a tanúk közt is szerepel. 

— Belgium püspökei együttes feliratot intéztek a 
belga királyhoz. Üdvözlik a királyt, hogy Afrikában, a 
Congo partjain, egy uj államot alapított s ez által mig 
egy részről az európai népek duzzadó életerejének tér t 
nyitott az alkotásra, másrészről Afrika ős népeihez tár t 
kaput nyitott a keresztény civilisatio úttörőinek, az egy-
ház hitküldéreinek. 

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

Budapest , 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcisa 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

is 8. 28, I, Félév. 1885. 

A vadházasságok. 
A jövőnek mindig a jelen az alapja és pe-

dig minden tekintetben. Nem emelkedik az épü-
let, ha annak első köveit nem tettük le ; 
nem fog a nemzetnagyság napja felragyogni 
sohasem, ha annak keltén csüggedni nem tudó 
lelkülettel nem munkálkodánk. — Sokan azt 
hiszik, hogy csak a börze naplójában van letéve 
a jövő subsistentia titka, 

Az anyagi deficit, igaz, hogy jelentőségteljes 
szerepet játszhat egy nemzet életében; de nem-
különben fontos a szellemi műveltség és különö-
sen az erkölcsiség hőmérője is. Ennek fokától 
függ a kifejtett nemzeti élet magasultsága és 
egyáltalán egész életrevalósága. 

Mert ha fogy is néha az állami kincsesláda, 
a nép ott áll óriás kezével és számosak angyal, 
észszel, hogy helyrepótolják az elvesztetteket; 
de ha tesped az érzelem, lankad a vallásosság, 
kihűl az igazi ragaszkodás és sok csalódás után 
arra a. meggyőződésre jut az ember, hogy hü 
szeretet, testvériség, bizalom az elmélet szülött-
jei s a köznapi élet nem ismeri el őket övéinek: 
ekkor az ember meghasonlik körével, megszűnik 
fáradhatatlanul ennek javán munkálkodni, be-
zárkózik énjének szűk korlátai közé, él önma-
gának. Jön az alkalom és idő nagyot létesí-
teni család és hazáért ; de ilyenkor nyugszik és 
beteljesül rajta a költő mondása: „de amit béke 
vág álmos népeken, még gyógyithatlanabb a seb." 

Ha állami életünket szervezni akarjuk, — 
gondoskodjunk életerős egyedekről. Ne várjuk, 
hogy rendkívüli külügyminiszterek ügyessége üs-
sön mindent nyélbe. Legyen bent a hazában erő 
és meglesz a külfény is. 

Cicero erre intett már bennünket, midőn 
mondá; „kevés súlya van a fegyvernek odakünn, 
ha nincsen bölcseség itthon." Már pedig melyik azon 
hely, hol az embernek bölcsőjét ringatják ? A család. 
Hol életének legnagj^obb részét, ha nem az egé-
szet, eltölti? A család. Államférfiúi tapintatlan-
ság lenne figyelmen kivül hagyni az emberi elet 
ily monumentális oldalát, mint a család ; mert 
volt család állam nélkül; de nem lesz sohasem 
állam család nélkül. Kik az állam kormányához 
jutnak, Plato szabályára ügyeljenek: viseljék szi-
vükön polgártársaik mindennemű javát. 

Stifter szavai jutnak eszünkbe: „A családi 
élet az, amire korunknak legnagyobb szüksége 
van; szükségesebb ez a művészetnél, tudomány-
nál, kereskedés- és közlekedésnél. A családon alap-
szik az emberi tudomány, művészet, haladás — az 
állam. Ha a házasságokból nem származik boldog 
családi élet, hiába nyújtod a tudomány termé-
keit a nemzedéknek, mely láthatólag korcsosul." 

Maga Isten sem tudta az emberi nem fen-
tartását természetszerűbb és biztosabb alapra 
fektetni, mint a családi oeconomiára. E tekintet-
ben a mérhetetlen Szellem előtt a család eszméje 
lebegett. 

Mit szólnak hozzá korunk nagy szellemei ? 
Zschokke azt hiszi, hogy „minden összeköttetések 
között, melyek az emberi társadalomban léteznek 
egy sincs, mely tiszteletreméltóbb, fontosabb ós 
eredmény dúsabb lenne, mint a házasság." Goethe 
pedig elmésen megjegyzi: „A ki megtámadja a 
házasságot, minden erkölcsös társadalom ez 
alapkövét, annak velem gyűl meg a baja. A 
házasságnak felbonthatatlannak kell lennie, mert 
annyi szerencsét okoz, hogy ezzel szemközt va-
lamennyi egyes szerencsétlenség számba sem ve-

28 
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liető. Nem vagyunk-e a lelkiismerettel is össze-
házasítva, melytől sokszor meg akarnánk szaba-
dulni; mert több alkalmatlanságot okoz, mintsem 
amennyit egy hitestárs okozhatna?" 

Allamférfiaink nem veszik a dolgot annyira 
szivükre. A családi élet tervükhöz mérten kicsiny 
kör, az ő eszméik a világrészeket karolják át. 

Mit törődjenek férjek és nők viszonyaival? 
Ez privát dolog; — csak az a baj, hogy eredmé-
nyében országos affaire — közügy. 

Bár ne kerülné el figyelmüket az emberi 
természet behatóbb ismerete; érezniök kellene, 
hogy nincsen tengerpart fövény — erdő faleve-
lek — társadalom egyedek nélkül. Ami az egye-
seket veszélyezteti, ha mindjárt közvetve is, sebet 
ejt az államon. 

Rendezett házasság nélkül az emberinem 
nem él meg. Ily fenséges és létszükségleti in-
tézmény helyébe hogy engednők lépni a vadhá-
zasságot. 

Az államnak melyik intézménye fogja pó-
tolni azon ürt, melyet a tiszta kötelékekből szőtt 
házasélet hiánya előidéz? 

A vadházasság a szenvedélyek találmánya, 
nem józan ész gondolta ki és a vallás nem szen-
tesitheti. A vadházasság olyan érzelmi vegyülék, 
melyet nehéz kimagyarázni. A szeretetnek örök 
időktől fogva psychologiai alapja a tisztelet volt; 
— nos, mily tiszteletreméltó egy nő vagy férfiú, 
ki rendes életéből kibontakozva, vadházasságban 
él ? ! Egyik hitestárs a másikról nyugodtan elgon-
dolhatja: hogy tiszteljem meg bizalmammal azt, 
ki bizalmi hűtlenség által lett enyém ? 

A nő osztályrésze : extremum ; nemének gyön-
gédségében vagy eszményi, vagy aljasodott. Ne 
csodálkozzunk, hogy annyira fogy a nősülési kedv ; 
a bizalmatlanság és kétkedés nem csekély mér-
veket öltött; a vadházasságok szaporodó száma 
által meg van alázva a nő és kijátszva a férfiú. 
A gyermeknevelés nagy titkát ez a szép szövet-
ség nem fogja megoldani. Hiszen beáll az idő, 
midőn a gyermek megitéli és talán el is itéli 
szülőjét. — A szülők férjezett leányaikat nem 
láthatják biztosítva ily összeköttetésben. Erdekek 
kötötték össze őket, a szentség kötelező hatálya 
nélkül — de az érdekek változnak és igy ter-
mészetes a bomlás. 

A férj, ha okos, önmagára gondol — a nő 
önmagának gyűjtöget; ki tudja, meddig tar t az 
együttlét, a válás pillanat müve lehet és akkor 

az lesz a nagy kérdés, hogy kinek mije van. A 
vadházasságok állandóságáról a szeszély kezeske-
dik ; tévely szőtte és tévely oldja fel. Nem eny-
híti a társas életben előfordulható kellemetlen-
ségeket; egyéni hibáit mindegyik fél magával 
hordja és ha nagyon terhes talál lenni az együtt-
lét, miért ne oldanák fel azt bármikor, mi-
dőn a majdnem folytonosan változó emberi oko-
zat puszta egyezkedés által létesült ? Olyan pur-
gatórium ez, mely nem a mennyországba, hanem 
a pokolba vezet. 

Gondoskodjunk a családok fenntartásáról, 
mert család nélkül nincs állam ! 

Ha a kormányzási tehetség más nem volna, 
mint az érdekek tudománya: mi állana inkább 
államunk érdekében, mint a család? Ebből, ha 
nem is volnánk hajlandók kabinet-kérdést csinál-
ni, majd nemzetkérdést csinál ebből a tények 
logikája. Mert egyik szerencsétlen vonása a do-
lognak az, hogy ez is inkább a magyart mint a 
többi nemzetiséget sújtja. A német SZÍVÓS össze-
tartása, a zsidó rafinirozottsága által mentve van 
oly bajoktól, melyek a magyart lépten-nyomon 
utóiérik. A vadházasság pedig erős gyökeret ver 
a magyarabb helyeken; — ez annál fájdalma-
sabban érinthet, mert napról-napra szaporodik a 
bukott magyar családok száma. 

Maholnap, ha körülnéz a magyar, „nem leli 
honját hazájában." 

Legyen szabad reménylenünk, hogy kormá-
nyunk orvosolja azon bajokat, melyek közvetle-
nül a nemzet testén rágódnak és nem fogja az 
országháza a hypothesiseket és jámbor óhajokat 
visszhangozni, hanem valósítja milliók reményeit; 
és a parliament idealismusának korát — a té-
nyek realisticus korszaka váltja fel. Az ember 
létének föltétele a család és ez régibb mint az 
állam; az emberiség történetével kezdődik a há-
zasság genesise. 

Ha az egyház fölhívja e tekintetben az ál-
lam segélyét — észszerűen támogatását ez utóbbi 
nem tagadhatja meg; mert első politikai prin-
cípium, hogy a vallás minden polgári és politi-
kai rend fölött áll. „Mig az ember a jövő bol-
dogságról álmodik, elaluszsza a jelenlevőt." Ne 
tekintsük a házasság kérdését meghaladott állás-
pontnak, mert ez állami életünk achillesi sarka, 
nemzeti létünk vitális pontja. Mi reméljük a kor-
mány részéről az egyház intézkedéseinek hatha-
tós támogatását — s akkor jelen államférfiainkon 
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és bebizonyulnak Czuczor szavai: „Az a nagy el-
mék ritka tulajdona, hogy nincs időhöz szabva 
hatáskörük, és bár eltünének. müveikkel képezik 
ők az utóvilágot." Erdélyi. 

Kath. nagygyűlések Németországban 1884. őszén. 
y . 

Következik a német katholikusok fő nagygyűlése , die 
Generalversammlung der Katholiken Deutshlands. Az előtt 
neve vol t : Generalversammlung der kath. Vereine Deutsch-
lands. Tehát az egyleti élet kifejlesztése a vidékeken 
tette lehetségessé a nagyban való tömörülést, a nagygyű-
lések évenkénti megtartását . De lássuk már a tavali nagy-
gyűlést, mely Ambergben tartatot t . 

Micsoda Arnberg, ez a félreeső alig 15000 lakost 
számláló kis város Mainz, Köln, Trier, Freiburg, népes 
és ősi püspöki székvárosokhoz képest ? Miként szállásol-
ha t ja el ez a kis város a kath. nagygyűlésre összegyűlni 
szokott roppant sok ember t? Igy gondolkodhattak sokan, 
mikor a hírlapok értesítettek, hogy az idei kath. sereg-
szemle Ambergben lesz. Talán Woerle „Déli-Németor-
szág"-ját, vagy Baedeckert vette kezébe egyik-másik, hogy 
e kis bajor városról ismeretet szerezzen. Hol találnak 
szállást az összegyűlök ezrei ? Mivel töltik majd szabad idejü-
ket, miután e városnak sem muzeumai, sem mügyüjteméuyei, 
sem egyéb nevezetes látnivalója nincs ? És ez talán sokakat 
visszatartott attól, hogy a nagygyűlésen megjelenjenek. 
8 mindezek daczára e gyűlésnek lefolyása oly nagyszerű 
volt, hogy nem csak megette nem állt a többinek, hanem 
felül is multa. A Németország minden részéből összegyűlt 
tagoknak száma minden várakozást felülmúlt. Három 
püspök, a kath. nemesség nagy része, a parlamenti kath. 
képviselők legelőkelőbb vezérei siettek Ambergbe , hogy 
ezernél több, messze vidékről egybegyűlt kath. férfiú tár-
saságában tanácskozzanak a legfontosabb ügyekről, hogv 
kicseréljék eszméiket s egymást kitartó küzdelemre lel-
kesítsék. — Arnberg városa a legnagyszerűbb előkészü-
leteket tette a „kath. ünnepélyre", amint a polgárok a nagy-
gyűlést nevezték. Ri tkán lát az ember várost oly ünnepi 
színben, a milyent Arnberg mutatot t Minden utcza, min-
den ház lobogókkal, koszorúkkal, feliratokkal volt díszítve. 
Az ünnepélyen résztvett az egész város, kezdve a pol-
gármestertől a legutolsó polgárig. A kényes kérdést : 
hogy miként szállásoljon el a kis Arnberg ezernél több 
idegent, a polgárok a legfényesebben oldották m e g : min-
den lak vendégfogadóvá lett, a melyekben az idegenek 
a legszívélyesebb fogadtatásban s ellátásban részesültek 
ugy, hogy csakhamar mindenki otthonosan érezte ma-
gát. (Még a „Frankfurter-Zei tung" értesítője is kénytelen 
volt bevallani: „A város a vendégek fogadtatására való-
ban ünnepi szint öltött . Minden felé bajor, német, s mint 
magától értetődik, pájjai lobogók lengedeznek ; a pályaud-
varon diadalivek fogadják az érkezőket, s ami különösen 
kiemelendő — az elszállásoló bizottság oly előrelátással 
és sikerrel oldotta meg feladatát, hogy minden hasonló 
czélból működő testületeknek mintakép gyanánt állitható 
fel.) Hogy a nagy-gyülést valóban az egész város ünne-

pének tekintették, az is mutat ja , hogy az ambergi helyőr-
ségnek zenekara visszatért a táborból, hogy reggel a plé-
bánia-templom magas tornyáról épületes hymnusokat, 
este pedig vidám művészi dallamokat zengjen a nagy 
öröm emelésére a dísz-csarnokban. A gyűléstermek cze'l-
joknak tökéletesen megfeleltek, s csak az hatot t kissé 
kellemetlenül a szónokokra épp ugy, mint a hallgatókra, 
hogy a nyilvános gyűlések a szép sz. György templomban 
tar ta t tak . — Szép, fenséges volt minden ; a bizottsági 
nyilvános és zárt gyűléseken gyönyörű beszédeket hallot-
tunk, a melyeknek hatása a jövőben tet t leg is fog nyil-
vánulni. — Hosszas volna e nagyszerű beszédeket, habár 
csak rövid kivonatban is közölni, de annyit meg kell 
jegyeznünk, miszerint roppant hatást gyakoroltak pld. a 
salzburgi érseknek beszéde a szabadkőművességről, Huhu 
értekezése a kath. missiákról, dr. Haffner előadása a mo-
dern mûvel'ségrôl, dr. Windthors t s másoknak beszédjei. 
Habár ez nem volt választási gyűlés, mégis óriási befo-
lyást gyakorolt a politikai választásokra. Az ünnepély 
fénypontját a „Mária - hegyre" való zarándokolás ké-
pezte. Tiz ezer férfiú indult el három püspök vezetése 
alatt a plébánia templomtól félórányira eső kegy-
helyre. Fenhangon imádkozva haladt el e dicső se-
reg a két oldalt álló, szintén imádkozó nők között. Mind-
két nem a katholikus világ jólétéért imádkozott az Úr -
hoz. Az eichstiidti püspök sz. misét mondott a csinos 
templomban, a mely alatt az ambergi kar a régi meste-
rek remek müveinek előadásával emelte az áhitatot. Mint-
hogy a templom a zarándok seregnek csak egy töredé-
két volt képes magába fogadni, a nagyobb rész néma 
csendben foglalt helyet az egész templom körűi, a mely-
ben a legkedvesebb áldozatot mutat ták be az Urnák. Az 
óriási hársak alatt tar tot t reggeli hü képét mutat ta a bajor 
népéletnek. 

Végül még a bizottsági gyűlésekről kell megemlé-
keznünk : valamint a mult évben (Düsseldorfban), ugy ez 
idén is a szociális ügyeket tárgyaló gyűlések voltak a 
legnépesebbek. 

A tett indítványokat a szakértők behatóan vitatták 
meg ; vonatkoztak pedig ezek : a kath. munkás egyletek 
alapítására, ezeknek társadalmi jelentőségére, a tanoncz-
kérdésre, a vasár- és ünnepnapok megszentelésére, a föld-
művelők állapotára, a bel- és külmissiók támogatására, a 
melyek az ujabb gyarmatpolit ika következtében igen nagy 
jelentőségre tettek szert. Fájdalommal hallgatta a gyűlés 
az értesítést, miszerint mig a külföldi protestáns missiók 
Berlinből nagy pénzösszegeket nyernek, a katholikusok 
semmiféle támogatásban nem részesülnek. A kath. tudo-
mány felvirágoztatásán működő Görres-társaság, a kath. 

j sajtó ügyében munkálkodó sz. Ágoston-egylet, az egy-
házi zenét művelő sz. Cecil-egylet meleg ajánlásban ré-

j szesültek ; a Propaganda jogtalan kifosztása ellen iinne-
! pélyesen tiltakoztak, szabad vallásgyakorlatot követelnek 

egész Németországban ; az elűzött papoknak és szerze-
í teseknek visszafogadását követelik. 

A jövő nagy-gyűlésre Münster lett kiszemelve, s 
biztosnak újra Lövenstein herczeget választották meg. A 
valóban kath. ünnepélyt diszlakoma fejezte be, melyen 
nem volt hiány nagy jelentőségű pohárköszöntőkben. 

28* 
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VI. 
„Vivát"-ot kiáltván Ambergnek, siessünk Boroszlóba, 

hogy részt vegyünk a sz i léziai kathol ikusok 8-ik nagy-
gyűlésén, a mely csak három évi szünet után, miután 
kitartó küzdelemmel hárí tot ták el a legsúlyosabb akadá-
lyokat, gyűlhetett össze szept. 7. és 8-ára Blücher wahl-
stadti herczegnek, a nagy hadvezér utódjának elnöklete 
alatt. A gyűlés felettébb látogatott volt. Valamint Amberg-
ben, ugy itt is a szocziális kérdésekre fektettek fősúlyt. 
Legbehatóbban foglalkoztak a tanügygyei és a sz. Atya 
helyzetével ; az olasz kormánynak a Propagandával szem-
ben követett eljárását határozattan elitélték, s azon kí-
vánatnak adtak kifejezést : „miszerint az egyesült német 
kormányok a kath. alattvalóik érdekeinek megvédésére 
tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy a kifosztott 
Propagandának adassék vissza minden ingó és ingatlan 
vagyona." A Centrumnak az iparos osztály érdekei 
hősies védelméért a gyűlés köszönetet szavazott ; elvileg 
helyeselte a munkás-coloniák felállítását, de míg bizonyí-
tékát nem adják annak, miszerint a kath. érdekek ezek-
ben tökéletesen meg lesznek védve : óv azoknak pártolá-
sától. 

VII . 

A ki a különböző kath. nagy-gyüléseknek tárgya-
lásait, határozatai t és végzéseit összehasonlítja, meggyő-
ződik, miszerint lényegökben mindnyájan megegyeznek, ami 
fényesen igazolja, mily biztos alapot és mérvesszőt szol-
gál tat vallásunk minden ügynek helyes megítélésére. — 
I t t ott hallani : mire valók e gyülésezések, mikor azon-
nal szembeötlő, kézzel fogható eredményt ugy sem ké-
pesek fe lmuta tn i? E kérdés teljesen alaptalan; mert a 
sz. Bonifácz-, Bafael-, kath. jogász egylet stb. mind az 
ily nagy-gyüléseknek eredményei. S ezeknek nagy jelen-
tőségét, áldásos befolyását ki merné tagadni? Ki birna 
számot adni arról, mily számos jó eszmét s kitűnő ter-
vet terjesztet tek széles körben e nagy-gyülések ? Vájjon 
nem emelték, s erősitették-e a kath. öntudatot ? Teljes 
joggal mondhat juk az összes nagy-gyűlésekről, a mit egy 
tudósitónk az ambergi gyűlésről mond: 

„A kath. nagy-gyűlések fényesen oldották meg nagy 
feladatukat, s kétségkivül u j erőnek, u j bátorságnak, u j 
tevékenységnek forrásait képezik a német katholikusok 
számára. A legnagyszerűbb eszméket hozták forgalomba, 
sok jó magot vetettek el, szép feltételeket, kitűnő terve-
ket támasztot tak s érleltek meg a papság és hivők elmé-
jében, a netalán ingadozókat megnyerték, a gyöngéket 
megerősítették, a lanyhákat lelkesítették, a kétségbeeset-
teket felemelték és megvigasztalták, a hosszú és fáradal-
mas küzdelemben lankadókba u j erőt öntöttek, az alvó-
kat felébresztették senyvesztő álmukból, a törekvéseket 
nemesitették, nem egy szívben keltették fel az áldozat-
készséget, a kath. öntudatot, a férfias önérzetet, eszmé-
nyi értelmeket, szilárd akaratot , soknál eddig ismeretlen 
távolig tágí tot ták az egyházi, vallásos, keresztény, szellemi 
lá tkör t , szent kötelességeire figyelmeztettek minden állást, 
nagy befolyást gyakorolnak a korszellem megjobbitására, 
ragyogó koszorúba fűzték az egyháznak Isten dicsőségét 
és az emberinem jólétét czélzó törekvéseit, s igy hü 
tükrét képezik a németországi katholiczizmus életerejé-

I nek és tevékenységének, tiszteletet és elismerést szerez-
! tek a kath. egyháznak még ellenei előtt is, a kiknek gúny-

já t elnémitották. A ki még hisz az eszmék hatalmában és 
valaha résztvett e gyűléseken, az semmiesetre sem fogja idő-
vesztegetésnek mondani ; nem, már magok e tanácskozá-
zások, beszédek, határozatok, óvácziók, demonstratiók, az 
ezrek szivéből felszálló imádság is dicsőségökre válnak a 
német katholikusoknak ; oly dicső művök ez, mely az igazság 
mérlegére vetve, a jognak, az igazságnak, a szabadságnak, 
az egyháznak győzelmét hatalmasan előmozditja és meny-
nyei malasztot, erőt és segélyt szerez Isten harczosainak. 
az ecclesia militansnak. „Mi sem vesz el a hatalom ölé-
ben" szóla egykor a titokteljes hang Paray le Monial 
zárdájában a legszentebb szív buzgó szolgálójához, és „min-
den, amit az ember cselekszik", mondja Brentano Ke-
lemen, „végtelen vetemény vagy az életre, vagy a halálra." 

A párbér és általában a papi dotáczió ügyében. 
Tref'ort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 

mult hó 26-ról keltezve a következő körlevelet intézte 
valamennyi róm. és görög szert, katholikus megyés püs-
pökhöz : 

A párbér kérdésének tisztába hozatala ujabban is-
mét több oldalról a legerélyesebben sürgettetik, s tagadni 
nem lehet, hogy ezen papi illetmények sok esetben ké-
tes jogi természete, kapcsolatban az ingatlanok tulajdo-
nában beálló gyakori változásokkal, folytonos súrlódá-
sok forrása, melyeknek megszüntetése ugy a jogosított 
mint a kötelezett felek érdekében, de sőt a vallásfeleke-
zetek békés együttélése szempontjából is szükséges. Más-

1 részt alig vonható kétségbe az, hogy e jogi kérdés vég-
leges tisztázása esetében is számos plébániának nem lesz 
oly mérvű párbérjövedelem biztositható, mely fedezhetné 
ama hiányt, a mely a lelkész egyéb jövedelmei s igy 
állásának és hivei érdekének megfelelő anyagi helyzet 
követelményei között sok helyen mutatkozik. Innen van, 
hogy ez ügy egész fejlődésében, s leginkább fejlődésének 
mai stádiumában szoros viszonyban látszik lenni a pajn 
congruák kérdésével s mentől kétesebb értékűvé válik 
— a jogosság szigorú szemmeltartása mellett is •— a 
párbérjövedelem, annál inkább lép előtérbe a szegényebb 
plébániák segélyezésének kérdése, mely utóbbi az alsóbb 
papság egy részének valóban sanyarú anyagi helyzete 
s a megélhetésnek mindinkább növekvő nehézségeivel 
szemben amúgy is állandóan napirenden levőnek tűnik 
fel. Természetes, hogy emez, a kath. egyházra s általa az 
országra nézve oly fontos, de egyúttal ép oly kényes 
és nehéz kérdés sikeres megoldása csak ugy várható, 
ha arra irányzott legjóakaróbb s buzgó törekvésem a főt. 
kath. klérus szives támogatásával s rokonszenves bizal-
mával találkozik. Er re számítva van szerencsém (Czimet) 
mindenek előtt arra kérni fel, méltóztatnék mielőbb hi-
vatalosan összeiratni, s elém terjeszteni mindamaz egy-
házmegyéjebeli plébániák pontos jegyzékét, melyeknek 
lelkészei akár a vallásalapból congruára, akár egyéb 
állandó segélyre vannak rászorulva, vagyis a plébánia 
jövedelméből magukat fentartani nem képesek, megje-
lölésével amaz összegűek, a mely az illetők által most 
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élvezett állandó segélyen felül, állásukhoz mért ellátá-
sukra még szükséges volna. Ezzel kapcsolatban azonban 
(Czim) nagybecsű véleménynyilvánulását fogom kérni arra 
nézve is, hogy ott, hol a javadalmazás kiegészítése szük-
séges, mily alapból és mi módon volna e kiegészítés 
fedezendő ? Mert azzal a ténynyel számolnunk kell, hogy 
a vallásalap az előre láthatólag tetemesen emelkedendő 
congruák fedezésére maholnap képes nem lesz, valamint 
mindinkább képtelenné válik a tanulmányalap is a foly-
ton fokozódó tanügyi követelményeknek megfelelni. 

Én az alapok és alapítványok felügyeletére és keze-
lésének ellenőrzésére ő felsége által kirendelt bizottság-
gal egyetértve, igyekezetemet oda irányoztam eddig, s 
oda irányozom most, hogy a vallásalap bevételei men-
tül inkább fokoztassanak, kiadásaiban pedig az itt szó-
banforgó egyházi czél és egyéb vallási czélok közötti 
arány az előbbire lehetőleg előnyösen alakuljon ; más 
szóval : hogy mennyire csak a vallás-alap rendeltetésé-
ből kifolyó egyéb czélok megengedik, a jövedelemből 
mentől több legyen a lelkészkedő papság segélyezésére 
fordítható. Utalhatok talán arra, hogy a monumentális 
egyházi építkezések költségei majdnem kizárólag inter-
calaris jövedelmekből fedeztetnek, hogy a budapesti egye-
tem hit tani karánál alkalmazott tanárok fizetésének azelőtt 
hosszú időn át a vallás-alap terhére esett jelentékeny 
részét, a mult évben sikerült oda utalnom át, a hová az 
jog szerint tartozik, t. i. az állami költségvetésbe ;*) hogy 
kedvezőbb kibérlések és tőkeelhelyezések által a jövedel-
mek fokozására sok történt. Határozot tan mondhatom 
tehát, hogy nem azért, mintha a vallásalapból kevesebb 
fordíttatnék most és ezentúl papi congruákra, mint a 
mennyi eddig fordít tatott , s a menynyi egyáltalán fordít-
ható, hanem azért, mert majdnem változatlan jövedel-
mekkel szemben a szükséglet folytonos emelkedésére kell 
elkészülve lennünk, látom elérkezettnek annak idejét, 
hogy a segélyre szorult lelkészkedő papság állandó se-
gélyezésének uj forrásáról gondoskodjunk. Tudva, hogy 
(Czimed) buzgó főpásztori gondoskodása a kormányzata 
alatti egyházmegye lelkészeinek sorsa javítását kiváló fel-
adatául ismeri, remélem, hogy ez iránt tet t kezdeménye-
zésemet a jelzett adatok közlésével, s kikért becses véle-
ménye nyilvánításával szivesen támogatandja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 7. Trefort Ágoston miniszter 

levele a párhér és congrua ügyében. — Csak imént ol-
vasták t. olvasóink a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
fenti levelét, melyet ő exclja a jelzett tárgyban kegyel-
mes főpásztorainkhoz márczius 26-iki kelettel intézni 
szives volt. 

Azt hisszük, hogy e levélnek értelme nem szorul 
magyarázatra. A párbérügy rendezése, az elégtelen papi 
dotáczió felsegélyezése és egy az u jabb kor szükségletei-
nek megfelelő congrua megállapítása van e levél által 
tervbe véve. Egyelőre anyagot kiván a miniszter a terv 
készítéséhez gyűjteni. 

*) Rectius : egyetemi alap költségvetésébe. Szerte. 

Nagy fát kezd mozgatni a miniszter, nagy ügy 
megoldására kezd vállalkozni. 

Es ha ezt a per eminentiam egyházi ügyet, mely 
j azonban az ország jólétének és további felvirágozásának 

is nem egy föltételét foglalja magában. Trefor t miniszter 
az egyház szellemében fog segíteni megoldani, érdeme elvi-

! tathatatlan leend s az utókor ama férfiak sorában fogja em-
líteni nevét, a kik egy hitben és egyházi szellemben meg-
fogyatkozott kor szédelgései közepett érzékkel bírtak a 
positiv vallás, emez első nemzetfentartó tényező iránt és 
annak javára kellő időben s kellő módon tudták felhasz-
nálni a bizalom azt a részét, melyet a körülmények az 
ő kezeikbe tettek le. 

Mi nem lévén se pessimisták, se optimisták, min-
den emberi érdektől, az előlegezett lelkesedés szenvedé-
lyétől épp úgy, mint az elfogultság vagy bizalmatlanság 
érzelmeitől menten, a mily tiszta tárgyilagossággal fo-
gadjuk a miniszter ur vállalkozását és azt a kijelentését, 
hogy őt ebben az ügyben a „legjóakaróbb buzgó törekvés" 
vezérli : épp oly lelkiismeretes szem előtt tartásával egy-
házunk szellemének és nagy érdekeinek, fogunk igyekezni 
támogatni mindent, a mi igazán a kath. egyház szelle-
mében és érdekében fog ebben a napi rendre kitűzött 
nagy ügyben történni. 

Ha valaki, mi, kiket a kath. publicistika, ez a ki-
válóan papi lap szerkesztése, hazánk legkülönfélébb állású 
és állapotú papságával hozott összeköttetésbe, igen, mi 
lehetünk és vagyunk abban a helyzetben, hogy consta-
tálhassuk, miszerint csakugyan vannak vidékek, vannak 
lelkészségek, a melyeken segíteni kell. 

8, 10, 15 ezer ft. tiszta jövedelmű alföldi plébániá-
inkon alig birnak, mert nem is bírhatnak fogalommal 
arról az állapotról, mely az éjszaki tájakon az ország 
u jabb nemzetgazdasági átalakulása következtében kifejlő-
dött. A honnan a nép anyagi gondoktól űzetve kivándo-
rol, ott a lelkészségek anyagi állapota is okvetetlen szo-
morú. 

Nem egy levelet idézhetnénk e tekintetben. Csak 
ket tőt említünk a sok közül. 

Az egyikben egy 80 éves aggastyán leirja, hogy 
milyen volt az ő élete 48 előtt, a mikor szabad állatte-
nyésztése vala, és a földes uraság bőven ju t ta to t t a déz-
mából, és a föld mind keresztény kézen vala és a nép 
jómódú vala, mert szabad marhatenyésztése volt, a mi-
ből pénzelt, — és azután leirja, hogy milyen az ő élete 
most. A 48 előtti jólét — nyomorrá változott. A felsza-
badult nép vagyonát össze gazdálkodta magának a zsidó. 
Vájjon mit várhat az ily koldusbotra ju to t t néptől az ő 
papja ? 48 előtt az elidegeníthetetlen földből volt a nép-
nek kenyere és a papnak párbére. Most mindez nagy-
részt zsidó kegyelemmé változott át. 48 előtt a nép, mely 
szabad állattenyésztési jogánál fogva ta r tha to t t annyi 
szarvas marhát és juhot , a mennyit csak elbirt, télen hús-
ban, nyáron tejben, vajban, saj tban bővelkedett. Most •— 
papjával együt t alig ta r tha t annyi vonó marhát , a mennyi 
a sovány sziklatalaj megművelésére szükséges. A hus, tej, 
vaj és saj tban való bővelkedés — már csak emlékezet 
tárgya. A nép örül, ha a krumpli mellett zabkenyere 
van és a száraz rántással készített örökös böjtü levesébe 
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tud sóra valót keresni ; a pap pedig, a ki azelőtt búza-
kenyeret evett, néha szintén örül, ha nem hiányzik asztalá-
ról az árpa-kenyér. A húsban, tejben, vajban, sajtban és 
túróban való jómódnak és pénzelésnek vége; Ilyen képet fes-
tett egy 80 éves aggastyán az oly vidékekről, a hol 48 
előtt az állattenyésztés volt a jómód forrása és a hol a 
földmivelés a búzatermelést akkor is csak a nagy ünnepekre 
való kalácshoz szükséges mennyiségig volt képes felvinni. 

Semmivel sem örvendetesebb az a másik kép, melyet 
egy hit tudor esperes barátunk egy kissé jobb, talajú vidékről 
festett. A nép pusztulása ugyanaz. A telkes gazdák fele 
tönkre ment. A másik fele készül. Zsidó iil a párbéres 
sessiókban. A plébános ezekkel szemben az ő mindennapi 
kenyeréhez tartozó párbérért pörlekedik — sokáig, fel 
egész a királyi kúriáig. Factum. Magunk jár tunk ez ügy-
ben a kúriára. 

Tehát rendezni, segélyezni való ügy van, az tagad-
hatatlan. Ámde nekünk a szükségessé vált rendezés és se-
gélyezés napirendre kitűzésének mindjárt kezdetén igen 
erős észrevételünk van. 

Mi abban a meggyőződésben vagyunk, hogy Tre-
fort miniszter initiativájának nem volt szüksége arra az 
esetlen kommentárra, melylyel azt a félhivatalos kor-
mánylap hirében álló ,Pester Lloyd' az ő tekintélyes 
számú bel- és külföldi közönségének éppen husvétnapi 
számában megjelent ( f ) jegyű vezérczikkében bemutatta. 

Határozottan tiltakozunk a ,P. L.'-dal szemben két 
dolog ellen. 

Tiltakozunk először az ellen az értelem ellen, me-
lyet a ,Pester Lloyd' Trefort miniszter levelének ad, mi-
dőn azt ugy állítja a közönség elé, mintha a püspöki 
kart „figyelmeztetni" kellene azokra, a mikről Trefor t 
minister levele szól. 

Nem a levegőből van kapva ez a furcsa gondolat, | 
hanem a ,Pester Lloyd'-ban szórói-szóra olvasható. Az 
illető czikkiró ugy tünteti fel a mi püspökeinket, mintha 
őket a lelkészkedő papság egy része nyomasztó anyagi 
sorsának megszivlelésére figyelmeztetni kellene. Szavai 
Trefor t leveléről szórói-szóra ezek : „in welchem Herr v. 
Tréfort soeben die Aufmerksamkeit der Kirchenfürsten 
auf die Lage der unteren Geistlichkeit lenkt." Mi azt hisz- | 
szűk, hogy senki e világon az ő papságának anyagi hely- j 
zetéről jobban informálva nincs, mint az illető főpásztor. 
Hiszen Trefort miniszter levelének czélja is éppen az, hogy 
a leginformáltabb, tehát legérdeklődőbb forumtói , t. i. a 
püspöki hatóságoktól kapjon ő is informácziókat a to-
vábbi eljárásra. A püspökök figyelmét papságuk anyagi 
helyzetére irányozni tehát nem szükséges. Es ha a ,1'. L.' 
azt hiszi, hogy Trefort miniszter levelének ez volna a 
czélja, legalább a mi a főpásztorokat illeti, szörnyen téved. 

A második dolog, a mi ellen a ,P. L.'-dal szemben 
tiltakoznunk kell, az az aljas felfogás, melylyel ő a sze-
génysorsu és szűkölködő kath. papságot egy kategóriába 
sorozza a modern társadalom amaz elemeivel, melyeket 
egy kalap alá foglalva müveit ,proletárságnak, ' magya-
r u l : a társadalom müveit salakjának nevezünk. 

Ismét koránsem a levegőből kapjuk ezt, a papságra 
Magyarországban először alkalmazott fogalmat és szót, 
hanem a félhivatalos ,P. L.'-ban olvassuk — és pedig 

kétszer. Először szó van ott a nyomorgó káplánról, a ki 
előtt nincs más ut, mint „a szellemi proletariátus osztá-
lyában resignálva elsülyedni." Azután azt mondja Ma-
gyarország német fő félhivatalos Trefor t minister vállal-
kozásáról, hogy azzal „az egyházi szolgálatban való pro-
letariátus terjedesének megakadályozása" czéloztatik. 

A ,P. L.' czikkirója bir annyi belátással, hogy az 
első meggondolatlan kimondás után visszariad a proleta-
riátus fogalmának alkalmazásától a kath. papságra Kü-
lönbséget tesz a 1. szert, és a gör. kath. papság közt. ez 
utóbbiakra háritva a proletariátus fogalmában rejlő vád 
egész sulyját . De nekünk ez a restrictio nem elégséges. 
Mi a házasságban élő gör. kath. papság szegénységét épp 
oly tisztességesnek tar t juk, mint a coelibatusban élő latin 
szert, papságét — és lelkünk egész erejével visszautasít-
juk a gör. szert, papságra restringalt ,proletariátus' er-
kölcsi bélyegét. A szegénység és szűkölködés lehet nyo-
masztó, lehet keserves; de papot — és gör. katholiku-
soknál papi családot — proletárrá nem tesz ! 

Száz szónak is egy a vége, és ez az, hogy a Trefort 
miniszter levelében megpendített ügy a ,P. L.' ily esetlen 
kommentár jára nem szorult rá ! 

Ezzel zárjuk be ebben az ügyben mai czikkünket. 
? ? 

Kassa, márczius hóban. Oczeánontuli hangok. — 
(Vége). 

„A zsinat nagyon fényesnek Ígérkezik lenni,1) mert 
eddig ő eminencziája Mc. Oloskey new-yorki érsek és 
bibornokon kivül, ki korának előhaladottsága és gyen-
gélkedése miatt coadjutora Corrigan érsek által leend 
képviselve és Kenrick st.-louisi érseken kivül a többi 
érsek és püspök leendő eljövetelét mind bejelentette. 
Pár héttel ezelőtt Gibbons érseknél több püspök és hit-
tudós .előleges értekezletet tar to t t azon kérdések szellőz-
tetése végett, melyek az egyházi zsinat eldöntése alá 
kerülni fognak, hogy igy a tárgyalandó kérdések előleges 
tisztába hozatala által a zsinat actiója megkönnyittessék. 
És habár ezen értekezlet zárt a j tóknál tar ta tot t és az 
ő megállapodásai nyilvánosságra nem hozattak, mégis 
annyi keresztül hatolt, hogy a zsinat legfontosabb tárgyát 
a tridenti zsinat szabványainak életbe léptetése fogja 
képezni. Mert tudni kell, hogy az Egyesült-Államok 
területe a Vaticán által eddig csak missionarius terület-
nek tekintetett és a szerint igazgat tatot t is, habár ez 
időszerint az Egyesült-Államokban több katholikus van, 
mint Angolhon- és Irlandban összevéve. Az Egyesült-
Államokban a katholikus egyház még nincsen szervezve 
és csak kivételes szabályok által igazgattatik, igy pél-
dául : nincsenek javadalmak csak missiók ; a lelkészek a 
püspök kénye kedve szerint minden órában más helyre 
eldisponálhatók ; az egyházak pénzügyei még nincsenek 
rendezve, a lelkészek egyik megyéből a másikba vándo-
rolnak, a lelkész viszonya a püspökhöz, az egyházme-
gyéhez és hitközségéhez nincsen szabatosan meghatározva, 
nincsenek káptalanok, magok a püspökök csak azon 
pénzgvüjtésekből tar ta tnak fenn, melyek húsvét és ka-

') Nem tévesztendő szem elől, hogy ez az amerikai magyar 
levél még a zsinat előtt kelt . Szerk. 
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rácson első napjain a lelkészek által illető bitközségeikben 
rendeztetnek, az egyházmegyék nincsenek kerüle tekre 
osztva ; nincsenek semmiféle egyházi dignitáriusök, szóval 
a katholikus egyház itt még apostoli korát éli. Mindezen, 
de még más számtalan ügy eldöntése és az egyház vég-
leges szervezésére vonatkozó kérdések a jövendő egyházi 
zsinat tárgyai t fogják képezni. Mindamellett nem kell 
gondolni, hogy itt a püspökök és lelkészek az anyagi 
élet gondjai alat t görnyednek, mer t az itteni katholikus 
nép Európában hallatlan bőkezűség és nagylelkűséggel 
gondoskodik az Ű r szőlőjében dolgozó munkásairól . Igy 
például a peoriai egyházmegyében minden lelkésznek évi 
fizetése a stólán kivül — mely csakugyan magas — 800 
dollárban van megállapitva, mely fizetést a lelkésznek 
többnyire a templomi ülőhelyek kibérléséből szedik be. 
A püspök számára rendezett gyűjtések egy-egy nagyobb 
hitközségben 4—500 dollárra rúgnak. De hát az egyház 
nem lehet mindig pusztán a hivek bőkezűsége, áldozat-
készsége és nagylelkűségére utalva, mert jöhe tnek idők 
és bizonyosan jönni is fognak, midőn a most gyéren be-
népesült és felet tébb gazdag ország valaha a túlnépesedés 
és a mostani nagy területi fa rmoknak kisebb fa rmokra 
való feldarabolása által oly pénzviszonyok közé fog jutni , 
a milyenek most a legtöbb európai ál lamban észlelhetők ; 
ily körülmények és pénzviszonyok között pedig a hivek 
áldozatkészségére hivatkozni, vajmi hiu ábránd volna. 

Az összeülendő egyházi zsinatnak következő szervezete 
lesz : az összes püspökök és más egyházi hivatalt viselők 
bizottságokra fognak oszolni, minden bizottságnak egy püs-
pökelnöke és egy jegyzője lesz és minden bizottsághoz más-
más természetű ügyek fognak tárgyalás véget t utasít tatni, 
igy például az egyik bizottság az alsó papság ügyeivel, 
a második az egyház pénzügyeivel, a harmadik a népne-
velés kérdésével s igy tovább fog foglalkozni. A bizot t -
ság aztán, midőn az elébe ter jesztet t t á rgya t minden 
oldalról eléggé megvitat ta s a püspökelnök által a vita 
kimeri te t tnek nyilvánít tatot t vélemény-különbség esetében 
a fel tet t kérdés felett szavazni fog és a szavazás ered-
ménye valamint a bizottság kebelében felmerül t minden 
fontosabb körülmény jegyzőkönyvileg az „in pleno" 
zsinat elé fel fog terjesztetni . A „plenary Council" még 
egyszer megvi ta t ja a kérdést és vagy véglegesen elfő- : 
gadja, vagy visszaveti, vagy némi módosításokat tesz ra j ta , 
a mint az egyház javára legjobbnak vélni fogja . Végre 
a zsinat összes határozmányai Rómába küldetni fog- i 
uak, a hol a Cardinalium Collegium1) által még egy- ; 
szer discussió tárgyává té te tnek és azután ő szent-
sége szentesítése alá terjesztetni fognak. A Szt. Lélek 
árassza el őket malasztjával s világosítsa fel elméjöket, j 
hogy a nagy és hatalmas köztársaság kath. egyházát í 
eddigi prekárius helyzetéből kiragadni s jövendő felvi-
rágzásának alapjait lerakni képesek legyenek ! (Kossalkó." 2) \ 

Van még egy paptársuuk (valahol Cincinnatiban) ! 
Kristójfy Gyula, a római collegium egykori növendéke, a 
modenai nagyherczeg udvari lelkésze, pápai kamarás stb. ; 
de mit sem hallunk róla. 

S most a harmadik kapitulatiónál, távoli hi t roko-

') Jobban mondva az illető Congregatio. 
2) „Sárosmegyei KözlönyIII. évfolyam. 51. sz. 

naink emlékénél — ,bonum est praestolari cum silen-
tio salutare Dei ' (Thren . 3. c. 26.) —• kissé meg-
pihentet jük a tollat, melyet Isten jóvoltából ötödik 
éve kezelünk1) csekély erőnkhöz képest közleménynyé 
tömörítve, mi a megye centrumában, s helylyel-közzel 
a vidéken, a hit- és közélet terén, nagy jótékonyságit2) 
és tevékenységű püspökünk atyai kormányzása alatt , mint 
közérdekű tárgy fölmerül t . ,Scribantur haec in genera-
tiotie altera, et populus qui creabitur, laudabit Dominum'. 
(Psa lt. 101. 19.) Megkönnyítet tük az irónak dolgát, ki a 
kassai egyházmegye időközi eseményeiből történeti képet 
fog alkotni. 

N e m t i tkolhat juk el e végsoroknál a lehangoltságot , 
hogy lelkűnkhöz tapadt i f júkor i hő vágyunk — —3) még 
mindig teljesületleu, s hogy asztaltársaink, kik szerettek 
és megérte t tek . . . egymásután távoznak — — ki a sfcai-
lumba, ki a vidékre — - „Elongasti a me proximum et 
amicum et notos meos a miseria." (Psl . 87. 19.) Busit a 
magunkra hagyatás gondolata. „Heu mihi! quia incolatus 
meus prolongatus est." (PJ. 119. 5.) és — az ujabb gyász, 
a helybeli pedagogok legidösbbikének e lhunyta. Két ki tű-
nőséget, két főmunkást és vezérszereplőt veszítettünk rö-
vid pá r hónap alatt : kul túr intézményeink egyike — felső 
m. muzeumunk alkotóját , kinek emlékéhez kegyeletes 
rovatunkkal j á ru l tunk már, és óvodáink létrehozását 
Grusz Károlyt , kihez a lelkirokonság kötelékei is fűznek. 
— — Sok hasznos órákat tö l tö t tünk mellette. Kár, hogy 
olvasottságát s tapasztalata kincseit örökségbe ránk nem 
hagyha t ta . Nagy kor t élt, közel félszázadig oktatva és 
tanítva nemcsak szavával, de — életével is. Óvonczai- és 
taní tványaiban sok generat iót nevelt. Született gyermek-
barát , született iskolamester volt. Mint végzett jogász és 
hozzá theologus, a tekintély hirébeu állott . Képzettsége 
— még i f jabb korában — háladatosabb pályával kecseg-
tette, de hivatásától nem vonhat ta el. Szeme világát jó-
val halála előtt veszté ; csak tapogatózva mozoghatot t . 
Hite, türelmes szenvedővé tet te. A 80 éves aggastyán, 
téli időben is el szokott volt nagy misékre j á rn i a ca-
thedralisba, hová harmadik élettársa, tisztes aggságának 
hü őre vezette. „Ne projicias me in tempore senectutis ; 
cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me." (Psl, 70. 
9.) Csupán egy babérko zoru lengett sírján, jelezve a 
nagy pedagog érdemeit és a mult idők bán ta lma i t . . . mi-

') Amplius et u l t ra ! Szerk. 
!) Miről ez u jabb adat is tanúskodik. Fiúi készséggel vesz-

szük á t egyik uradalmi lelkésze ,hála nyi la tkozat ' -á t : Hejrze, márcz. 
9. A pusztulás nyomait , melyeket az 1884. év jul. 31-ki tűzvész az 
egyházi épületek kormos falain ijesztő romokban há t rahagyot t , és 
azon lelki mély gyászt, melyben a katholikusok több hónapok 
a la t t kesergének, a templom, torony, pap-, tanitó-, harangozó-lak-
házak kiépittotése, az elolvadt harangok ujjáöntetése, a használat-
lanná vált templomi orgona k i jav í t ta tása által, nemcsak szentelt 
olajjal felkent, — hanem az Ínségesek és szenvedők hálakönyeivel 
is á ldot tá ava to t t nagyméltóságú Schuster Konstant in püspök és 
kegyúr kegyes s dúsan adakozó keze, k i még az építkezési anya-
gok száll i thatását is — mit a ka th . közönség ta r tozandot t meg-
tenni saját költségén eszközöltette, szorongó szivünkről leemelte 
s lelki örömre deri tet te . Ó vajha a Mindenható hosszura mérje — 
kinek mindig kellene élni — kegyelmes püspökünk s a tyánk drága 
é le té t ! Zsendovics János. (,Magyar Állam' márcz. 11. 69. sz.) 

3) Rómát meglátni. Ha út i társam volna : elmennék most is. 
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ket nem bir eltakarni szelid fátyolával a feledés.1) Te-
metése, összhangzatban volt életével : szerette az egysze-
rűséget. Régi tisztviselők, hivatal-főnökök, kik tőle vették 
gyermekéveikben az első leczkét, válogatott soraikkal tün-
tettek a halottas menetnél, melyhez a tanitói és több 
tanári kar is csatlakozott. Nem sokáig élte tul fáradal-
mainak osztályosát — Danilovics Mihály kanonok-barát-
ját, kivel a dömések habitusát viselte egykor : „Qui fide 
et virtute conjunctissimi erant, funeris etiam societate 
copulati sunt." Zöldeljen mindkettőnek hant ja felett a 
hála emléke ! ! 

A mit előbb kellett volna tennünk, e sorok vé-
génél köszönetet mondunk a pesti jótékony Oltár-
Egyletnek a nagybecsű s valóban diszes ruhanemű kész-
letért, mit a fegyenczházi kápolna részére, a plébános 
ur ő nsga által is láttamozott kérvényünkre — és pedig 
a kiosztási idő előtt — a fent tisztelt egylettől kapni 
szerencséltettünk. ,Retribure dignare Domine omnibus no-
bis bona facientibus ! Horváth Károly. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Beszámolás 

a néhai nagymélt. gróf Cziráky János emlékére a „ M. 
AUam"-nál begyült adományokról. A ,M. A.' főszerkesz-
tője özv. gróf Cziráky Jánosné, sz. gróf Dezasse Luiza, 
csillagkeresztes palotahölgy ő excellencziájának a követ-

kező levelet és okmányt küldötte meg : 
I. 

Nagyméltóságú Grófné, 
Kegyelmes Asszonyom ! 

Kegyeletes kötelességnek tartom alázatos tisztelettel 
értesiteni Excellencziádat, hogy szent és dicső emlékű 
férjének az egyház és haza megsiratott nagy oszlopának 
néhai nagyméltóságú gróf Cziráky Jánosnak emlékére 
hozzám beküldött kegyeletes adakozásokat az •/. alatt ide 
csatolt okmány szerint örök időkre szóló gyász-sz.-mise 
alapítására fordítottam. Tegnap, nagycsütörtökön diszes 
társaság jelenlétében olvastam fel s adtam át az j. alatti 
alapítási okmányt a nt. budai capucinus zárda buzgó fő-
nökének, ft . Berger Márk guardian atyának, ki, valamint 
utódai lelkiismeretesen gondoskodni fognak, hogy a gyász-
sz.-mise néhai gróf Cziráky János lelki üdvéért évenkint 
febr. 9-én a Mindenhatónak bemutattassék. 

Legyen kegyes Excellencziád erről valamint az én 
örökös mély tiszteletemről maga,s családja összes tagjai t 
értesiteni. 

Ki egyébaránt tiszteletteljes kézcsókkal maradok 
Excellencziádnak 

Budapest, april 3-án, 1885. 
alázatos szolgája Lonkay Antal . 

I R O D A L O M . 
Kisebb dolgozatok a természettudományok kö-

réből. Kiadja a Jézus-társasági kalocsai érseki főgymna-
sium természettudományi bölcselő köre, 1885. márczius 
hóban. Kalocsa, 1885. 8-r 48 1. 

') 49-ben a muszka invasio alat t , több polgártársaival ö is, 
Krakkóba hurczol ta tot t hazafiságaért. 

Le a kalappal, le egész a földig, jezsuitáink nevelési 
rendszere előtt. Ez az érzelem vett ra j tam erőt, midőn ezt 
a kis füzetet átlapoztam. Ezek az atyák szerénységet és 
önérzetet, csendes búvárkodó szellemet és ezerágú működési 
kedvet, bámulatos öszhangban tudnak tanítványaik jobbjaiba 
beoltani. És éppen ezekre van a mi i f júságunknak szük-
sége. Világi katholikus tudós és író aránytalanul keve-
sebb van mint protestáns. Azért foglalnak el ők minden 
tér t , a hol szólni és irni kell tudni. Már csaknem elmond-
hat ják rólunk Tertulliánnal : ,Onmia vestra implevimus; 
sola vobis reliquimus templa." A protestáns celebritás, 
tudós és író — oly szapora faj ta mint a gomba. Csak-
nem minden valamire való protestáns if jú az ő nagy pro-
testáns nemzeti hivatásáról jól tele beszélt fejjel, begya-
korlot t szájjal és kész tollal lép a világ elé: mig a kath. 
if jú alig bir felocsúdni bámulatából a sok protestáns 
celebritás láttára, — a mely celebritások, persze, hogy 
sokszor csak mondva csináltak, feltoltak és — feltolako-
dottak. 

Világi pályára készülő kath. ifjúságiinkat fel kell te-
hát szerelni minden szükséges kellékkel a jelen mozgalmas 
társadalmi élet nagy küzdelmére : fel kell szerelni kilé-
tének és hivatásának teljes tudatával biró katholikus ön-
érzettel, elmélkedő búvárkodó szellemmel és hatni, al-
kotni vágyó munkakedvvel, az élő szóval és Írásban való 
fellépés bátorságával és gyakorlottságával. — mindenek 
fölött pedig a hitrokonaival való összetartás szellemével, 
mit csak is az if júságnak az egyleti és társas életbe való 
bevezetése által lehet elérni. 

Az előttünk fekvő füzet ujabb fényes tanúság a 
Jézus-társaságiak nevelési bölcsesége és ügyességé mel-
lett . Tartalma és szelleme tüzetesb ismertetését térsztike 
miatt egy legközelebbi czikkre t a r t juk fen. Most csak 
azt említjük még fel, hogy e becses irodalmi zsenge 
Haynald Lajos bibornok-érseknek van ajánlva. 

VEGYESEK. 
— Országos történeti congressus lesz Budapesten — 

az országos kiállítás alkalmából. Előkészitette és rendezi 
a .Történelmi Társaság. ' A congressus munkatervét mi is 
közölni fogjuk. Most ismételten csak azt kérdezzük : nem 
lehetne-e eme páratlan, eddig elő nem fordult kedvező al-
kalmakor a Budapestre való tömeges felrándulásoknak, 
legalább kezdetnek és próbaképen megtartani „a katholi-
kus társulatok és egyletek országos congressusát ?" Mi 
nem hagyunk békét ennek az ügynek, mig csak létre 
nem jő. 

— Gyönyörű mutatván y-lapokat küldött be hozzánk 
a sz. János evangélistáról nevezett liturgiái könyvkiadó 
társulat Tournayből. A Missale, 4-r. és 12-r. Breviárium 
mutatvány-lapjai igazán szépek. Tiszta lelkiismerettel 
a jánlhat juk t. paptársaink figyelmébe. A társulat teljes 
czime : Société de S. Jean l 'Evangéliste, Desclée, Lefebvre 
et Cie, Tournay. 

— Brüsszelli nuntiussá a szentatya mgr. Fer ra ta 
Domonkost, a magasabb papnevelő Akadémia kormány-
zóját nevezte ki. 

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

Budapest . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-ul;e»a 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; i 
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Budapesten, április 11. 29. I. Félév. 1885. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok: A kereszténység befolyása a tudományok fejlődésére. — A lelkipásztorkodás köréből. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Welchradi szt. Cirill és Methód-ünnepélyek. — B é c s : Még egyszer a congrua-kérdés. — Kath. 
Egyleti Elet : A dunaföldvári ka th . legény-egylet. — Katholikus Actio. Beszámolás. — Adakozás a kispesti róm. kath . templomra. — 

Irodalom : A kath . főpapok- és főuraknak a középiskolai tv javas la t felsőházi tárgyalása alkalmával mondot t beszédei. — Vegyesek. 

A kereszténység befolyása a tudományok fejlő-
désére.*) 

A tudománynak tere az igazság. Haladni a 
tudományban annyi, mint haladni az igaznak meg-
ismerésében. 

Az igazság oly óriási hatalmat gyakorol az 
emberi szellem fölött, az annak megismerése utáni 
vágy oly mélyen és erősen gyökerezik benne, hogy 
ennek ellen nem állhat, s minden uj állítást, min-
den bölcsészetet, sőt még a vallási rendszereket 
is a kritika szigorú itélőszeke elé vonja, — s jaj, 
ha az igazság követelményeinek meg nem felel-
nek ; mert előbb leálczáztatva, azután a teljes fe-
ledés örvényébe sülyesztetnek. 

Ezért látjuk, hogy a régi vallási rendszerek 
nem is léptek a tudománynyal összeköttetésbe, 
sőt esküdt ellenségei valának egymásnak, mignem 
a tudomány, melynek világánál azoknak dőresége 
vagy aljas ámitása kiderült, azokat annyira megsem-
misítette, hogy a jelenkor csodálkozik, mikép volt 
egyáltalában lehetséges, hogy azok egykoron 
hatalmat voltak képesek gyakorolni a kedélyek 
felett. 

Egyedül a keresztény tan az, melynek nincs 
oka félni a tudománytól, mely az emberi véle-
mények minden változatossága mellett, a folyto-
nos felfedezések daczára megőrizte érinthetle-
nül szilárdságát; mert nemcsak igaz, hanem maga 
az igazság; mert nem emberi találmány, hanem 
isteni igazság, már pedig „az Ur igazvolta mind-
örökké megmarad."1) 

De keveset mondottunk, midőn azt állitot-

*) M u t a t v á n y u l d r . Keresxty G é z a „ H a l a d á s és k e -
r e s z t é n y s é g " cz. m ü v é b ő l . 

Z s o l t . 1 1 6 . 2 . 

tuk, hogy a kereszténységnek nincs oka félni a 
tudománytól: a kereszténység önmaga lépett 
összeköttetésbe a tudománynyal, — a keresztény-
ség magában hordja minden igazi tudománynak 
fő-elveit és törvényeit, ugy, hogy nincs az az 
alapkérdés, a tudomány bármely ágában, melyet 
a keresztény hit meg ne oldana, — ugy, hogy 
minden, amit a tudósok az igazság szolgálatában 
kutatnak, dolgoznak, a keresztény hit érdekében 
történik ; mert ezt világítja meg, ennek igazvoltát 
bizonyítja egy uj szempontból.1) 

Mindama kísérletek, melyeket részint párat-
lan tudósok eszközöltek, a tudomány legkülönbö-
zőbb ágaiban, nem is álmodva arról, hogy ku-
tatásaik eredményei a keresztény tanok előnyére 
fognak kiütni, részint oly természetbúvárok vagy 
régiség- és nyelv-buvárok tettek, kik egyenesen 
azon irányzattal kutattak, hogy a keresztény ta-
noknak, például a szentírás hitelességének ártal-
mára legyenek : ellenkezőleg, csakis a keresztény-
ség érveinek megszilárdítására szolgáltak. És 
mennél tovább fejlődtek a legkülönbözőbb tudo-
mányágak, annál fényesebben bizonjdtanak a ke-
reszténység igazvolta mellett.2) 

Ez a keresztény, és pedig katholikus keresz-
tény religio az, melyet de Maistre gróf ért, mi-
dőn mondja: „Egy religio sem képes a tudomány 
próbáját megállani, kivéve egyetlen egyet. A tu-
domány valami sav, mely minden erezet felold, 
csak az aranyat nem.l"i) 

V . ö H e t t i n g e r , id . h . 1 7 6 . 1. 
2 ) L e h e t e t l e n i t t n e m u t a l n u n k az o l v a s ó t W i s e m a n 

b i b o r n o k j e l e s m u n k á j á r a : A t u d o m á n y ö s z h a n g z á s a a 
k i n y i l a t k o z t a t á s s a l , ( m a g y . P e s t 1 8 6 8 , ) h o l ez á l l i t á s u n k 
e x p r o f e s s o g y ö n y ö r ű e n t á r g y a l t a t i k . 

••) V o m P a p s t I I . 1 6 5 . 1. ( m a g y a r u l P e s t 1 8 6 7 . ) 
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S noha a kereszténység első hirdetői egy-
szerű e m b e r e k voltak, s legalább legnagyobbrészt 
nélkülözték az úgynevezett tudományos művelt-
séget: nincs az a legrejtettebb kérdés, melyre, 
mig a bölcsek azokat illetőleg éppen nem tud-
tak eligazodni, a kereszténység a legvilágosabb 
feleletet meg ne adná. Igazságai oly egyszerűek, 
s még is oly fönségesek; nem látszik ki belőlök 
tudományos rendszer, s mégis oly benső kapcso-
latos erővel birnak, hogy ha belőlök egyet meg-
engedünk, kénytelenek vagyunk az egész tant el-
fogadni. S ha tartalmaznak is dogmákat, melyek 
felülmúlják gyarló értelmünket, előbb oly érvek-
kel győzik be elménk előtt az összes keresztény 
tan hitelességét, hogy, ha következetesek akarunk 
maradni, szives örömest elhiszszük azon, értel-
münket túlhaladó dogmákat is; mert belátjuk, 
hogy isteni religio mysteriumok nélkül nem is 
lenne isteni religio. Hiszen mire való lenne a 
kinyilatkoztatás, amely csak azt ölelné fel, mit 
úgyis ismerünk értelmünknél fogva ? Hogy magát 
az Istent, „kit a bölcs lángesze fel nem ér"1) 
jobban ismerjük, — hogy mi az embernek ter-
mészetfölötti rendeltetése, s az ahoz segítő esz-
közök, — hogy mi az oka, alapja a jó és rosz 
egymással való küzdelmének mibennünk; — mi 
módon lehet e bajon segíteni; bűneinkért az Is-
tent kiengesztelni: mindezek oly kérdések, me-
lyeket a magára hagyatott emberi értelem soha 
meg nem oldhatott volna. Szükséges tehát ezekre 
nézve a kinyilatkoztatás (revelatio materialis), szük-
ségesek a mysteriumok."') 

*) Berzsenyi. Fohászkodás. 
3) A vat ikáni sz. zsinat oly meggyőző világossággal 

áll i t ja elénk a kereszténység e tanát , hogy nem tagadha t -
j uk meg magunktó l idevonatkozó szavait idézni : A IV. 
fe jezetben (de fide et rat ione) ekkép szól : „Az ismeret-
nek nemcsak kút főre , hanem t á r g y r a nézve is két külön-
böző osztálya van : kú t főre nézve ugyan, mer t az egyik 
ismeret természetes észen, a másik pedig isteni hiten 
alapszik ; t á rgy ra nézve pedig, mer t azokon kivül, miket 
a természetes ész fölfoghat , Is tenben elre j te t t olyatén 
t i tkoka t is kell hinnünk, melyek egyedül isteni kinyilat-
koztatás után jöhe tnek tudomásunkra . Miért is az apos-
tol, kinek tanúsága szerint a pogányok Is tent az ő mun-
káiból megismerték, ama malaszt- és igazságról szólván, 
mely Krisztus Jézus által lett, ( Ján . 1. 17.) igy nyi la tko-
zik : ,Hi rde t jük az Isten t i toktel jes, e l re j te t t bölcsese'gét, 
melyet isten a világ kezdetétől fogva elrendelt a mi di-
csőségünkre, melyet senki e világ fejedelmei közöl nem 
ismert nleg ; nekünk pedig ki je lente t te Isten az ő Lelke 
által, mer t a Lélek átvizsgál m i n d e n t ínég az Is ten mély-
séges t i tkai t is.' (I. Kor. 2. 7—9.) Es maga az Egyszü-
lött há láka t ad Aty jának , mivel elrejté ezeket a bölcsek-
től és okosoktól, és kijelenté a kisdedeknek. (Máté 11. 25.) 

S a hi t által megvilágosí tot t ész ugyan, lia gondo-
san, á j ta tosan és józanul kutat , Isten segélyével ugy a 

Es ezt a kereszténységet merészlik némelyek 
a haladás elnyomójának nevezni, a tudományos 
fejlődés akadályozója gyanánt ócsárolni! Vájjon 
a keresztény vallás melyik tana viseltetik ellen-
séges indulattal a tudományok iránt? A katho-
lika egyháznak melyik határozata? A szentírás-
nak vagy szent hagyományoknak melyik passusa ? 
Ezt kimutatni még akkor sem tudnák, ha vala-
mivel kevésbbé lennének is fölületesek minden 
állításaikban. 

Mi az ellenkezőket igen könnyen kimutat-
juk. Ha a szentírás i t t-ott gáncsolja e világ böl-
cseségét,1) a szövegből igen világosan kitűnik, 
hogy éppen nem a tudományt, a tanultságot kár-
hoztatja, hanem a fenhéjázó álbölcseknek, hamis 
szónokoknak balga, liiu, öntetsző tudomány-szen-
velgését, szemben a keresztény hit fönséges, ön-
magokban meggyőző, keresett szónoki fogásokra 
nem szoruló igazságaival. Igen sok helyütt egész 
határozottsággal magasztalja a tudományt. „Ha 
szivedbe száll a bölcseség és a tudomány lelked-
nek tetszeni fog: a jótanács megőriz téged, és az 
okosság megtart téged."2) „Ne szűnj meg, fiam, 
a tanítást hallgatni, és ne légy járatlan a tudo-
mány beszédeiben."3) Vagy a prófétáknál: „Mi-
vel te megveted a tudományt, én is megvetlek 
téged, hogy papságban ne szolgálj nekem,"4) — 
és még akárhány helyen. 

természetes ismeretek hasonszerüsége, valamint maguk a 
t i tkoknak egymás közti, és az ember végczéljával való 
összefüggésük a lapján a h i t t i tkok némi és pedig nem kis 
mér tékben előnyös ér te lmére j u t : mindamellet t azonban 
soha sem lesz képes azokba annyira behatni , mint behat 
azon igazságokba, melyek az ő saját t á rgyá t képezik. Az 
isteni titok ugyanis már természetűknél fogva annyira 
fe lülmúlják a te remte t t értelmet, hogy még a kinyilat-
koztatás és hit mellett is magának ezen hitnek fátyolába 
leplezve s mintegy némi homályba burkolva maradnak 
mindaddig, mig a halandó testben távol j á runk az Úrtól , 
mer t hit által j á runk , és nem a szem látásával. (II. Kor . 
5- 7.) , 

Ámde, habár a hit fölötte is van az észnek, a hit 
és ész közt valódi ellentét még sem létezhetik soha ; mi-
vel ugyanazon Isten adta az ész világát az embernek, ki 
a t i tkokat k inyi la tkozta t ja és a hitet szivünkbe önti, Is-
ten pedig önmagát meg nem tagadha t ja , sem az igazság 
az igazsággal nem ellenkezhetik . . . . De nemcsak hogy 
az ész és hit soha egymással nem ellenkezhetnek, még 
inkább kölcsönösen segítik is egymást, olyképen. hogy a 
józan ész bebizonyít ja a hit alapjait , s ez által megvilá-
gosítva. az isteni tudományok művelését előmozdít ja : a 
hit ellenben az észt megszabadí t ja s védi a tévelyektöl, 
és sokféle ismerettel gazdagí t ja ." (Constit. dosrn. ss. Conc. 
Vat . c. ÍV.) 

' ) P . o. a Korinthiakhoz irt I. levél első fejezeteiben. 
' ) Péld. 2. 10, 11. 
;!) U. o. 19. 27. 
4) Ozeás 4. 6. 
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A szentatyák pedig mindig nemcsak magok 
voltak legbuzgóbb ápolói a korukbeli tudomá-
nyoknak, hanem számtalanszor utalnak is mü-
veikben azon öszhangra. mely a tudományok és 
a keresztény igazságok közt szemünkbe ötlik, és 
erősen védelmére kelnek a tudománynak olya-
nokkal szemben, kik netán azt hinnék, hogy a 
tudományok zavarják, elvonják a lelket a mennyei 
dolgok szemléletétől, s igy a jámborságnak némi 
gátul szolgálhatnak. Idézzünk közölök egynehá-
nyat ! Legyen. 

Alexandriai Kelemen tudományos „iátroma-
t á r - b a n több fejezetet szentel kedvencz tanul-
mányai védelmére. Az egyikben ezeket mondja: 

Némelyek, kik helyes gondolkodásmódjukról so-
kat tartanak, nem akarják magukat sem a böl-
csészetre, sem a gondolkodástanra (dialectica) 
adni, sőt még a természetbölcsészetre sem, ha-
nem csak a hitet óhajtják egyedül és pusztán 
birni, épp oly joggal, mintha szőlőt akarnának 
oly tőkéről szedni, melyet nem müveitek. Urunk 
képletileg szőlőtőnek neveztetik, melyről szorgos 
munkálás által az örök ige szerint gyümölcsöt 
kell szednünk. Kell metszenünk, kapálnunk, kö-
töznünk, és minden más szükséges munkát vé-
geznünk. Es valamint a földművelésben és gyó-
gyászatban azt tar t ják legképzettebbnek, ki a 
termelésre és gyógyításra legtöbb hasznos isme-
retet tett sajátjává; ugy azt kell legkimüveltebb-
nek tartanunk, ki minden dolgot viszonyba hoz 
az igazsággal, ki a mértan- és nyelvtanból, zene-
és bölcsészetből önmaga gyűjt össze mindent, mi 
a hit védelmére szolgál. Azon harczos pedig, ki 
nem eléggé gyakorolta be magát, bizonyára meg 
fog vettetni."1) 

Nagy sz. Vazul hasonlókép ajánlja a profán 
tudományoknak és a szépirodalomnak tanulmá-
nyozását.2) Ezt ő maga sem mulasztotta el, s 
nyssai sz. Gergely által mint olyan dicsértetik, 
ki profán tudományosságot hozott az egyháznak 
ajándékul, „ki miután ifjúságában Egyiptomot 
kizsákmányolta, annak gazdagságát Istennek szen-
telte, és vele az egyház oltárszekrényét ékesí-
tette."3) Hogy mi volt ugyané pontban nazianzi 
sz. Gergelynek, Vazul benső barátja- és tanuló-
társának meggyőződése, kitűnik következő mon-
dásából: „Ugy hiszem, minden józaneszü ember-

*) S t romata IX. fej. 342. 1. 
") V. ö. Ba.silii opera I. köt. 24. Hom. 
3) S. Gregorii Nyss. opera, de vita Mosis. I. 209. 1. 

Par is 1638. 

nek meg kell abban egyeznie, hogy a tudomány 
a földi javak legnagyobbikának tekintendő. Én 
nemcsak azon nemes tudományról szólok, mely 
a mienk, és mely minden külső bájt megvetve, 
kizárólag a megváltás müvére és a lelki eszmék 
szépségére szorítkozik, hanem azon tudományos-
ságról is, mely kívülről jő, és melyet némely ér-
telmetlen keresztények, mint hamisat és veszé-
lyest, mint olyant, mi a lelket Istentől elvonja, 
elvetnek . . . A tudományosságot tehát nem kell 
ócsárolni, ha néhány férfiúnak ugy tetszett is 
gondolkozni; ellenkezőleg azokat, kik igy gondol-
koznak, balgatag és tudatlan embereknek kell 
tartanunk, kik azt akarnák, hogy minden ember 
olyan legyen, mint ők. hogy a tömegben rejtve 
maradhassanak, és senki se vehesse észre tudat-
lanságukat."1) 

Hát még szent Jeromos, (hogy a nyugati 
egyházatyák közül is egyet-kettőt felemlítsünk) 
ő még keményebben, de annál világosabban kife-
jezi, mennyire nem tar t ja méltatlannak a ke-
resztényhez az emberi tudományok müvelését, 
midőn igy szól az e véleményt táplálókhoz : „ Ezt 

I felelem nékik, hogy nem voltam oly együgyű és 
j miveletlen, — amit ők szentségnek képzelnek, 

halászok tanítványainak mondogatván magokat, 
— mintha bizony az által lennének szentek, lia 
mit sem tudnak."2) 

Ép ugy emeli ki sz. Ágoston is a világi tu-
dományok nagy fontosságát, s megjegyzi, hogy 
a pogány bölcsészek irataiban elszórt igazságok 
ugy tekintendők, mint a nemes érez a fémek 
között, melyet „a kereszténynek tőlök el kell vennie 
az evangelium helyes hirdetésére. Vájjon más-
kép cselekedett-e," teszi hozzá, — „annyi jám-
bor hivő közöttünk ? Mennyire megrakva arany-
nyal, ezüsttel, és drága öltönyökkel láttuk mi 
Cypriánt, a nyájas tanítót és boldog vértanút 
Egyiptomból távozni ! Mennyit vitt el Lactantius, 
Victorin, Optatus, Hilarius ? Mennyit számtalan 
görög 1 "3) 

De mit bizonyítsuk hosszadalmasan a szent-
I , ^ 

atyák nyilatkozataiban azt, hogy ők a tudomá-
nyok fejlődésének gátot nemcsak nem vetettek, 
hanem azt minden tőlök telhető módon előmoz-
dították ! Hisz előttünk vannak maguk az ő mü-

S. Greg. Naz. Funebr . or. in laudem Basilii M., 
opp. Par is . 1609. I, 323. 1. 

2) E p . XV. ad Marcell. Mart ianay kiad. II . köt. 2. 
62. 1. 

3) De doctrina christ . II . könyv, 40. fe j . 
•29* 
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veik. vaskos köteteik, ezek maguk a legkiáltóbb 7 O CT 
bizonyíték! Mennyi szellemi kincs van ezekben 
letéve, mily alaposan ismerik a bölcsészetet, 
mennyire jártasak az ókor szépirodalmában ! Azért 
kényszerítve érzé magát a hires verulami Baco is 
bevallani, hogy: „Isten kiküldé igazságát a vi-
lágba. melyet a tudomány egyéb ágai kísérők és 
szolgálók gyanánt követnek. Ugy látjuk" — mondja 
— „hogy sok régi püspök és egyházatya a po-
gányok tudományában igen jártas volt : olyannyira, 
hogy Julián császár rendelete, mely a kereszté-
nyeket a tanítástól és tanulástól eltiltá. a hit 
sokkal veszélyesebb megtámadásának tekintetett, 
mint elődeinek véres üldözései. A keresztény egy-
ház va-la az, mely a skytliák és saracénok bero-
lianásai alatt megőrizte kebelében a tudomány 
maradványait; melyek különben teljesen elenyész-
tek volna. "íj 

S valóban igy is van. Még egyszer tehát: a 
kereszténység nemcsak hogy semmiféle akadályt 
nem állit a tudományok fejlődésének, hanem nincs 
nagyobb ellensége a tudatlanságnál ; nemcsak, 
hogy minden módon előmozdítja a tudományt, 
hanem valóságos szülőanyja a tudományos mű-
veltségnek az egész világon. 

(Vége köv.) 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Minél több gondot fordítunk az oltárszolgákra, a 

ministráns gyermekekre, annál inkább megbecsülik ezek 
is magukat , s a haszon nem csak jobb maguk viselete 
lesz, hanem egyúttal épülésére lesznek a közönsegnek. 
Nem árt a ministráns gyermekeket időnkint oktatás alá 
venni, s i lyenkor az idősebbeket szolgálatuk egyes hibáira 
figyelmeztetni. Az pedig soha sem elég, ha a pap a mi-
nistránsokat ide-oda taszigálja, vagy az isteni szolgálat 
közben minden hibánál erősen rájok kiá l t ; e helyett 
czélj^ivezetőbb az utólagos felvilágosítás a sekrestyében 

*) De dignitate et augmentis scientiarum. Lond. 
1818. VI. k. 63. 1. — Nagyon méltó, hogy itt feljegyez-
zük a fönebb idézett vaticani sz. zsinat idevonatkozó eme 
szavait: „Az egyház, távol attól, hogy az emberi művé-
szetek és tudományok müvelését gátolná, azt inkább több-
féle módon pártolja és elősegíti. Mert t. i. azoknak az 
emberek életére kifolyó előnyeit ismeri és méltányolja ; 
sőt nyilván vallja, hogy azok, amint Istentől, a tudomá-
nyok Urától erednek, ugy, ha helyesen kezeltetnek, ma-
lasztja segélyével hozzá is vezetnek . . . . Hadd növeked-
j é k tehát és gyors léptekkel haladjon előre a kor és szá-
zadok fokozata szerint az egyeseknek ugy, mint minden 
embernek, egvnek-egynek ugy, mint az egész egyháznak 
értelme, tudománya és bölcsesége, de csak saját nemében, 
t. i. ugyanaz maradván a hitágazat, az értemény és tan-
tétel." (Const, dogm. ss. Cone. Yat. IV. fej.) 

Lehet-e világosabban kifejezni, mennyire szivén fek-
szik az egyháznak a tudományok fejlődése '? 

vagy az iskolában, a hol is legjobb mindjár t gyakorlat 
próbát tenni, az egyes szolgálati ténykedések czélját és 
módját megmagyarázni. Ha a gyermekek belátják, mért 
kell nekik ide vagy oda menni, ezt vagy azt oda nyújtani, 
mi a czélja a csengetésnek, jelentősége a térdhajtásnak, 
— akkor mozdulataikban sokkal nyugodtabbak és ügye-
sebbek, egész szerepökben pedig öntudatosak lesznek. 

Először is meg kell nekik magyarázni, hogy az 
oltár közepén . történő térdbajtások tulajdonképen nem 
tartoznak az ő segédkezésökhöz ; hanem azért fordulnak 
elő, mert ott van az oltáriszentség, s h a ' e z előtt elmegy 
valaki, tartozik térdet hajtani . A hol a gyermekeket 
minden oh nélkül a középre összemenni s térdet haj tani 
lá t juk, ott bizonyosan nem tudják megmondani, hogy a 
térdhaj tás az oltáriszentséget illeti, — hanem azt gondol-
ják, hogy az egyátalán a ministratióhoz tartozik. 

A ministránsok viszik át a misekönyvet egyik ol-
dalról a másikra. Sokhelyütt a pap az átvitel előtt a 
misekönyvet becsukja és miután a ministráns átvitte, a 
másik oldalon új ra kinyitja. Ez igen jó szokás ; azért, 
mert a gyermek könnyebben le tudja venni a vánkosról a 
betet t könyvet, s ismét könnyebben fel is tudja tenni a 
másik oldalon ; és mivel a misekönyv ezáltal nincs ugy 
kitéve annak, hogy a gyermek a jelzésül közbe tet t 
ujjaival beszennyezze, vagy épen az átvitel utáni kinyitás-
kor az egyes lapokat behasítsa. Ezt, a szokást tehát 
ajánlani lehet, már csak a misekönyv kimélése szempont-
jából is. 

A ministránsok nyú j t j ák oda a papnak az ámpolná-
kat, a mosdótálczát és a törülköző kendőt. Legtöbb he-
lyen ugy láttam, hogy a balról ministráló gyermek fel-
megy a vánkosért, lehozza, a másik gyerek ráteri t i a 
kendőt, azután hozza az ámpolnákat. Ez igy nem czél-
szerii ; mert a vánkos feleslegesen lesz koptatva és a 
gyermek kezei által piszkítva, aztán a Lavabo után a 
gyermek a vánkos feltevésekor a misézőt szükség nélkül 
zavarja, nem egyszer épen megtaszitja. Talán helyesebb 
szokás az, hogy a balfelől levő minstráns átveszi a ken-
dőt, két csúcsánál fogva tar t ja s a kézmosáskor a misé-
zőnek odanyújt ja . Ebben némi elegantia is van. Vagy 
ismét másutt, nemcsak mikor egy gyermek miuistrál, 
hanem ha ketten vannak is, a jobbfelőli, a kendöcskét 
bal kar jára teríti, honnét a pap azt leveszi. Ez is meg-
jár ja . 

Aztán jön a ministránsok élvezeteinek netovábbja 
— a csengetés. Sok pör megv végbe emiatt már a sek-
restyében, s nem egyszer a papnak kell eldöntenie, ki 
legyen a főminister, kinek legyen joga a csengetésre. 
Ártat lan öröm valóban, nem kell ezt a gyermekektől 
megirigyelni; legfelebb oda kell terelni e versengési haj-
lamukat, hogy a csengetést a czélnak megfelelőleg, ko-
molyan és kellemesen végezzék. Mindenekelőtt nem kell 
tűrni az előleges csörömpölést, a csengetyünek megelőző 
szükségtelen fogdosását, a vele való já tékot . A gyermek 
a Lavabo után készítse a csengetvüt maga mellé, de ne 
tartsa kézben, hanem tegye le az oltár lépcsőjére. Ezt 
többször is kell sürgetni, s lia mégis előfordul, hogj r a 

1 csengetyü idő előtt hallatszik, a miséző egy komoly ol-
' dalpillantással igyekezzék nemtetszését megmutatni . 
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I t t közbevetőleg megemlítem, hogy igen sok helyen 
felette nagy a csengetyü. Láttam kis templomokban is 
olyant, hogy a ministráns két kézre fogja, s mégis majd-
nem belefárad. Természetesen lármát csinál eleget, s a 
gyengébb idegzetű hivő örül, ha vége van. Mintha a 
csengetésnél a minél erősebb és lármásabb csengetés 
volna a fődolog. Pedig az csak jeladás, melylyel el van 
érve a czél, mihelyt a jelenlevők meghall ják. Azonkívül 
nincs más czélja. Ugyanezen czéljának megfelelőleg nem 
is szükséges azt a csengetyüt sokáig rázni. Mert hát sok 
helyen rázzák, ahelyett , hogy ütem szerint csöngetnének. 
Ez a rendetlen rázás mindenesetre csak sérti az ízlést 
s a kissé finomabb jelenlevőkre kellemetlenül hat, s az 
ilyen csengetés ugy tűnik föl, mint valami ügyetlen gyer-
mekjáték. — Az ily kellemetlenségektől a híveket meg-
lehet s meg kell menteni azáltal, ha a gyermekeknek 
megmagyarázzuk, s őket begyakoroljuk, hogyan csenges-
senek helyes, rövid ütem szerint, ugy hogy a csengetyüt 
lefelé lógatva, ne pedig fölfelé tartva vezessék. Ha a 
gyermek a csengetyüt ugy tar t ja s vezeti, hogy ennek 
verője (szive) nem függ, hanem fekszik, akkor a csöngés 
nem kellemes többé, hanem erőszakos csörömpölés. — S 
erre különösen azon lelkészek figyelmét hívom fel, kik 
az isteni szolgálat szépségét azáltal is óhajtot ták emelni 
hogy összehangzó oltár-csengetyüket szereztek. Ha az ily 
esengetvüket a gyermek nem jól vezeti, lesz ugyan több 
hang, de egymásután, és nem egyszerre, és sehogy sem 
eszközli az óhaj tot t kedves benyomást. A tapasztalás 
szerint legczélszerübbek és az istenitisztelet komolyságá-
nak és díszének leginkább azon kisebbfajta csengetyük 
felelnek meg, melyek tiszta, és mégis lágy hanggal bir-
nak ; a szerfelett nagy, két kézre való, éleshangu csen-
getyük pedig mellőzendők. 

Meghiszem én azt, hogy némely főtisztelendő urak 
megmosolyognak az ily csekélységekben való fontosko-
dásomért ; de már nem tehetek róla, megvallom, hogy 
pl. az oltárcsengetést illető ezen felfogásom és érzékeny-
kedésem még gyermekkoromból származik. Akkori plé-
bánosunk igen gyakran magával hozta zsebében a hittani 
órákra a templomcsengetyüt. Elődje alat t mi is ráztuk, 
csengettünk sportszerűen, meg volt engedve, legalább 
senki sem til totta el. De az u j plébános, akinek, mellé-
kesen legyen mondva, minden mozdulata finom volt, a 
mi parasztos csengetésünket nem tűrte ; inkább vesző-
dött, tanitotta a taktust , s még most is ott ugy csenget-
nek, hogy egész öröm hallgatni. Különben ezt az egész 
csengetyü-gyakorlatot mise után a sekrestyében is meg 
lehet tartani. 

Hát az astantiás misék és vesperások ! Mindenesetre, 
akik egyes nagyobb alkalmakkor az isteuiszolgálatot 
azáltal akar ják feltűnőbbé és ünnepélyesebbé tenni, hogy 
közben incensálnak, azok igen bölcsen teszik, ha a gyer-
mekeket jól begyakorolják, mert ha a gyermekek nem 
tudják a rendes térdhaj tásokat stb., az ünnepélyemelés 
könnyen karr ikaturává törpül. Ami az oltári szentséggel 
való isteniszolgálatokat illeti, némely helyen thuriferi-k a 
czéhn:esterek, másutt a ministránsok közül a nagyobbak 
és ügyesebbek. Bármiként van is ez, az a megjegyzésem, 
hogy az áldásadás után lejövet a pap ne maga emelje ki 

nyakából a velumot, hanem szoktassa hozzá a czéhmes-
terelret vagy gyermekeket ahhoz, miszerint azt a válláról 
ők vegyék le, és pedig ugv, hogy midőn lejön, kezökbe 
adja a jobb válláról lecsüggő részt, ami által forduláskor 
az egész velnmból szépen kibontakozik. Ez csak pendantja 
lesz annak, hogy a velumot nem maga veti le a válláról, 
hanem mások. Es a velumot a nyakból sajátkeztileg ki-
vetni s ugy odaadni az illető segédkezőnek, épugy dísz-
telen, mint volna az, ha az infulás főpap maga kapná 
le saját fejéről az infulát, és adná át az infulistának, aki 
feltette neki. 

Végre még valamit a provisióknál történő segédke-
zésről. A hol a gyermekek nem nyernek értelmes okta-
tást az ő oltárszolgai teendőikről, ott előfordul, hogy 
beteglátogatás alkalmával a szobába belépve a gyermekek 
az összes, magukkal hozott szereket felrakják a teri tet t 
asztalra. Hogy a szerkönyvet, a lámpát odategyék, s 
esetleg a még nem égő, de odakészített gyer tyákat azon-
nal meggyúj tsák, erre természetesen rá kell őket szok-
tatni, ha ugyan ezt a házbeliek tenni a zavarban elfe-
lejtik. De hogy oda tegyék az asztalra a csengetyüt, a 
papnak kalapját, meg a saját sapkáikat, azt nem szabad 
megengedni. Az asztal ilyenkor az oltárt helyetesiti, az 
oltárra pedig nem szabad odatenni az oda nem illő tár-
gyakat. Mindenesetre a pap maga adjon jó példát az-
által, hogy ő se tegye az asztalra, hol az oltári-szentsé-
geket letette, a kabát ját , kezty üjét vagy pláne a botját ; 
hanem inkább kövessen el mindent, ami által az a tiszta 
abroszszal beter í te t t asztal az oltárra emlékeztessen, majd 
akkor aztán a gyermekek is tiszteletteljesebben közelit-
nek hozzá, nagyobb lesz a hatás, a jó benyomás a betegre 
és az ily alkalommal megjelenni szokott többi liivekre, 
és más vallású szomszédokra. Nehézség nélkül behozható, 
mint ezt ujabban tettem, hogy a provisióknál kisérő 
gyermekek ministránsruhába öltözzenek, s ezáltal dísze-
sebbé váljék a beteghez való felvonulás. Hogy a gyer-
mekek ezt a fáradságot ne resteljék, s jó kedvvel tegyék, 
az iskolában arról szóltam alkalmilag, mily nagy kegye-
lem az Ur Jézustól, hogy a beteghez elmegy, elviteti 
magát a pap által, mivel a beteg nem mehet el a tem-
plomba. Milyen nagyszerű — mondám — az urnapi 
processio, mily ünnepély, mily fényes ruhák, sok gyer-
tya, lámpák, koszorúk, sátrak, menyezet, diszőrség, ágyú-
zás ! miért ? — mert körülhordják az utczán az oltári-
szentséget, azért van minden feldiszitve, azért vannak az 
emberek is ünneplő ruhába felöltözve. És lám a beteghez 
is az oltári-szentség vitetik, az utczán keresztül ; a pap 
ráveszi a karinget, a stólát, egyházi ruhába öltözik, az 
öröklámpa helyett egy más kézi lámpában ég a gyertya, 
a csengetyü pedig még megszólal és figyelmezteti a kö-
zelben levőket, hogy térdeljenek le s imádják az Ur 
Jézust ; a pap és a gyermekek hajadon fővel mennek, s 

I egész uton komolyak, és hallgatnak ; és ez mind rendjén 
van, mert az Istent megilleti ez a tisztelet. És mégis, ti 
ilyenkor nem vagytok mindig szépen felöltözve, egyik-
nek a kabát ja , másiknak a nadrágja rongyos, mert hát 
éppen hétköznap van, és hirtelenében nem mehettek haza 
az ünneplő ruhátokba öltözködni. Mit gondoltok, nem 

: lehetne-e rávenni a ministerruhát, nem volna-e ez szebb 
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és díszesebb, nem épülnének-e ra j ta tok a községbeli hí-
vek, ha lát ják, hogy ti mennyire tudjátok, ki van ott je -
len az oltáriszentségben, és mennyire megbecsülitek őt, 
hogy mindannyiszor egy kis processiót akartok a számára 
rendezni. — Es ők igazi gyermeki őszinteséggel azt fe-
lelték : igenis, majd rávesszük, igy sokkal szebb lesz, nem 
sajnál juk a fáradságot. S azóta ugy van ; és ha néha, 
mint gyermeknél nem csoda, egy kis hiúság vegyül is 
közéje, mégis szerintem a hivek közt az oltáriszentség 
iránti köteles tisztelet és hódolat fokozásának egyik módja 
gyanánt tekinthető. Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 10. Welchradi szt. Cirill és Me-

t hód-ünnepélyek. — A szomszéd Morvaországban (Welch-
rad községben, Magyar-Hradisch mellett) nagy ünnepé-
lyek folynak le, a két nagy szláv apostol, szt. Cirill és 
Method tiszteletére. 

E két testvér közül, kiknek a katholicismus és a 
szláv nemzetek annyit köszönhetnek, mint ismeretes, szt. 
Cirill Rómában fejezte be életét, sz. Method pedig 885. 
április 5-én Morvaországban. Szt. Method halálának mil-
leniuma szolgáltatott okot ezen ünnepélyekre, melyek 
három sorban igy fognak megtar ta tn i : április 6—12-ig : 
Szt. Method halála napjának ünnepi oktávája ; julius 5— 
12-ig; szt. Cirill és Method ünnepének oktávája ; augusz-
tus 15—22-ig a welchrádi patrocinium oktávája. 

Már régen készülnek ezen ünnepélyekre, melyek 
tulajdonképeni főczélja : a katholicismus erősitése, illető-
leg terjesztése az anyaszentegyház egységétől elszakadtak 
egyesítése által. 

Ily magasztos szellemben kontemplálta nagybölcse-
ségii szentséges atyánk ezeket az ünnepélyeket, melyek 
iránt meleg érdeklődést tanúsított . Szentséges atyánk 
nem kicsinyli a szláv elem jelentőségét. S a szeme a jö-
vőbe tekint és azt a nagy szerepet, mely előbb-utóbb 
kétségkívül a szláv elemnek kijut. S amit éles, messze-
tekintő tekintete kontemplál, azt nagy szive meg akar ja 
valósítani. Visszavezeti azokat az egyház kebelébe, kiket 
inkább az egyházi életen kivül eső indokok, mint áthi-
dalhatatlan dogmatikai különbözetek elszakitottak a centro 
unitatis, kik — ha eltekintünk politikai, nemzetiségi és 
hatalmi momentumoktól — oly könnyen elfogadhatnák 
az egyháztól azt, mit azon kivül más és más alakban 
úgyis gyakorolnak, egyszóval megszüntetni a schismát 
és visszaállítani a Photius vagy illetőleg Coerularius Mi-
hály előtti egységet a római egyház és az elszakadt gö-
rög egyház között ama nagyszerű, világra szóló terv, 
mely szentséges atyánk világ-egyházkormányzati gondjai 
között igen kiváló helyet foglal el. 

Számos intézkedéseket jegyezhetnénk fel, melyek ezen 
czél valósítására, mint eszközök szolgálnak. De minek ? 
Úgyis ismeri ezeket t. olvasóközönségünk. 

Es szentséges atyánk magasztos törekvései nem 
eredménytelenek. Mennyből ered bölcsesége, mely nem-
csak tudja, mit, de azt is, hol és mikor kell szólani és 
intézkedni, már számos termékeny magot elvetett, me-
lyek csendesen bár, de biztosan fejlődnek. Konstantiná-

polyban pl. — hogy csak egyről szóljunk - hiteles érte-
sülésünk szerint nagyon élénk és sokat igérő mozgalom 
észlelhető, mely közelebb vitte a szellemeket az unió-hoz 
és ezt létre is hozza, ha valami rendkivüli politikai vagy 
egyéb ok zavarólag közbe nem lép. 

A mostani morva ünnepélyek czélja a hálaadó tisz-
teleten kivül az unió eszméje. Tisztán vallási, egyházi 
czél. A döntő, hivatalos körök, melyek ezeket az ünne-
pélyeket rendezik, más czélt nem ismernek. Szentséges 
atyánk magatartása arra a legvilágosabban vall. A cseh-
morva püspöki kar közös pásztorlevele sem ismer más 
czélt. E közös pásztorlevél a szentszékhez való ragasz-
kodást kiemeli és a felebaráti szeretetet, melylyel a cseh 
és német a jkú hivek egymás iránt viseltetni tartoznak. 
Az ünnep-rendező bizottságban oly conservativ irányú 
férfiak vannak, kiknek loyalitása és hazafisága iránt ké-
telyt támasztani nem szabad. 

Valami „szláv demonstratio" eszméje az intéző és 
döntő köröktől távol fekszik. Ezt a zsidó-liberalis sajtó 
oktroyálta az ünnepélyre, ezt keresi az orosz és porosz 
felfogás az egész ünnepélyben. Lengyelország visszaállí-
tása, melyre ezen ünnepély az orosz és porosz gyanú 
és félelem szerint az első lökést adná, katholikus részről 
ezen jelenlegi ünnepélylyel kapcsolatba sem nem hoza-
tott , sem nem hozatik. Amit katholikus körökben óhaj-
tanak, az szentséges atyánk magasztos tervének mielőbbi 
megvalósítása ; ez az unió létesitése S lia ez sikerült, 
akkor a panszlavisinus rémétől félni nem kell. Európa 
belbékéjének biztosabb alapja nem volt, mint az unió 
visszaállítása. A teljesen katholikussá lett szláv elem el-
veszitené ama veszélyes voltát, melyet — helyesen vagy 
nem, azt kutatni nem a mi dolgunk — most a szláv 
elemnek tulajdonit a világ. S azért kár és bűn gyanúsí-
tani azt, mi a lelkek örök üdvösségének biztosításán ki-
vül az államok életére oly jótékony befolyással bír. Scio, 
cui credidi et certus sum ! Szentséges atyánk nagy böl-
cseségü szavát követve soha összeütközésbe nem jövünk 
semminemű — akár nemzeti akár hazafiúi — köteles-

i 
séggel. 

Hunc nos duceni laeti sequimur ! ? 

BéCS, április 7. Még egyszer a congrua-kérdés. — 
Sietek beváltani igéretemet, melyet febr. 20-án kelt. 

tudósításom *) végén tettem. Minthogy pedig azt gondol-
hatná valaki magában, hogy siethetsz már, sógor, hiszen 
elkéstél, mert a ra jxrá t mindkét háza, a herrenhaus és 
abgeordnetenhaus rég elfogadta a papi dodáczió feleme-
léséről és a congrua-kiegészitéséről szóló ideiglenes „ha-
tározatokat" , — kénytelen vagyok csakugyan sietni annak 
kijelentésével, hogy nem hogy elkéstem volna, de sőt 
éppen jókor érkezik tudósításom önökhöz, mert a mint 
hallom éppen most jelent meg a sajtóban Trefor t minis-
ter felszólítása a püspökökhöz a papi dotáczió szabályo-
zása és a congrua felemelése ügyében. És miután én 
tudósításaimmal nem itt, hanem ott önöknél óhajtok 
némi szolgálatot tenni : talán már nem fog e declaráczióm 
után találkozni senki, a ki az elkésésről szóló theoriát, 

I . 

i *) Lásd a Religio ezidei lß, 17. és 18. számait. 
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ezentúl is fentartani kívánná evvel a tudósítással szemben, 
a mely ,post festa ; jelenik meg ugyan, tekintve a húsvé-
tot, de elég jókor az önöknél csak most kezdődő pap-
dotaczionális peripecziák útvesztője titkainak magyará-
zatára. 

Magyarország és Ausztria közt minden tekintetben, j 
tehát vallásügyi és egyházi tekintetben is, látszólagos nagy j 
különbségek mellett lényegileg a lehető legnagyobb I 
egyöntetűség észlelhető. Bocsánat a hasonlatosság e faj-
tájáért , de előttem ugy rémlik, mintha ez a két állam-
test vallásügyi és egyházpolitikai tekintetben ugy viszony-
lanának egymáshoz, mint ugyanarra az egy kaptafára sza-
bott német — és magyar csizma. Méret, lényeg — j 
minden ugyanaz ; csakis az a különbség a kettő közt, 
hogy az önöké magyar ízléshez van szabva és van raj ta 
a régi jó világból még sarkantyú is, holott a mienk oly 
csendes mint akár csak a legjámborabb — papucs. 

Miután, ugy hiszem, kellően exordiumoztam tudó-
sításomat, ideje, hogy in médias res bevezessem a t. 
olvasót. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A dunaföldvári kath. legény-egylet. 

Dunaföldvártt f . hó 5-én a kath. legény-egylet meg-
alakulása a városi polgárok élénk részvéte mellett ment 
végbe. Az ülést, mely az iskola termében tar ta to t t meg, I 
nagys. és főt. Nagy János helybeli apát-plébános, mint 
az egylet elnöke, üdvözlő beszéddel nyitotta meg. — 
Ezután föt. Lehmann Ágoston ur, mint a budai kath. 
legény-egylet elnöke, aki ez ülésre az elnökség által hi-
vatott meg, igen tartalomdus beszédben fejtegette a kath. 
legényegyletek czélját, melynek végeztével a termet zsú-
folásig megtöltött iparosság zajos éljenzésben tört ki. 
Kador Sándor ur a kath. legényegyletek közlönyének, a 
„Korunk"-nak szerkesztője a társadalom rohamos hanyat-
lását ecsetelte, melynek főokául a vallástalanságot mondja 
s felhívja a jelenlevőket, hogy tömörüljenek azon zászló 
köré, melyen fő jelszóként a „vallásosság és erény" tün-
dökölnek. Majd Paczona Antal ur a budai kath. legény- ' 
egylet rendezője, a kath. legényegyletek belszervezetéről, : 

munkabeosztásáról, illetve a szükséges tanszerek és tár- ! 
sasjátékok beszerzési módjáról értekezett, mely után Tó-
be li József az egylet alelnöke és alapitója bejelenti, hogy 
az egylet már a mai megalakulásnál 26 rendes és 46 
pártoló tagot számlál. Végül az elnök megköszöni a ven-
dégek szives fáradozását, akik Budapestről ez ügyben je-
lentek meg s az ülést azon édes reményben oszlatja fel, j 
hogy a dunaföldvári katholikus legényegylet az iparosok | 
oly élénk részvéte mellett, a milyet ez alkalommal tanú-
sítottak, rövid időn fel fog virágzani. Az ülés végeztével 
az egylet elnöksége a pécsi püspök ő exellenciája atyai 
áldását az egyletre sürgönyileg kérte, valamint dr. Gri.tscha 
Antal bécsi tábori püspök ő méltóságát, mint az ausztria-
magyarországi kath. legényegyletek központi elnökét, az 
egylet megalakulásáról szintén sürgöny u t ján értesítette. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Beszámolás 

a^ néhai nagymélt. gróf Cziráky János emlékére a „ M. 
Allamu-nál begyült adományokról. A ,M. A.' főszerkesz-
tője özv. gróf Cziráky Jánosné, sz. gróf Dezasse Luiza, 
csillagkeresztes palotahölgy ö excellencziájának a .Rel.' 
előbbi számában közlött levél mellett a következő okmányt 

küldötte meg : 

II. 
Örök időkre való sz.-mise-alapítás. 

Az Atya és a Fiu és a Szentlélek — az oszolha-
tatlan sz. Háromság nevében. 

Midőn az isteni Gondviselés a magyar egyház és 
haza fényes oszlopát, a megsiratott gróf Cziráky Jánost 
1884-i február 9-én az örök hazába hivta, az országos 
gyász első napjaiban buzgó katholikusok adakozni kezd-
tek a megboldogult nagy férfiú emlékére. Némelyek 
szobrot, mások emlékkápolnát óhajtot tak. E n tudván, 
hogy méltó szoborra 6 0 - 70 ezer forint is kevés, mig 
emlékkápolnát amaz összeg fele részén is emelhetni, in-
kább az emlékkápolnát javasoltam s a hozzám beküldött 
apró adományokat ily czim a la t t : „Gróf Cziráky János 
emlékkápolnájára" gyűj töt tem. Két szegény tanító volt 
az első, egy pár f r to t beküldő adakozó ; de önként, min-
den felszólítás nélkül, egymástól legtávolabb lakó egy-
házi és világi férfiak adakoztak. Hónapokon át apró 
adományok érkeztek és nyugtáztat tak a lapban, mig vé-
gül 92 f r t és 1 db arany gyűlvén egybe, az adakozás 
megszűnt, amint azt előre is sejteni lehetett, hogy t. i. 
hatalmas initiativa és országos gyűjtés nélkül sem szo-
bor, sem emlékkápolna nem létesíthető. 

De azért ki ne találná dicsérendő- s igen tiszteletre-
méltónak a szegény adakozók példás kegyeletét és felbuz-
dulását ! ? 

E n a begyült adományokat takarékpénztárba tevén, 
ez évben száz arany forintról szóló magyar járadékköt-
vényt vettem s azon reményben, hogy a kegyeletes ada-
kozók helyeselni fogják e l járásomat: örök időkre való 
gyász-sz.-mise alapítását határoztam el és felkértem a 
kath. hitéletet oly buzgón ápoló és előmozdító budapesti 
nt. capucinus zárda érdemteljes főnökét, ft. Berger Márk 
gvardián atyát, hogy ezen gyász-sz.-mise alapítási ok-
mányt a százforintos adómentes magyar aranyjáradék 
kötvénynyel, melynek száma 052,486. (A. betű) és az 
1885-i január 1-től járó kamatszelvényekkel együtt el-
fogadni szíveskedjék, olyképen, hogy a már ez évre is 
járó kamatért néhai nagyméltóságú gróf Cziráky János 
lelki üdveért egy csendes sz -misét, a jövőben pedig 
évenként febr. 9-én egy sz.-misét mondani vagy mon-
datni szíveskedjék, mindig a budai capucinus temp-
lom Szűz Mária-oltáránál, kinek a megboldogult gróf 
Cziráky János mindig egregius cultorai közé tar tozott . (A 
kötvény vétele után fennmaradt kamatot (1 f r t 40 kr) a pé-
terfillérekhez, a „M. Állam" 26-ik gyűjtéséhez csatoltam). 

Kelt Budapesten, 1885-i nagycsütörtökön, vagyis sz. 
György hava 2-ik napján. Lonkay Antal, 

a „Magyar Állam" tulajdonosa éa 
főszerkesztője. 
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Adakozás a kispesti róni. kath. templomra.*) 
(Folytatás). 

Fábián Ferencz tornai plébános gyűj töt t 7 f r t 40 
kr, Henny Sebestyén nagyzsámi pléb. adott 2 frt , Sze-
esányi Vilmos prassitzi esperes pléb. 2 fr t , Sopron-szilli 
pléb. 1 frt , Szilaveczky János farnadi pléb. 2 frt, Bugala 
József boldogi pléb. 3 f r t 80 kr, Pachmann Ignácz nyitra-
pásztori pléb. 2 frt , Scbaureder Antalné urnő 10 frt , 
Szitár Mihály jászkarajenői pléb. 3 f r t 50 kr, Kruesz 
Vilmos ném. bogsáni pléb. 1 frt , Vlahovics Mór báth-
monostori pléb. gyűjt . 10 frt , Gaál Imre malenitza-falvi 
pléb. 2 frt , Pelcsárszky Ananias nyitra-felsővárosi pléb. 
2 frt , Beszterczey Ferencz barancsi pléb. 1 frt , Zloczky 
Theodóz gernyesi pléb. 2 frt , Laluhay Pál szurdok-püs-
pöki pléb. 2 frt , Vavró József sárosdi pléb. 1 frt , Likér 
Ágost erdőtelki pléb. gyűjt . 3 f r t 50 kr, Rácz Viktor 
szolocsini pléb. 1 frt , székudvari pléb. 1 fr t , Rothmayer 
Zsigmond zichyfalvi pléb. 40 kr, Grofcsik József nádasdi 
pléb. 1 frt , Frastáczky József viszolaji pléb. 1 frt , Klo-
chány József maluzsinai pléb. 2 f r t 20 kr, Berzeviczy 
Kelemen szt. erzsébeti esp. pléb. 1 fr t , Fodor Endre ó-
bébai pléb. 1 frt , Besser nep. János dolácsi pléb. 1 fr t , 
Plánky György barátfalvi pléb. gyűjt . 6 frt , Büdöskuti 
pléb. 2 frt , Lovász Antal zsámboki esp. pléb. 3 frt , 
Felsőkocskóczi pléb. 1 frt , Abel Ferencz bősi pléb. 1 frt , 
Pálich János mono-tor-szegi pléb. 1 frt , Massa Károly 
polonkai pléb. 1 frt , Laszáb György nyitra-ivánkai pléb. 
gyűj t . 3 fr t , Zékány József ruszpolyáni pléb. 3 fr t , Dedko 
Mátyás grabóczi pléb. 1 frt , Motura Antal tiszolczai plb. 
gyűj t . 3 fr t , Schäffer Antal nagybecskereki pléb. Maizin-
ger Károly kerecsendi pléb. Duha Jenő deés-aknai pléb. 
I fr t , Németh János rábaszentmihályi pléb. 1 frt , Beré-
nyi Ant. őrisztpéteri pléb. gyűjt . 6 f r t 55 kr, Németh 
József csornai pléb. 1 frt , Halasy Lőrincz rakamazi pléb. 
5 fr t , Rákos Endre hernádnémeti pléb. 1 frt , Tóth Fe-
rencz pusztapéteri pléb. gyűj t . 2 frt , Szelepcsényi László 
budaeörsi pléb. 2 frt , Verem István petrocsai pléb. 2 frt , 
Artimovics Gábor kisfaludi pléb. gyűjt . 3 frt , Báthy La-
jos n. mácsédi pléb. 1 fr t , Kovacsovszky József ompitali 
pléb. 2 frt , Aujeszky Ferencz detrekősztpéteri pléb. 1 frt , 
Végső Sándor uj-fejértói pléb. 1 frt , Blahó Pál dojcsi 
pléb. 1 frt , Vörös Vincze dunaszt. páli pleb. 1 fr t , Laczkó 
Mihály jánoki pléb. gyűjt . 7 f r t 40 kr, Szálé Viktor 
ecseghi esp. pléb. 1 frt , Nagy Antal szőnyi pléb. gyűj t . 
34 f r t 62 kr, Deskó János munkácsi főesp.-pléb. 1 frt , 
Rang Antal kisasszonyfai pléb. 2 fr t , Jászovics Soma al-
mási esp.-pléb. gyűjt . 5 ír t 54, Venczelly Mihály püspök-
ladányi pléb. 1 fr t , Perinay Pál felső-thuri pléb. gyűjt . 9 
f r t 25 kr, Bednárik István nagvveszverési pléb. 1 frt , 
Sztarkó Ferencz süvetei pléb. 1 frt , Spanjevics Márk po-
mázi esp.-pléb. 2 f r t . Hofbauer Ede kápl. 1 fr t , Kiss 
Alfonz radnóthi pléb. gyűjt . 6 f r t 40 kr. Stipula Antal 
főnyi pléb. 1 fr t , Hass József kányái pléb. 1 fr t , Bárió-
czy Vendel podvilki pléb. 1 frt , Kende Károly turkevei 
pléb. 1 frt , Vrede György kisfaludi pléb. 2 fr t , Várzély 
Máté oravkai esp.-pléb. 2 fr t , Ujbeszterczei pléb. 1 fr t , 
Ivalianyecz Mátyás liptó-szt.-andrási pléb. 1 fr t , Petrovics 
Gyula orosi pléb. 1 frt . (Folytat juk.) 

*) Szent kötelességünk a kispesti ka th . hitközség ügyeinek 
ápolása, hiszen mintegy keresztapai t isztet végeztünk e hitközség és 
lelkészség létesítésénél. T. olvasóink meg fogják tehá t engedni, hogy 
még néhányszor helyet szenteljük ez ügynek, annál is inkább, mer t 
nem mindennapi Isten áldása nyilvánul abban, hogy i t t alig egy év 
leforgása a la t t lelkészség gyökerezik meg, templom jön rendbe és 
diszes lelkészi lak jön létre. Ez egy ál ta lunk ini t iai t ka th . actió-
nak örökké emlékezetes alakulása, melyben az adakozó paptársak 
és hivek, valamint Ribényi A. kispesti curatus ur érdeme kimagasló. 

Szerk. 

I R O D A L O M . 
= A kath. főpapok- és főuraknak a középiskolai 

törvényjavaslat felsőházi tárgyalása alkalmával mondott 
b e s z é d e i . 1883. Sajtó alá rendezte, előszóval és beveze-
téssel ellátta P'iszlávszky Sándor, kassai egyházmegyei 
áldozópap és nevelő. Kiadta Szüt* és társa kath. könyv-
kereskedése. Budapest, 1885. 8-r . XLIII . 157 1. Ara fűzve 
1 f r t 50 kr, kötve 2 fr t , diszkötésben 2 fr t 50 kr . 

Mikor főpásztoraink a főrendiházban beszélnek, az 
egész ország feszült figyelemmel hallgat reájok, mert 
tudja mindenki, hogy a közönséges politikai pártszempon-
tok és taktikai félrebeszélések színvonala fölött messze 
kimagasló bölcseség teszi enuncziáczióit főpapjaink nyi-
latkozataiban, melyeket a vallás ihlete és a tanulmányok 
lelkiismeretessége sajátszerű erővel és varázszsal szoktak 
mindenkor felruházni. 

Ha valaha, a középiskolai tvjavaslat tárgyalásakor 
nyilvánult főpásztoraink szónoklataiban ez az egyházi jelleg-
ben rejlő sajátos fensőbbsége az eszméknek és szónoklat-
nak. À főpásztoraink által ez alkalommal mondott szó-
noklatok igazán felülmúlhatatlanok s a mint bámulatot 
keltettek a midőn elmondattak, épp ugy fáklya gyanánt 
szolgálhatnak azok az idők hosszú fonalán át a nemzet 
keresztény és katholikus szellemű nevelésének és művelő-
désének kérdéseiben. 

Szüts könyvkereskedése és Paszlavszky S. t. bará-
tunk, a kinek kitűnő műveltségű szelleme és lelkes ügy-
buzgósága mindenütt ott szokott lenni, a hol valami j e -
les vagy szép mutatkozik, — nagy érdemet szereztek e 
mű kiadásával. Ne legyen kath. intézet, ne legyen kath. 
tanférfin, a ki meg ne szerezné. 

Csak a történelem van hivatva feltüntetni az óriási 
kár t és veszteséget, melyet Tisza K. az által okozott, 
hogy párat lan taktikájával ugy intézte a főrendiház re-
formját , hogy főpásztorainknak nem nyilt alkalmuk ugy 
mint középisk. tvjavaslat tárgyaláskor az egész ország szine 
eV'<tt kifejteni a katholikus nemzeti polika vezéreszméit 
szemben a zsidó rabbiig ju to t t protestáns vallásügyi poli-
tikával. 

VEGYESEK. 
— Pannonhalmán megtörtént a történeti nevezetes-

ségű főapát-választás. Megválasztattak szavazattöbséggel 
1. h. Vaszary Kolos, 2. h. Rozmanith Richard, 3. h. 
Ffissy Tamás. 

— Az aranyos-maróthi róm. kath. leány-iskola ré-
szére Samassa .József egri érsek, Aranyos-Maróth szülöttje, 
8000 forintos alapítványt tett. A nagylelkű főpap már 
eddig is fizetett egy osztálytanitót, az iskola építéséhez 
is hozzájárult 1200 forinttal, a most épülő kisdedovóra 
pedig 300 forintot adott. 

— Az „ecclesia praederif hires bók igazi értelmé-
nek és tar ta lmának vége. Let t belőle az egész vonalon — 
üres phrasis. Az egyházi főrend, Magyarország első főrendje, 
a főrendiházi reform által hát rább tolatik, a született vi-
lági főrendek háta mögé. Csak mondja még valaki : eccle-
sia praederit ! 

— Mire jók azok a felekezetlen állami népiskolák ? ! 
Most kezd mutatkozni, hogy mire jók. A Helvécziából beszi-
várgott „magyar" vallás erősítésére és terjesztésére. Ott, hol 
az atyafiak hitfelekezetileg még nem elég erősek arra, hogy 
templomuk vagy imaházuk legyen., megnyilik az állam 
felekezetlen iskolája, és a hitfelekezeti szervezkedés fő-
hadiszállásává lesz a magyar állam ez időszerint legdédel-
getet tebb vallásfelekezetének. Szemeseknek áll a világ ! 

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

Budapest , 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelden-Uíia 8. sz.) 
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A kereszténység befolyása a tudományok 
fejlődésére. 

(Vége). 

Vessünk egy futó pillantást a történelemre. 
Ki volt az, ki a tudomány szent tüzét a népván-
dorlások zajában föntartotta és ápolta, ha nem 
a keresztény egyház, mely annak menhelyet nyi-
tott a zárdák csöndes falai között? Ki létesitette 
ugy a falusi iskolákat, mint az egyetemeket, s 
közvetitette ezáltal a legkiterjedtebb értelmi ha-
ladást, ki más, mint a kereszténység? 

Hogy nem minden tudományág műveltetett 
egyszerre, az a körülmények természetéből vi-
lágosan érthető. Először az isteni tudományokat 
a bölcsészethez szokott, pogányokból lett keresz-
tények, bölcsészeti apparatussal kezdették tár-
gyalni, s a legszebb dialektikával feldolgozni, mi 
által irányt adtak a későbbi középkori jeleseknek 
is, ugy, hogy ezek az antik bölcsészetet s a 
szentatyák szellemi hagyatékát a legnagyobb 
szorgalommal felhasználva, mintegy erős sark-
kövekké idomították, melyekből a valódi keresz-
tény tudomány mesteri épülete állott elő, s igy 
véget vetettek azon ingatagságnak, melynek az 
óvilág tudománya kitéve volt; széles, biztos ala-
pokra fektették munkásságukat, melynek eredmé-
nye azért fönáll ma is, s fön fog állni mindvégig. 

Majd ismét a természettudományok felé for-
dult a közfigyelem, szintén nagyobb biztossággal 
és sikerrel, mint hajdanta; mert megvolt a szel-
lemi egység, mely egy szerves egésszé önt össze 
minden tudományágat, s, épen ez az, ami által a 
keresztény tudomány a régi culturnépek búvár-
kodásának eredményeit nemcsak túlszárnyalja, 
hanem vívmányainak maradandóságot is kölcsö-
nöz. Az egyház e téren sem félemiitette meg 

j soha a helyesen búvárkodó emberi szellemet, 
hanem inkább kedvezett annak; mert jól tudta 
mindig, hogy a szellemi törekvéseket gátolni 
annyi, mint az anyagnak átengedni az uralmat. 
Aquinói sz. Tamás, a középkor legnagyobb tlieo-
logusa, nevezetesen a természettudományokra 
nézve megemlíti, hogy a teremtmények szemlé-
lete ugy a hit erősbitésére, mint a tévely kiir-
tására hasznos és szükséges; mert az Isten ha-
talmát és bölcseségét látjuk az ő müveiben, — 
hogy továbbá a természet ismerete megóv min-
ket a pogány babonától, a fatalismustól és astro-
logiától s képesiti az embert, hogy megítélhesse 
saját állását a mindenségben. ') 

Azért már a középkor elején találjuk, hogy 
rheimsi Gerbert, Albertus Magnus és Roger Baco 
ferenczrendi szerzetes mély buvárlatokat tettek 
a természettudományok terén, ha nem is oly 
szembeötlő náluk az az általános hasznossági elv 
(princípium utilitatis), mely reális korunkban 
olyannyira lábrakapott, — mivelhogy akkor a 
speculativ elem volt általában tnlnyomó. — A 
XV. század végén már meglehetősen kifejlett al-
gebra és háromszögmértan létezett, a számvetés-
ben már a tizedes rendszer dívott, — átalakult 
az egész orvosi tudomány, a bányászat, a vegy-
tan, — javíttatott a papír, a távcső, tökéletes-
biiltek az órák, a harangok, a fa és rézmetszés 
stb. „Aureum esse hoc saeculum minime dubita-
bit, qui praeclara saeculi hujus inventa conside-
rare voluerit," úgymond Marsilius Ficinus (szül. 
1423.) 2) 

1) T h o r n . A q . , C. g e n t . I I . 2. 3 . 
2) V . ö. H e t t i n g e r id. m . id . h . 2 0 3 . 1. — A z o k czá -

f o l á s á r a , k i k a k ö z é p k o r t c s a k „ s ö t é t , " „ t u d a t l a n " j e l z ő -
v e l k é p e s e k e m l í t e n i , s a k ö z é p k o r n a k ez á l l í t ó l a g o s t u -
d a t l a n s á g á t az e g y h á z r o v á s á r a is o ly n a g y o n s z e r e t n é k 
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Hogy a világrendszer felfedezője pap volt, 
nem kell feledni. A gyógyászatban olasz, salernói 
benczések tűntek ki, a gyógyfürdőket ők gondoz-
ták s látták el a szükségesekkel a betegek hasz-
nálatára. 

Keresztény katholikus tudósok munkálatai 
után sikerült XIII. Gergely pápának a naptár 
javitása, — ilyenek rajzolták az első térképet, 
(legnevezetesebb Fra Mauro camaldüli szerzetes 
f 1459.) ilyenek adták az első ethnographiai 
adatokat, melyeket hittéritő útjaikban gyűjtöttek 
maguknak Chináról, Mongol- és Tatárországról, 
Abyssiniáról, stb. 

A csillagászati tudományok védői, részben 
fáklyavivői kik ? Copernicus thorni kanonok, 
Tycho Brahe, Cusa bibornok, Gassendi áldozár, 
Galileli. ') 

Szintúgy ápolta az egyház a régészetet és 
nyelvészetet is, mely utóbbira a hittérítés tömér-
dek alkalmat szolgáltatott. A történelmi critica 
is rég virágzott már az egyháztörténelemben, 
mikor még a profántörténelem alig műveltetett. 
A classicus irodalom müvelése az egyházban soha 
nem szünetelt, s a huministáknak legjelesebbjei 
egyházi férfiak voltak, kik nemcsak távol állot-
tak azon irányzattól, mely a többi humanistákat 
jellemzi, hanem ezen keresztényellenes irányzatot 
a leghatározottabban gáncsolták. 

Szóval, épen az egyház volt az, mely a tu-
domány minden ágában nagyszerű lendületet 
idézett elő; nem zárta ki egyiket sem látköréből, 

irni, emlékeztetünk a párisi VI. zsinatnak 829-ben kegyes 
Lajos császárhoz intézett kérésére, melyben (can. 12.) leg-
alább három egyetem fentartására figyelmezteti őt. A 
falusi iskolákra nézve pedig Theodulf püspök (f 821.) 
következőleg rendelkezik : Presbyteri per villas et vicos 
scholas habeant , et si quilibet fidelium suos parvulos ad 
discendas litteras eis commendare vult, eos suscipere et 
docere non renuant, sed cum summa charitate eos doce-
ant. (Capitulor. can. 20.) — A magyar clerusnak e te-
kinte tben szerzett érdemeit terjedelmesen méltányolja 
Lányi : Magy. kath. klérus érdemeinek emléke, Pozsony, 
1843. 

A protestáns Gregorovius szavai sem érdektelenek, 
melyekkel első sorban a VII . századbeli hires Bédát, de 
egyszersmind az akkori szerzeteseket is jel lemzi: „Sein 
Genie vermochte aus einem Kloster Westhumberlands 
durch die Wel t zu strahlen. Rom war unwissend, aber 
im letzten Thüle disputirten Mönche über Mathematik 
und Astronomie, und schrieben Geschichte." (Gesch. der 
Stadt Rom im Mittelalt. 1859. II. Bd. S. 212.) 

l) Ez t a Galilei nevet szeretik emlegetni az egyház 
ellenei, s belőle tőkét csinálni. íme —- mondják -— az 
eclatans példa, hogy az egyház csakugyan gátolja a szel-
lemi haladást, a tudomány fejlődését. Pedig már százszor 
ki volt mutatva s bebizonyítva, hogy nem a tévmentes 
egyház, hanem egy törvényszék (congregatio) mondta ki 

hanem felölelt mindent, ami az emberi szellemre 
a tudomány szempontjából hatással bir. „Meg-
mozdított minden nagy kérdést, mely érdekli az 
emberiséget" — úgymond Guizot — „foglalko-
zott lényének minden problémájával, minden 
esélyével. Ezért oly nagy befolyása az ujabb pol-
gárisodásra, nagyobb még mint azt akár leghe-
vesebb ellenei, akár legbuzgóbb védői feltüntet-
ték." ') A theologiával kezdte, melylyel minden 
tudomány kepcsolatban áll. „A religio a tudo-
mány jogara csak azért Európa tulajdona, mert 
keresztény. Csak az által jutott a polgárisulásnak 
s az ismereteknek oly magas fokára, hogy a theo-
logiával kezdte működését, hogy az egyetemek 
eleinte csak theologiai iskolák voltak; s igy mu-
tat tak a többi, ezen isteni törzsbe beoltott, s 
nedvében részesülő tudományok is mérhetlen 
termékenységet."2) Minden igazság ugyanis az 
Istentől van, s az Istenhez vezet vissza, s igy 
közös minden tudomány, egy nagy organismusa 
az összes emberi ismereteknek, hol egyik a má-
siknak segélyt, világosságot kölcsönöz, mig mind-
egyik egy közös főczél felé törekszik. 

Igy folyt be a kereszténység az értelmiség, 
a tudományosság fejlődésére. 

De még többet tett. Nemcsak azon kevesek 
közt fejtette ki tevékenységét, kik hivatást érez-
tek magukban a tudomány müvelésére, hanem 
kitárta a keresztény műveltség kincseit mindenki 
számára, még a legalacsonyabb sorsuak számára 
is, nem ismerve kivételt. Ennek lehetőségét a 
régiek el sem képzelhették. 

tana fölött az Ítéletet, és pedig egész természetesen ; mert 
Galilei azt nem tudta érvekkel bizonyítani, mert továbbá 
sokat theologizált, és mert ama korban az egész philo-
sophiában is a másik nézet volt az uralkodó. Százszor 
volt továbbá bebizonyítva, hogy mese Galileinak bebör-
tönöztetése, hogy mese az, mintha ő lábával toppantva, 
a tannak visszavonása után, a hirhedt „eppur si muové"-t 
mondotta volna; — százszor kimutatva, hogy aljas rá-
galom az, mintha kínoztatott volna. Mindez, ú j ra mond-
juk, százszor, okmányilag, a pöriratokból ki van mutatva 
Marini, Albéri, Biot, de l 'Épinois, Reumont és még akár-
hánynak irataiban, — de mind hasztalan ; aljasan ferditő 
történészek (p. o. Libri, Parchappe), regényírók, tárcza-
firkonczok, festők még mindig a kínoztatott martyr Ga-
lileit állítják a szegény, megcsalatott közönség elé, kit, 
mint nagyhírű és erkölcsileg feddhetetlen férfiút a ke-
resztény Rómának, mely a lángészt koronázni szokta, 
üldözni soha eszébe nem jutot t . — Hanem még sokan 
vannak, kiknél ez az elv az irányadó : Calumniare audac-
ter. semper aliquid haeret. V. ö. Grisar, der Galilei'sche 
Process etc. Zeitschr. f. kath. Theol. 1878. I. 65. és kü-
lönösen Grisar, Galileistudien, Regensburg 1882. 

') Cours d'histoire moderne leçon Y. 
2) De Maistre: Abendstunden v. St. Petersburg. 

F rankfur t a. M. 1824. IL 224. 1. 
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Az egyház nein idegenekre, nem rabszolgákra 
bizta a gyermek nevelést, önmaga vette azt 
édesanyai gonddal kezeibe; feláldozó,lankadhatlan 
buzgalmat fejtett ki az oktatás-üjy terén. A 
püspöki székhelyeken, továbbá a kobstorok mel-
lett iskolákat nyitott, népiskolákat, nelyekről a 
pogány kor nem is álmodott, s nelyekben a 

mára az agora és forum közepén a szószéket 
felállították, mely onnan ama szellemdus és szen-
vedélyes városok felett uralkodott s meghódította 
őket a szó hatalma által. Nehéz volt volna em-
beri dolgot ennél inkább megtisztelni, — és 
mégis a kereszténység ennél többet tőn, midőn a 
szószéket nem a tribünre, hanem a templomba 

gyermek csakhamar oly kérdésekre volt képes az oltár mellé helyezvén, a szónak saját trónt, 
megfelelni, a milyeneknek megoldása egy óvilági úgyszólván a szentély közelében oltárt emelt 
i .. i i i i „i. ' i i i i l . bölcsnek becsületére vált volna. „Gyermekeink 
egyszerű katekizmusa tudósb és fönségsb philo-
sophiát foglal magában a Platóénál. Az Isten 
egysége néphit lőn, s ezen egyetlen igsság elis-
merésétől veszi kezdetét gyökeres átalfculása a 
polytheismus által megvesztegetett euróai tör-
vényhozásnak, mely a társadalmi épület alapját 
egy hazugságra fekteti."1) — „Mit Socrses nem 
mert csak halkan kimondani, s amit Pla^ nem 
volt képes felfogni, vagy kifejezni, nálunk mind-
jár t kezdetben egyszerű munkások fenne hir-
dették, s szegény műveletlen leányok a fonás 
közben ismétlék nyelvök darabos e g y s z e r i é -
ben." 2) 

A keresztény egyház papjainak, mint tnép 
hivatott oktatóinak lehetőleg alapos kiképezité-
sén mindenképen fáradozott; és ezek nemcsr a 

hitigazságokban, hanem a profán ismeretek (e-
meiben is adtak a népnek tanítást, és igy itr-
alpitói lettek mintegy azon keresztény neveli 
és oktatási rendszernek, mely a keresztény n. 
veltségnek és tudományosságnak adott létet.3) 
Maga a szószék is alkalmat nyújtott nekik, 
nagy tömeget magát nevelni és tanítani, miutí 
ez más uton-módon nem részesülhetett az oktt 

vala. És ekkor látni lehetett azt, mit a pogány-
ság soha sem látott, t. i. a szót egyszerű pró-
zában, minden pipere nélkül, a templomban, a 
mysteriumoknak közepette. Igaz, hogy épen ez 
által a szó jelleme megváltozott, megszűnt az a 
kíváncsiság tárgya lenni, hogy tanítássá legyen; 
czélja már nem többé hízelegni az érzékeknek, 
hanem felvilágositni az elméket, s megrázni a 
sziveket. Midőn látom, hogy a keresztény szó-
noklat elég erős egész nemzeteket a pogányságból 
kiragadni, többé nem csudálkozom, ha ugyanazt 
elég hatalmasnak találom, hogy Veronánál a lom-
bardiai városokat és viczenzai Jánost egymással 
kiengesztelje, s hogy sz. Bernard buzdítására az 
egész vezelay-i gyülekezet a keresztesek közé ro-
hanjon." 

És itt, a többi tudományágakban történt 
fejlődésnek futó áttekintése után, megemlíthetjük 
még pár szóval az ékesszólás haladását is a ke-
reszténységben. Ha a régieknek volt Cicerójuk és 
Demosthenesök, — a keresztények bátran mu-
tathatnak egy Ambrusra, egy Ágostonra, Lactan-
tiusra, Cypriánra. vagy a görög szentatyák közt 
Aranyszájú sz. Jánosra és sz. Vazulra, később 
egy sz. Bernátra, vagy az ujabbak közt Bos-

tásban; hogy már ne babonák után induljo^ suetra, ») Fénélonra, °Massillonra, Bourdalouera 
hanem tiszta világos tan szerint intézze léptei stb. stb. — Nincs ezeknek szükségök népforron-
oly tan szerint, mely őt magát gondolkozni ta-gásokra, összesküvésekre, rendkívüli politikai vi-
nitja. Igy foglalkozott keresztény bölcsészettel?zonyokra ; a keresztény ékesszólás magasabb re-
még azoknak szelleme is, kik minden egyéb mü- :iokban keresi győzelmét ; megvigasztalja a sze-
veltséget nélkülöztek: mert mindenkinek kellett ényt, anélkül, hogy bűneinek hízelegne, m e -
gondolkozva imádkoznia, önmagát vizsgálnia, pzkézteti a királyokat, anélkül, hogy tekinté-
szabad akaratáról, halhatatlanságáról, s egyéb ily |=»kön csorbát ejtene, s — a mi fő." nem paza-
nagy igazságokról elmélkednie. Nem kis dolog 
ez, — óriási a befolyás, melyet a kereszténység 
a szószék által gyakorolt az értelmiség fejlődé-
sére. „A régiek," — irja Ozanam — ,az emberi 
szónak a legmagasb talapot adták, midőn szá-

!) É tudes historiques, Tom. I I . discours I . 
'•) De Champagny, Les Antonins vol. II . p. 
') V . ö. Rézbányai , id. m. I. 127. 1. 

267. 

ja eszméit pillanatnyi dolgokra, hanem oly 
mákkal foglalkozik, melyek mind ideiglenes, 
bl örök boldogságunkra vonatkoznak.3) 

Hol van tehát a kereszténység elveiben, vagy 
tünetében a tudományos haladásnak meggát-

l) La civilisation au V. siècle. T. II . 6. leê. 
) Mi magyarok büszkén nevezzük Pázmányunka t 

m a r Cicerónak. 
V. ö. Chateaubriand, id. m. I I . 76. 1. 

•29* 
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lása, hol az értelmi fejlődésnek zsarnoki elnyo- | dözés, megtiltotta nekik a tanulást és tanítást 
mása, — kell ismét kérdenünk. A ki a keresz-
ténységnek üdvös, hatalmas befolyását a tudomá-
nyokban való haladásra kicsinyli, vagy éppen 
tagadja, sőt, mi több, eme befolyást károsnak 
nyilvánítja : az vagy teljes járatlanságát, vagjr 

egyenesen rosz akaratát árulja el, az készakarva 
hun}'ja be szemeit a történelem lapjai előtt; 
mert azokon világosan megláthatná, hogy mii}-
állapotban vette át a keresztény egyház Európa 
népeit •— az értelmiség szempontjából; és hogy 
mi lett ugyanezekből csak a XYI. század elejéig 
is, — amikor aztán a protestantismus egy szá-
zadra gátolta meg a tudomány fejlődését;1) 
megláthatná, hogy igenis a keresztény intézmé-
nyek lettek gyúpontjai a tudományos műveltség-
nek, a kolostorok szűk czellái és tágas iskolái; 
— és a szerzetesek, kiket a világ, mint a hala-
dásnak élő akadályait, ellentéteit szeret emlegetni, 
ők voltak a tudománynak igen sokáig kizárólagos 
majd ismét legjelentékenyebb föntartói, ápolói; 
mert a keresztény elv : ora et labora, arra ve-
zérelte a férfiakat, hogy az ájtatossági gyakorla-
tokból fenmaradt időt munkával, és pedig a ta-
nultak s z e l l e m i munkával töltsék, mint melyben 
a keresztény tökélynek elérésére az egyik főesz-

közt látták. 
„A tudományos szellem az egyházba és a 

kolostorokba menekült,* mondja Guizot, „s az 
oltár védelmében s szolgálatában állt mindazon 

A papság erőfeszítése, hogy a barbarismus éjében 
fentartsa a tudománynak már-már kialvó szö-
vétnekét; a székesegyházak és kolostorok mellett 
alapított iskolák; a zárdák vendégszeretetét él-
vező tudomíny ; a zsinatok határozatai a nyel-
vek müveléének érdekében, — mindezek csupa 
ismeretes tmyek."1) 

De le/yen elég. Minden elfogulatlan és igaz-
ságszerető f é r f i ú meg fog hajolni a keresztény-
ség szelleae előtt, el fogja ismerni annak polgá-
rosító liaását az emberiségre, be fogja látni, 
hog3r a 'ereszténység önuralomra segitő eszkö-
zeivel nmcsak hogy elhárítja mindazon akadá-
lyokat, nelyek az értelmi fejlődésnek, a tudo-
mányol haladásának útjában állnak : hanem 
positiv is gondolkodásra, elmélkedésre, mélyebb 
és komolyabb tanulmányokra ösztönzi az embert, 
melyí kitartóbb s igazi tudvágytól lelkesülő fér-
fiaknl nem maradhattak a legkedvezőbb ered-
m é n e k nélkül. 

£ath. egyleti élet a német egyetemeken. 
A modern eszmék, ha korunk számtalan tévelyét 

e v alá fogla lha t juk , olvassuk a derék „Kath. Bewe-

gig" czimü folyóira tban — különösen kétféle szempontból 

h t a k fenyegető vészt az emberi társadalomra. Ura lomra 
a i t e t t é k az indifferentismust, a közönyt , úgyannyi ra , 
g y j ogga l á l l i tha t juk, miszerint az most már zsarnok 
a lmat gyakorol egész közéletünkön. A modern eszmék 

létroncsolták az ember i tá rsadalmat , szét tépték az össze-
i d ő k i e "melyek ő t a s z a b a d b a n v a l ó megjelenésre L o z ó s á g n a k szent kö te l éké t ; mig ugyanis az „egyenlőség" 

c s a l o g a t t á k . " 2 ) Ugyanezt mutatja k i a történelem- - testvériség" hangzatos szavait hordozzák zászlóikon 
tódiugín^a-n.. ; a j ^ . . . . , , - a t a r sada lmat pa ranyokra oszt]ak, s csak oly „testvereket 
b ő i a fönebb idézett tudós Ozanam as, K ° v e t K e z 0 ' n e m z e n e k , a k i k f o l y t o n ellenséges lábon állanak egymás-
nagyon igaz szavaiban: „Már a k k o r , midőn az e g y - ^ m j u t á n mindegyik a „létért küzd" fe lebará t jával szem-
h á z a martyrok vérével pecsételte meg h i t v a l b e n Ez okozza a mai világnézlet ellen való harcznak 

terhes voltát , mer t az egyedek szava viszhang nélkül hal 
el az ál talános zűrzavarban, a miér t a legki ta r tóbb küzdő 
is u to l j á ra elcsügged s lebocsát ja fegyverét . A ki nap-
ja inkban nagyo t akar művelni, annak mindenek előtt elv-
ba rá tok ra van szüksége ; az egyedeknek csatasorokba 
kell állaniok, közös erővel kell egyönte tű terv szerint 
küzdeniök, hogy győzelemre jussanak. E meggyőződés 
már minden téren érvényre emelkede t t ; ez szülte a t á r -
sulatok és egyesületek ezreit. Ez szülte a tanuló egy-
le teket is, a mely u jdonszülöt tekre büszkeséggel tek in the-
tünk , 2 ) m e r t oly téren vetet ték m e g lábukat s foglal tak 
állást, melye t a modern eszmék kizárólagos sa j á t joknak 
tek in te t tek . Szép és nemesküzdelemre készülnek, s meg-
érdemlik, hogy meleg érdeklődéssel viseltessünk i rán tuk . 

r) Mélanges, volum. II . p. 243. —: Számtalan ada-
to t ta lá lhatni ugyanez igazságok megvilágosí tására T h o -
mass innál : Yet . et nov. eccl. disciplina 6. 2.1. 1. c. 94—99. 

2) T. i. Németországban. Szerk. 

lását, foglalkozott a tudomány emancipatiójáva 
Alexandriában a vérpaddal szemben emelték Pa' 
taenus és Origenes tanszéköket, és midőn Juli 
kegyetlenebb üldözést akart a keresztények el: 

foganatosítani, mint volt a tüzzel-vassal való" 

' ) E r a s m u s szer int a könyvkereskedők azt besz^i 
hogy az „evangelium ki törése" előtt h a m a r a b b adt^ l 
háromezer köte te t , mint u tána hatszázat . (Ep . f r -
Germ. Döll ingernél : Reformat ion I. 348. 1.) Nem i s c K 
hisz Lu the r csak nem tar tozot t az emberi ész t e ' ° i 
közé, melyet „az ördög a rá jának s csábitó kéjhöKk'" 
nevezett ? ! Melanchton pedig panaszkodik, hogy k v a s ~ 
természetű lön, hogy a tudományok tönkre mennek a 

j ede lmek azok ápolását fel nem u j i t j ák . (Ep . 
Megalopol . Wi t t enb . 1556. p . 169 — és ad H e A 1 ^ 1 -
reg . p . 71.) — Az iskolák lerombolva vagy e l ^ v a ' 
a t udomány tekintélye aláásva, a t u d o m á n y o s a d a t 
vissza volt szorítva. 

2) His to i re de la civilisation en France . 1 l e 5 0 n -
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Mert mit tapasztalunk, ka megvizsgáljuk a légkört , 
melyben az if jú az egyetemen mozog ? Milyen levegőt 
sziv a tantermekben ? Az egyetemeken előadott bölcsészet 
az ő számtalan árnyalatával a legmerevebb idealismustól 
egész a legdurvább materialismusig és pessimismusig, 
minden, csak nem keresztény szellemű, sőt határozott 
ellensége a kath. meggyőződésnek. Ha az i f jú oly szerencsés, 
hogy egész az egyetemig valláserkölcsi nevelésben ré-
szesfiit : itt bámulva kell tapasztalnia, miszerint mindaz, 
a mit ő eddig megdönthetetlen igazság gyanánt tisztelt, 
kérdés tárgyává tétetik, vagy egyenesen tagadtatik ; oly 
nézetek és elvek fejtegetését hallja, a melyek alapjában 
inga t j ák meg vallásos meggyőződését, szép szavak és 
hangzatos szólamok alatt oly morált adnak eléje, a mely 
megmérgezi erkölcsi érzületét. 

A történelem, melynek feladata, hogy lelkiismeretes | 
és részrehajlatlan birája legyen az eseményeknek és fő-
vonásokban a világrend mivoltát tüntesse fel, e szempon-
tokat többnyire kizárja, nem ritkán elferditésekkel van 
telítve, s pártérdekek szolgájává szegődik. Bizonyos ta-
nárok igen ügyesen zsákmányolják ki az egyház ellen 
s határozottan antikatholikus szellemben adják elő 

A philologia és irodalom terén az antik formával 
a pogány eszméket is égig magasztalják, a pogány írók 
termékeiben rejtőző méregre az ifjú figyelmét fel sem 
hivják. Az ujabb irodalom hőseit, humanistikus erkölcs-
tanukkal. naturalismusukkal és szép szavakba burkolt 
szabadságukkal követendő eszményképek gyanánt áll í t ják 
az i f jú elé, a ki egyszerű lelkével utánok indulván, mint-
hogy e „ragyogó csillagok" csak hitvány lidérczek, több-
nyire undok posvány ok közé kerül, a bol a csalóka fény-
nyel egyetemben elvesz. „Kath. irodalomról" sok tanár 
mitsem akar tudni, vagy csak kicsinylő megvetéssel szól-
nak róla. 

A jogtudomány elhagyta egyedüli alapját, a válto-
zatlan isteni törvényt, s csak az állami törvény minden-
hatóságáról beszél. Tisztán emberi törvényt emleget, a 
melyet minden jog és kötelesség zsinórmértéke gyanánt 
fogad el ; lábbal tapodja a valódi jogot , s helyébe a jog-
talanságot emeli. 

Az orvostudomány kizárólag a testtel foglalkozván, 
megfeledkezik a lélekről ; sok tanár szemében csak az 
létezik, a mit górcsöve megközelít, s kése szétbonthat : hi-
tetlenség és materialismus az ö vallásuk. 

A természettudományok hívei minden ujabb felfede-
zésnél és haladásnál arról vélnek meggyőződni, miszerint 
Istenre, a természet alkotójára egyáltalában nem szorul-
nak. Egyszóval a tudomány, amint jelenleg a német egye-
temeken előadják, s hitetlenség szolgálatában áll. Oly 
tanokat hirdetnek az egyetemeken, melyeknek követke-
zetes fej tegetése harczot üzen mindennek, a mi szent és 
tiszteletreméltó, s minden tekintély, a trón és oltár iránt 
való gyűlöletre vezetnek. I t t hintik szét a socialismus-
nak, a communismusnak ós nihilismusnak csiráit. És tűr i 
az állam, hogy egyetemein ily tanokat adjanak elé ? Nem-
csak tűri, hanem pártfogolja is, midőn a vallásos férfiak 
sértő mellőzésével csak hitetlen tanárokat ültet tanszékeire. 
Szemetszuró ellenmondás ! kormányok általuk fizetett 
tanárok által oly elveket terjesztetnek, a melyeknek élet-

beléptetését büntetniük kell. Izzó parazsat táplálnak, a 
mely az egész mindenséget lángbaboritással fenyegeti, de a 
kitörő szikrát elfojt ják. Vájjon meddig sikerülend még 
nekik e veszedelmes játék ? De nem czélunk e tévelyeket 
tovább is fejtegetni. Amit mondottunk, az elegendő arra, 
hogy belássuk mily veszedelmes befolyás alá kerül manap 
az if jú az egyetemek tantermeiben. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
y 

Budapest, április 14. Trefort: A. miniszter levele 
és a „Nemzetu I. — Már egy hete jelezte lapunk Tre-
for t A. miniszter levelét márczius 26-áról, melyet vala-
mennyi róm. és gör. szert, katholikus megyés püspökhöz 

I intézett. Lapunk mindjárt akkor kinyilvánítot ta: „Nagy 
fát kezd mozgatni a minister, nagy ügy megoldására kezd 
vállalkozni." 

Valóban nem csekélység, mire a miniszter ur vállal-
kozik. Ha egyenesen csak az alsóbb papság anyagi hely-
zetének javításáról is van szó a párbérügy rendezése ál-
tal, szükségképpen elvezet ezen kérdés a papi congrua 
szabályozásának ügyéhez, ez utóbbi pedig a vallásalap 
oly rég heverő, oly rég megoldást követelő kérdéséhez. 

A lavina megindult, a miniszter ur adta az első lö-
kés t ; a jövő fogja megmutatni, vájjon rombolólag fog-e 
ezen lavina leérni a magasból, összetörvén és megsem-
misítvén százados intézményeket, vagy pedig jótékony 
hatással elmozdítván oly sok akadályt és bajt , mely eddig 
a hegy lejtőjén létezett. 

A miniszter reméli, hogy „arra irányozott legjóaka-
róbb s buzgó törekvése a főt. kath. klérus szives tá-
mogatásával s rokonszenves bizalmával találkozik." 

Mi is reméljük, sőt biztosan mer jük állitani, ha a 
miniszter buzgó törekvése esakugyan „legjóakaróbb" le-
end, akkor a klérus „rokonszenves bizalma" mindenesetre 
nem fog hiányozni. 

A dolog érdemére vonatkozólag nincs észrevéte-
lünk. A párbérügy és a congrua rendezésének és szabá-
lyozásának szükségességét, sőt sürgősségét alig vonhat ja 
valaki kétségbe ; a miniszter szándékainak őszinteségét, 
törekvésének jóakaró voltát a priori kétségbe vonni 
szintén nem akar juk. De daczára annak, azt az észrevéte-
lünket el nem nyomhat juk, hogy ezen fontos, kényes és 
nehéz kérdés megoldásának initiativáját sokkal nyugod-
tabban látnók nem egy államférfiú kezében. Az állam, a 
modern állam nagyon sokban meglazította ama köteléke-
ket, melyek azelőtt az államot az egyházhoz fűz ték ; és 
az egyház — minden gyanakodás nélkül -— már nem 
lá that ja az államban azt a jóakaró, baráti szövetségest, 
ki minden önérdek nélkül csak azért rendezi az egyház 
ügyét, hogy ennek szolgái jobb sorsnak örvendezzenek. 
Bár mennyire fáj lal juk ezt a jelenlegi viszonyt, de el nem 
t agadha t j uk : amint bátran áll i thatjuk, hogy a dolgok 
ilyetén állása nem a mi hibánkból keletkezett. Részünk-
ről megvolt mindig, sőt nagy mértékben most is meg-
van az őszinte jóakarat , karöltve járni az állammal, amint 
hü és igaz szövetségesekhez i l l ik; csak a hypokrizis félt, 
azaz affektált félelmet az egyház túlkapásaitól, mi annál 
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sajnálatosabb, mentől jobban lehetett valakinek — akár 
hivatalos, akár nem hivatalos uton — alkalma meggyő-
ződni talán éppen az ellenkezőről. Az egyház tényleg 
nem változott, vagy ha igen, akkor annyiban változott, 
hogy az engedékenység terén tovább ment, olykor a le-
hetőség utolsó határáig. De változott az állam, melynek 
aspirácziói túlterjeszkednek természetes határain, melynek 
tendencziája behatolni mindenhová és mindenbe, melynek 
tekintélye alárendeltet igen, de mellérendeltet nem ismer. 

Az egyiket nem dicsekvésképp, a másikat nem gya-
lázatképp mondottuk ; mert ha van az elsőben érdem, 
ugy ez sem a mienk, és ha van az utóbbiban tévedés, 
mi azt sajnálhat juk, de meg nem változtathatjuk. Mi a 
tényleges helyzettel számolni tar tozunk. Ez pedig az 
— és ebben semmi oldalról ellentmondásra nem vé-
lünk akadhatni — hogy a szemlátomást omnipoten-
cziára törekvő modern állam szemben áll az egyház-
zal, amaz egyházzal, mely függetlenségére, melyből már 
annyit áldozott, kell, hogy féltékeny legyen, mert ezen 
függet lenség lényeges utolsó maradványait önmegsemmisí-
tés nélkül fel nem áldozhatja. Öngyilkosságot az egyház-
tól az állam nem követelhet erőszakkal ; zsarnoki kézzel 
megfoszthatja, békókba verheti, politikailag megsemisit-
heti — ez a nyers erő, az anyagi túlsúly szomorú, rövid 
ideig tar tó győzelme ; de hogy a finom szálakból szőtt 
selyemzsinórt mind jobban nyaka köré tekerni és éltető 
elemeiből csöppenkint a vért kivenni engedje, engedje és 
fel se szólaljon, meg se mozduljon, védelmére mit se te-
gyen : azt nem csak, hogy józanul senki sem kívánhatja 
az egyháztól, de ha ezt valóban megtenné, az egyház ön-
magát méltó megvetés tárgyává alacsonyítaná le. 

Különben idáig — bízvást reméljük — soha sem 
fejlődnek nálunk a dolgok. Nmélt . püspöki karunk böl-
csesége és ébersége, valamint a kormány tapintata és 
politikai eszélye oly méltányos modus vivendit fognak 
találni mindenkoron, mely, ha nem is felel meg talán 
mindenben az ideális állapotok non plus ultrájának, mégis 
megadván mindenkinek ami az övé, megóvja ugy az 
egyházat nehéz és szomorú megpróbáltatásoktól, mint az 
államot olyan megrázkódtatásoktól és bajoktól, melyekre 
sem az egyiknek, sem a másiknak szüksége nincsen. 

Azért a szőnyegen levő kérdést a hivatott közegek 
bölcseségére és eszélyére bizván, semmikép sem akarunk 
praejudikálni a nmélt. püspöki kar eljárásának és elébe 
vágni a kérdés megoldásának. 

Mi csak a „Nemzet" vezérczikkére fogunk néhány 
észrevételt tenni. ? 

Bécs, április 7. Még egyszer a congrua-kérdés. — 
(Vége). 

Az osztrák papi dotáczió, illetve congrua-szabályo-
zás ügyét az itteni urakháza márczius 24-én kettős, t. i. 
nappali és esti ülésben tárgyal ta — és le is tárgyalta. 

Mult levelemből méltóztatnak tudni, hogy egy tvja-
vaslat és két határozati javaslat került a magas ház elé. 
A tvjavaslat, melyet a kormány nyúj to t t be, az, a mely-
nek szövését mult levelemben közöltem önökkel a két 
Scbemával együtt. A határozati javaslatok közöl az egyik 
a papi dotáczió végleges szabályozásának előkészítését teszi 

a kormány kötelességévé, a másik a gör. kel. egyház szá-
mára követel „congrua-törvény"-t . 

Az általános tárgyalás 4 órát vett igénybe. Min-
dennekelőtt felolvastatott az osztrák püspöki kar Nyilat-
kozata, melyet Gangelbauer bécsi érsek nyúj to t t be, s 
melynek szövegét hiteles másolatban mellékelem.*) Ez a 
nyilatkozat ütöt te a kormány által bürokratikus szellem-
ben, egyoldalulag, égészen a püspöki kar nélkül készített 
ügyet annyira nyélbe, hogy a kormány tvjavaslata a ka-
tholikus egyház elvei szempontjából elfogadható lett . 

Első szónok dr. Hasner lovag, a vulgáris liberalis-
mus egy veterán harczosa volt. Természetesen, előtte az 
állam minden, az egyház csak valamivel több a semmi-
nél. Bir tokjogra nézve az egyház egészen olyan mint 
valamely magán személy. A vallásalap azt jelenti, hogy 
vallási czélokra szolgáló alap, a melyet az állam nem-
csak kezel de tulajdonának is tekint. 

Ezzel a dedukczióval szemben Aichner brixeni hg 
püspök, az egyházjog világszerte ismert szaktudósa, fej-
tette ki az egyházi elvek álláspontját . Elismerte a tvja-
vaslat jó szándékát, de kijelenté, hogy az alap, melyen 
a kormány javaslata áll, „nem correct." íme a csattanós 
példa, hogy az egyház elvei szempontjából nem minden 
„correct" csupán csakis azért, mert az apostoli felség 
beleegyezését a kormány megnyerte ! — Áttérve Hasner 
lovag állításainak czáfolatára, kijelenté Brixen püspöke, 
hogy a congrua-ügy végleges szabályozása „csakis a 
püspökökkel való közreműködés által érhető el sikeresen." 

A brixeni hg püspök e szavainak értelmére még 
visszatérek. 

Belcredi gróf nagy szakismerettel szólt a congrua-
kérdés történetéhez, ajánlva a bizottság módositásait és 
sajnálva, hogy a papság érdekében jelenleg többet tenni 
nem lehet. Thun Leo gróf kijelenté, hogy ő a kormány 
tvjavaslatát el nem fogadhat ta volna. Miután a püspöki 
kar nyiatkozott, szóló lelkiismerete e nyilatkozatban meg-
nyugszik. 

Conrad vallás- és közoktatásügyi minister elfogadja 
a püspöki kar nyilatkozatát, tesz az egyháznak egész 
halom jó Ígéretet, de — persze —- kénytelen kijelenteni, 
hogy a most fennálló szabályok a vallásalap kezelésére 
nézve csak törvényhozás ut ján változtathatók meg. — 
Igen okosan! A miniszter ur nagyon jól tudja, hogy az 
egyház, illetve a püspöki kar, soha sem fog törvényja-
vaslatot terjeszteni a ra jxrá t elé a vallásalap mostani, ál-
lami kezelésének megváltoztatására : tehát a vallásalap 
egyházi kezelésbe való átadása ellen nagy hősiességgel 
a törvényhozási útra appellál. 

Szólt még b. Helfert az előadó. 
Az első határozati javaslatot Hye báró támadta 

meg. Mint az utczai liberalismus híve, a határozati ja-
vaslatban, mely kötelességévé teszi a kormánynak, hogy 
a congrua végleges szabályozásának megállapítása végett 
a püspöki karral egyetértve tegye meg az előkészületeket, 
a báró ur a ,Concordatum' roncsainak feltámasztását véli 
látni s kijelenti, hogy erre osztrák miniszter nem vállal-
kozhatik. 

*) L. magyar í to t t szövegét a Religio ezévi '25. sz. 
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Megfelelt neki Reifert báró. A bizottság többségé-
nek esze ágában sincs az ajánlott javaslattal a korona 
jogaiba belemarkolni. A határozati javaslatnak értelme 
csupán az, hogy a korona ne döntsön ebben a kérdésben 
addig, mig az egyház jogainak és elveinek képviselőit meg 
nem hallgatta. 

Mondanom se kell, hogy mind a tvjavaslatot, 
mind a resolutiokat az urakháza részletes tárgyalás alapjául 
nagy többséggel elfogadta. 

A részletes tárgyalás alatt több, jobbára stylaris, 
de ezért i t t-ott igazán javitó módositás tétetet t a javas-
laton. Lényegesebb az a módositás, mely a 9. §-t érte, 
a mely szerint a congrua-emelés nem egyszerre, hanem 
fokozatosan fog életbe lépni egész 1888. jan. l- ig, a mikor 
teljes érvényre emelkedik 

Az I. Schemában. Dalmáczia cz. a. a 3 pontban, 
„más helyeken" után, 500 f r t állapittatik meg önálló, 300 
f r t segédlelkészek számára. 

A II. Schemában az önálló lelkészek I. kategóriája 
elesik. 

A tvjavaslatot a képviselőház márcz. 27-én tá r -
gyalta ú j ra s elfogadta, az urakházának módosításaival. 

0 felsége tehát nem sokára szentesíteni fogja. 
Nincs egyéb hátra, mint hogy visszatérve Aichner 

brixeni hg püspök fentebb jelzett szavainak értelmére, je-
lezzem önök előtt a kérdés sarkpontját és velejét. 

Nem elég a papság iránt jó indulattal viseltetni és 
dotáczióját emelni, congruáját a változott drágasági vi-
szonyokhoz mérve megállapítani hanem szükséges 
mind ezt jól, vagyis mint a brixeni hg püspök mondá, 
az egyház elvei szempontjából „correct" alapon tenni. 
Non enim verbis (segíteni a papság szegénységén), sed 
adverbiis (correcten, az egyház elveivel öszhangban) me-
remur. 

I t t Ausztriában trón, kormány, parlamenti többség 
tiszteli és becsüli az egyházat ; csakhogy ez a becsülés 
sokaknál oly természetű, mint mikor valaki egy igen jóra 
való szolgáját becsüli meg. Hanem hát az egyház nem 
szolgája az államnak, nem szolgája még a trónnak 
sem, hanem mint mennyei eredetű királynő védangvalául, 
nemtőjéül tekintendő a legfenségesebb trónok és koro-
náknak is. 

Az egyház eme magasztos hivatását, hogy mint 
mennyből származott királynő nemtője legyen a trónok-
nak és népeknek — csak akkor teljesítheti magához mél-
tóan és minden irányban sikeresen, ha — az egyház sza-
bad s ha rövidlátó statusbölcseség nem igyekszik gyám-
kodás alatt tartani életfunctióinak kifejtését. 

Ausztria, sajnos, ebben a szelíd byzantinismusban szen-
ved. Er re mutat ez az egész dotaczionális eljárás. Az állam, 
illetve kormány, a püspököket úgyszólván pictus mascu-
lusoknak tar tva s róluk nélkölök határozva, egyoldalulag j 
behozta először az u. n. vallásalapi adót, azaz a jobbmódu 
beneíiciumokat megadóztatta a vallásalap javára s köz-
vetve a szegényebb sorsú javadalmasok segélyezésére. 
Ez nagy hiba vol t ! Nagy hiba, igenis, nem az, hogy se-
gíteni kell, — a jó akarat nem vonható kétségbe ; hanem 
ott rejlik a hiba, hogy ebben a kiválóan egyházi ügyben 
a kormány és a korona egyoldalulag, önkényesen jár t el. 

Most ú j ra igy te t t a kormány és természetesen a 
korona is. Mintha nem is léteznék az a kath. elv, hogy 
a Szentlélek a püspököket helyezte az egyház kormány-
zására. a kormány az egyház nélkül készítette elő és ha j -
totta keresztül a törvényhozás mindkét házán a papi dotá-
czió és congrua ideiglenes szabályozását. Ez egy kicsit sok a 
jó akaratból és szívességből. Persze, hogy állami részről van-
nak, kik arra számítanak, hogy majd jobban hatalmukban 
ta r tha t ják a clerust, ezt hatalmas társadalmi tényezőt, ha 
az állam gondoskodik kenyeréről s nem az egyház és ha 
a segélyt a papság a minister kezéből veszi és nem a 
püspökéből. Csakhogy csalódnak. Mert a nép az állam-
papságot nem tiszteli, nem is szereti, s az oly egyház, 
mely a trónnak csak szolgálója, nem lehet annak nemtője. 

Azért hangsúlyozta a brixeni püspök fentidézett be-
szédében, hogy az egyházi ügyek szabályozásában a kor-
mánynak és trónnak kötelessége az egyházi kormányra egye-
dül hivatott püspöki hatalomnak szabad kezet engedni az 
egyház elvei szerint való cselekvésre. Az állam és trón 
inkább csak a támogatás magasztos reservájában marad-
jon és csak akkor lépjen vezérlő szereppel előtérbe, ha a 
dolog állami vonatkozása kívánja. Ez a „Zusammenwir-
ken mit dem Episcopate" szavaknak az értelme. 

Azért is, „qui legit intelligat, quid Spiritus dicat 
ecclesiis !" 

Önöknek egy tisztelőjük. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Katholikus körök és egyletek. 

Ez alatt a czim alatt derék laptársunk, a Szent-
István-Társulat „Katholikus Hetilap "-ja, a következő lel-
kes szózatot szentelte ama providentialis ügynek, a mely-
nek érdekében mi már régóta küzdünk. 

Üdvözöljük t. laptársunkat ezen az üdvösséges té-
ren és jeles vezérczikkét szórói-szóra átveszszük: 

„Húsvéti czikkiinkben, úgymond, kiemeltük, hogy az 
Üdvözítőnk által ajánlott béke élvezésére, melyre mindnyá-
junknak oly nagy szükségünk van, érdekeinknek, nevezete-
sen kath. érdekeinknek védelmére mindenelőtt szoros össze-
tartásra, békés, egyetértő összemiiködésre volna szükségünk. 

Er re hathatós eszközül szolgálnak a kathol. körök 
és egyletek, melyek ha hivatott vezérférfiaink által czél-
szerüen terveztetnek és igazgattatnak, ha nem is roha-
mosan, de fokozatosan biztos sikerrel eszközlendik ke-
resztény társadalmunk újjászületését. 

E kath. köröknek és egyleteknek, hogy missiójokat 
teljesíthessék, lelkesülve kell lenniök a lelkek üdvének 
szeretete által, kiváló gonddal kell kisérniök az i f júság 
valláserkölcsi neveltetését nem csupán az iskolában, de 
azon tul is ; erényeik közé kell számitaniok az egyház 
iránti odaadó hiiségöket és az egyház feje iránti tör-
hetlen ragaszkodást és engedelmességet, 

A lelkek üdvének munkálása iránti buzgalom, ha 
valaha, ugy szükséges főleg a mi napjainkban, midőn az 
anyagelvüeknek azon nézete kezd mindinkább lábra-
kapni, hogy az ember nem egyéb anyagnál, s a halál 
után mindennek vége. — Az if júság valláserkölcsössége 
iránti érdeklődésnek is föl kell köztünk ébrednie teljes 
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üdeségében, mer t az i f jnság ma is az, mi mindig volt, 
a jövő reménye. —- A folyton megujuló küzdelmek ma 
külön czimen is szükségessé teszik az egvbáz iránti hű-
séget, a szentszék iránti engedelmesség pedig jelenleg 
szinte könnyű kötelesség, midőn oly felvilágosult fő, 
mint XIII . Leo, ül szent Péter székében. 

A kath. körök és egyletek szervezése kiválóan a 
clerus föladataihoz tartozik, és félreismerné a kort , 
melyben élünk, ki e missió fontosságát tagadásba venné. 
E szervezés parancsoló szükség, mert a sorakozás, az 
egyesülés mindenha az egyház életének egyik fontos ré-
szét képezé. Föltalál juk ez egyesülést minden időben ; az 
első keresztény századokban képezé az a nagy keresztény 
családot. A középborban alkotá az azon hatalmas és ter-
mékeny testületeket, melyek védszentjök lobogója alá 
sorakoztak, és saját templomaikkal, kápolnáikkal, oltára-
ikkal bir tak. Később ez egyesülés hozta létre azon nagy 
férfi- és nő-congregátiókat, melyek minden országban ál-
dásosán működének. 

Közel fél század óta nem folytat juk eléggé buzgón 
a múltnak ezen dicső traditióit. E mulasztásunkat felhasz-
nálta az ellen, Isten és az egyház ellensége, ki min-
denfelé szövetkezik az apái hitéhez hü maradt nép 
elkereszténytelenitésére. XIII. Leo pápa ő szentsége 
egyik encyclikájában jelezte a veszélyt, melylyel a 
keresztény-ellenes elemek szövetkezése a társadalmat fe-
nyegeti. 

A kath. körök és egyletek müve elég tápot nyúj t 
a szent lelkesedésnek. Odaadó hűséget kiván az ; s való-
ban alig van nemesebb föladat, mint a szerető szülő 
aggódó gondoskodásával kisérni a tanulót, a fiatal mun-
kást, iparost, hogy őt a religio, a tiszta erkölcsök szá-
mára megmentsük közepette a veszélyeknek, melyek őt 
környezik. — Továbbá nemes lelkületet, önmegtagadást 
kiván az ; és van-e nemesebb, méltóbb föladat, mint ha 
időnk szabad részét arra szenteljük, bogy erős és tiszta 
nemzedék letrejövetelét előkészítsük P — Végre szerete-
tet kiván az; és vájjon jobb czélra szentelhetjük-e pén-
zünket, mint ha oly műre fordí t juk, mely százas erkölcsi 
kamatot hoz ? 

A föntebbiekben néhány szóval jeleztük a kath. 
körök és egyletek horderejét. Ezek által karoljuk föl az 
if júságot, melynek az élet tavaszán oly nagy szüksége 
van a tájékoztatásra. Fölkaroljuk fiatal munkásainkat és 
iparosainkat az élet azon szakában, midőn a világ, a szá-
zad corruptiója mintegy összeesküszik e tapasztalatlan 
szivek ellen, hogy bennök elfojtsa a gyermekkorban nyert 
tiszta benyomásokat, a család üdvös befolyását, az Isten 
és egyház iránti szeretetet és ragaszkodást. 

Már e magas föladatoknál fogva is a kath. körök 
és egyletek szervezése első sorban a kath. clerus missió-
jához tartozik. Egyik-másik országban megkisérlették a 
világiak ez ügyet kezökbe ragadni ; de a tapasztalás ha-
mar bebizonyította, hogy helytelen ösvényre tévedtek. 
Áldásainak kincsét Isten a papságra bizta ; ő osztja azt 
szét a világban. Ez az ő missiója, hivatása, egész életé-

nek ambitiója. A kath. körök és egyletek szervezése az 
odaadás, a nagylelkűség, a szeretet müve. Mindezek ki-
válóan papi erények. A lelkek nagy családján kivül a 
papnak nincs egyéb családja ; jövedelmeinek nélkülözhető 
részét a közjóra fordít ja ; a föláldozás természetének lé-
nyegéhez tartozik. 

Fogjunk tehát hozzá a kath. körök és egyletek szer-
vezéséhez minél nagyobb arányokban. A jólelkű világi hi-
vek csatlakozzanak a papsághoz. Az egyház és haza édes 
reményei fűződnek ezen áldásos műhöz." 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Adakozás a kispesti róni. kath. templomra. 

(Folytatás). 

Huszóssy István lopeji plébános 1 fr t , Linden-
mayer Ferencz sámfalvai plébános 1 frt , Keresztes Már-
ton nagy boldogasszonyi plébános 1 f r t , Rigó Zsigmond 
kedhelyi pléb. 1 frt , Navora Alajos pétervásári plébános 
gyű j t . 7 fr t , Saly Pál sárkereszturi pléb. 1 frt , Kozma 
János tardosi pléb. 1 fr t , Kóroda Ferencz kozmái pléb. 
1 frt , Nagyfejeő Ignácz sztistváni pléb. 1 fr t , Baráczy 
Albert tekei pléb. 1 frt , Lind Gábor rábasztmártoni pléb. 
2 frt , Gózony Gyula promontori pléb. 1 frt , Gauzer J á -
nos mária-kéméndi pléb. 2 f r t , Rátárecz György tömösdi 
pléb. gyűj t . 3 f r t 30 kr, Vingai pléb. 2 frt , Simon Jenő 
fogarasi pléb. 1 frt , Mamuzsits József sztárcsovai plébá-
nos 1 frt . (Folytat juk). 

VEGYESEK. 
— Királyi kitüntetés. 0 felsége Schill Athanáznak 

a cistercita-rend szent-gotthárdi apátsága perjelének, a 
közoktatás és a közügyek terén szerzett kiváló érdemei 
elismeréseül, a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét ado-
mányozta. Kedves emlékű egykori tanárunknak szivünkből 
gratulálunk. 

— Guihert párisi biborn ok-érsek gyengélkedvén 
magához vette az uti eledelt. Állapota később jobbra 
fordult . 

— Lyonban eltávolították a kereszteket a temetők-
ből. A nép e pogány tet ten szörnyen megbotránkozik s 
az által nyilvánitja tiltakozását, hogy nagy tömegekben 
vonul ki imádkozni a keresztek helyére. April 3-án pél-
dául az egyik temetőben megjelent hivek számát 25,000-re 
teszik, kik végül a ,Parce Domine' és ,Miserere' eléneklése 
után a legnagyobb rendben oszlottak szét. Igy tudjon a 
vallástalanság és felforgatás demonstrálni ! 

— Beszélik, hogy Melchers száműzött kölni érsek 
bibornoki kalapot nyer s u tódja Kreraentz ennelandi 
püspök lesz. Ideje is már, mert 320 lelkészségnek és 731,627 
hívőnek nincs plébánosa. 

— Szebbnél szebb meglepetésekben részesít bennün-
ket katholikusokat a félhivatalos sajtó a Trefor t minisz-
ter által megmozgatott párbér, congrua és vallásalap-ügy 
dolgában. Még le se számolhattunk a ,Nemzet'-tel, ime itt 
van a P . Lloyd keddi vezérczikke, melyben minden hi-
mezés-hámozás nélkül arról van szó, hogy az egyház az 
államnak ,alárendeltessék." A ki tudja, mit jelent a li-
beralismus rendszerében az egyház alárendelése, az tudni 
fogja azt is, hányat ütöt t az óra. Persze, már teljesen 
rendben van a protestáns autonomia szénája fel egész a 
felsőházban való képviseltetésig, — most tehát már le le-
het ütni a kath. egyház szabadságát ! 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-ul;e»a 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. = 
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f 
Jáky Ferencz emléke. 

(Szül. Győrött 1800. decz. 9., megh. Osliban 1885. márcz. 13.) 
„Sic honorabitur vir justus." 

A győri egyházmegye nm. püspöke, ft. dr. 
Zalka János ur, f. é. körlevelei V-dikének élén 
következő szavakkal örökíti meg a boldogult „oslii 
lelkész" emlékét: 

„Dies 13-a curr. mensis Mártii suprema fuit 
Francisco Jáky, parocho Osliensi, sacerdoti jubi-
lari, qui post longiorem infirmitatem, susceptis 
devotissime moribundorum sacramentis, ea die 
vitám laboriosam pia morte conclusit anno aetatis 
suae 79-0, sacerdotii 56-o. Fuit vir eruditione 
conspicuus, sacerdos vitae perfections studiosus, 
curatus in exequendis prompte et tideliter raune-
ris partibus solertissimus, zelo salutis animarum 
nemini secundus, parochianorum suorum nobilis-
simo in sensu pater, multisque titulis benefac-
tor. Pia eius memoria in medio gregis ipsi com-
missi non facile obliterabitur. Dum obitum 
egregii huius sacerdotis maesto cum animo an-
nuncio, animam eius, ut a Pastore aeterno fidelium 
servorum suorum agmini glorioso consociari me-
reatur, solitis piis ad aram suffragiis commendo." 

liitka eset lesz az, hogy holtra mondott di-
cséret annyira megfeleljen a valóságos érdemnek, 
mint e főpapi szavak. 

Szinte lestük a „Rel." márcz. közepe óta 
megjelent számait, vájjon nem hoznak-e legalább 
rövid életrajzot Jákyról, ki a „Rel."-nak fönállása 
óta olvasója, elvbarátja és tevékeny munkatársa 
volt és ki életében annyit beszélt, irt, virrasz-
tott, imádkozott, fáradozott köztünk a hitélet 
felvirágoztatására. Egy Nagy Ignácz, egy Mohi, 

egy Schlegel, egy Takáts Ignácz, egy Kapuy, kik 
szerencsések voltak, sok éven át közvetlenül érint-
kezni a boldogulttal, volnának hivatottak, „egregii 
huius sacerdotis" életét, erényeit, működését, 
és jó cselekedeteinek gyümölcseit is, méltó 
világításban feltüntetni. Talán lesz is valami a 
dologból.*) Addig is azonban legyen megengedve, 
hogy mi, kik kissé távolabbról szemlélhettük, s 
igy is csak három lusztrumon át Jáky földi ván-
dorlását, egyet mást elmondjunk e ritka férfiúról, 
mintegy illusztráczióul azokhoz, amikről ravata-
lán maga az elhunyt nagy pap főpásztora tet t 
bizonyságot. 

Szalézi sz. Ferencz mondása: a papnak 
a két szeme: tudomány és erény. És hozzá te-
szi : félszemű ember soha sem szép ! — Jáky e két 
szemén derekasan látot t : „Fűit vir eruditione con-
spicuus." A következő kis esemény, melyet nem 
rég a boldogultnak egyik kiválóan bizalmas em-
bere mondott el, mutatja, honnan merített ő the-
ologiai alapos ismereteket. Mondja tanunk, hogy 
valahányszor ők ketten összekerültek, megeredt 
a disputatio. Egy alkalommal az oslii plébánián 
folyt a vita. Miután a házi ur ellenfele legyőzé-
sére már minden argumentumot kimerített volt, 
fölnyul egy almáriomra, s lekapja aquinói sz. 

*) Haláláról és temetéséről, fájdalmas szivvel, rövi-
viden megemlékeztünk a ,Religio' márcz. 25-iki számá-
ban. Példás életének bővebb, kimeritő ismertetése a hozzá 
közelebb álló pályatársak diszes kötelessége. A legszíve-
sebben engedünk tért e példás életű pap bármily bő szerke-
zetű ismertetésének ; ezt a nagybecsű közleményt pedig 
t. olvasóink nevében a legmelegebben köszönjük, annál is 
inkább, mert hiszen a mit mi itt a ,Religio-,ban az egyleti élet-
ről néhány év óta elméletileg sürgetünk, azt ő, maga plébá-
niája körében, régen nagy valósággá tette. Ezér t kiséri őt 
kiváló kegyeletünk a siron tul is. Have pia anima ! Szerk. 
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Tamás Surnmá-ját, melyből, egy két fogással meg-
találván a tárgyra szóló argumentumot, ráolvassa 
a bámuló vendégre sz. Tamás szentencziáját. Eb-
ben az angyali „Summában" a boldogult igen 
otthonos volt. Azonban lépést t a r to t t a tlieologia 
ujabb irodalmával is. A morális, pastoralis, litur-
gika, a jus canonicum mindenféle kérdéseiben 
nem egyszer szoritotta sarokba társait, kik vele 
disputáltak. Egyátalán semmiféle átalános érdekű 
dolog ki nem kerülte figyelmét. Olvasottsága bá-
mulatos volt. Tudtunkkal hatféle nyelven beszélt, 
u. m. deákul, magyarul, németül, francziául, ola-
szul, angolul. A magyart igen tisztán i r ta ; egyes 
sajátságos szóképzéseket kivéve mindenki igazán 
magyarosnak fogja nyelvét találni. Hogy duzzo-
gott, mikor egy alkalommal „koszort" olvasott 
egy költeményben „koszorú" helyett, s majd 
még „kosz-t" csinálnak a szép szóból, gúnyoló-
dott. Ha valakiben kifogásra valót talált, rögtön 
fölszólalt, félre téve minden respectus humánust. 
Ha távol volt az illető, baráti levélben kapta a 
leczkét. Hány ilyen correctio f ra terna indulha-
to t t szét Osliból a hazában, bajos volna megmon-
dani. Nem tet te ő ezt talán hiúságból, vagy 
harczvágyból, hanem mivel azt, ami meggyőző-
dése szerint jó és igaz volt, mindenütt iparkodott 
érvényesíteni. 

Második szemére nézve olvastuk: (fuit) „sa-
cerdos vita perfections studiosus." Az evangélium-
ból tudjuk, a tökéletesség abc-éje az önmegtaga-
dás. „Si vis perfectus esse, abnega temetipsum." 
E téren olyanokat gyakorolt Jáky élete végéig, 
quae magis sunt xniranda, quam imitanda. „Szom-
batos" volt, azaz: magyar híveink körében sokak 
által követett azt a szép szokást, hogy szombato-
tokon a bold. Szűz tiszteletére főttet nem esz-
nek, J . is hiven követte, Úgyszintén megbőjtölt 
minden Mária ünnepét megelőző napot, és mint 
halljuk, az apostolok ünnepeinek vigiliáit is meg-
tar tot ta . 

Szép nyári estén, 17 éve, barát i körben Jáky 
társaságában volt a vacsora. A házi ur kitűnő 
ruszt-vidéki borokat kinált ; sör is volt az aszta-
lon. Mikor Jáky t a jó borral kínálgattuk, igy 
t réfál t meg: „Tudja mit, öcsém?!. . . Mikor en-
gem kitűnő borra l kínálnak; ott hagyom a leg-
jobb — sört és vizet iszom." Igy tar to t ta ő ezt 
élete utolsó évéig, amidőn is orvosi parancsra 
egy kevés bort, „lac senum," kellett innia. Nem 
is volt pinczéjében bor soha. Ami kelle a temp-
lom számára, böcsületes vendéglőstől vette. Ven-

dégeit is ennek a pinczéjéből tartotta. Kávét is csak 
utolsó évben vett magához, szintén orvosi ta-
nácsra. Különben soha sem reggelizett. Ezek után 
mindenki természetesnek fogja találni, ha azt 
mondjuk, hogy asztalának fődisze a legnagyobb 
egyszerűség volt, Jákynak pedig egyik legkitűnőbb 
erénye a mértékletesség. 

Az önmegtagadást, természetes dolog, egyéb 
módon is gyakorolta. Agya volt — deszka, és 
ezen lepedő. Egy bécsi gazdag kereskedő fiai, kik 
házánál tanultak magyar szót, beszélik, hogy 
néha, mikor vendégei számára lefoglalták az ő 
ágyát, ugy segített magán, hogy két egymással 
szembe állított székre fektetet t egy sarkaiból 
kiemelt ajtót, s arra feküdt édes álomra ! Lakása 
a lehető legegyszerűbb vala. Szalma födeles alacsony 
házban lakot t ; két szoba állott rendelkezésére, 
csak az utolsó években lett a ház czélszerübben 
átalakítva. 

Stereotyp volt az oslii lelkész ruházata. Erős, 
nem éppen tinóm posztóból való reverenda, szőr-
cingulus, egyszerű collare, jó szőrös és széles ka-
rimájú kalap; téli időben krispin. A reverendát 
soha nem tet te le semmiféle foglalkozás közt. 
Ha a kertben dolgozott, nyaranta egyszerű tal-
pot (szandáliákat) viselt. Tonsurája mindig lát-
ható volt; egy gazda szokta neki kinyírni. 

Különben az abnegatio a tökéletesség teste, 
mely mit sem ér, ha lélek nélkül marad ; lelke 
pedig a régi ember ellen szakadatlanul folytatott 
lelki harcz, az ima, jó cselekedetek és erények 
embertől kitelhető buzgó gyakorlása. Mi módon 
viseli egyes ember a régi ember ellen a harczot, 
azt nem lehet szemmel látni ; s lia a harczos 
nem nyilatkozik efelől, nem is lehet róla tudo-
mással birni. Azonban, ha vesszük, minő kitartó 
erélylyel folytatta Jáky a külső önmegtagadást, 
el lehet gondolnunk, hogy a benső harczot is 
mily vitézül harczolhatta. Következtetni lehet ezt 
továbbá azon buzgóságból, melylyel a lelki ol-
vasmányt és az imát gyakorolta. Néhány héttel 
halála előtt egy kapuvári polgár elindult, hogy 
a sírja szélén álló aggastyánt meglátogassa. Nem 
volt a háznál. Keresve ott találta a templomban, 
a mint a jéghideg köveken térden csúszva és 
imádkozva megkerülte az oltárt. Hányszor tet te 
ezt egészséges korában, a templomban fölállított 
stacziós képeket hányszor járta meg, hány órát 
töltött az oltári szentség imádásában, erről hívei 
sokat tudnának mondani. 

Kapva kapott az alkalmon, lia valahol papi 
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közös sz. gyakorlatokon részt vehetet t ; igy ke-
rült, ha jól tudjuk, kétszer Esztergomba, s egy-
szer Győrbe. A bécsi „Associatio perseverantiae 
saeerdotalis," amint felőle értesült, azonnal sze-
gődött tagot nyert benne. 

(Vége köv.) 

Kath. egyleti élet a német egyetemeken. 
(Folytatás). 

De há t a tantermeken kivül, a tanuló egyletekben, 
a „Burschenschaft" és „Landsmannschaft"-ban mily szel-
lem uralkodik ? — Ezek már csak a párba j megengedése 
és gyakorlása folytán is összeütközésben állanak a józan 
észszel és joggal, mindenek felett pedig a kath . egyház 
tanaival. Miután pedig ritkán szegjük meg a törvényt 
anélkül, hogy a többin is csakhamar tul ne tegyük ma-
gunkat, magától értetődik, hogy az erkölcsiséget sem 
veszik valami szigorúan ezen egyletekben. Mértékletlenség 
ép olv kevéssé vétség nálok, mint erkölcstelenség, s a 
legnagyobb hős az, a ki mindakettőben egyaránt kitűnik. 
„Egészséges érzékiség" a legtöbbnél észszerű és megenge-
dett dolog, csak kifelé néni szabad compromittálni az 
egyletet, „a zászló becsületét" fenn kell tartani. Vallása 
felől senkit sem kérdeznek ; hogy semilyent sem gyako-
rol, azt mindenkiről felteszik, s ha mégis akad, a ki val-
lási kötelmeinek eleget akar tenni, azt egyleti társainak 
élczelődése csakhamar „kijózanítja", s ha nincs elegendő 
bátorsága az egyletből kilépni, hitének és erkölcsi meg-
győződésének „Isten hozzád"-ot mondhat. Látni való te-
hát, miszerint kath. érzelmű if jú ily egyleteknek tagja | 
semmikép sem lehet. 

Akkor legjobb — mondhatná valaki — ha a kath. | 
tanuló az ily ifjak társaságától távol ta r t ja magát . Köny- j 
nyíi ezt mondani, de nehéz, veszélyes, sőt sokszor lehe-
tetlen — megtenni. — Természetellenes, hogy egykorú, 
egyforma képzettségű fiatal emberek, kiknek egy és 
ugyanaz a foglalkozásuk, s igy szükségképen gyakori 
érintkezésben vannak egymással, a közéletben tökéletete-
sen elzárkózzanak egymástól. Az ily isolatio az i f jú t 
megfosztaná kiképeztetésének, jellemképződésének főté- | 
nyezőjétől, a mely hivatva van egyoldalúságát megszün-
tetni és szögletességeit kicsiszolni. De lehetetlen is, hogy 
a tanuló a közéletben társaival ne érintkezzék. Az i f júság 
közlékeny, szükségét érzi annak, hogy eszméit, örömeit 
másokkal közölje. Igaz ugyan, hogy e tekintetben sok 
veszélynek van kitéve az ifjú, miután nem mindig he- j 
lyesen választja barátait ; de nem volna kisebb a veszély , 
az esetben sem, ha az i f jú tökéletesen magára maradna ! 
18 — 20 éves korának könnyelműségével és szenvedélyei- \ 
vei. Hisz ezer meg ezer hálót vet ki ellene a kísértés, 
s ha nincs a ki figyelmeztesse, vakon rohan a veszede-
lembe s testileg lelkileg tönkre ju t . E korban és e kö-
rülmények között a „vae soli"-t nem lehet eléggé hang-
súlyozni. 

Mind e bajon segítenek a kath. tanulóegyletek, a 
melyekben a kath. i f jú mindenkor biztos menhelyre talál. 
Ez egyletek tagjai egymást lelkesítik, s már maga a 

tudat, hogy többen vannak, az is elég, hogy lelkesültsé-
get ébreszszen ; egymásra őrködnek ; az itt uralkodó 
eszmék a tantermekben beszívott mérget megfosztják 
öldöklő erejétől : a veszélyes elemtől itt tartani nem kell. 
miután az ide be nem csempészheti magát : egyszóval 
egészséges, vallásos légkört teremtenek az egyetemeknek 
hitetlenség által megmételyezett a thmosphaerájában, a 
melyben az if jú vallási érzülete ébren marad s kötelmei-
nek teljesítésére ösztönöztetik. Mert „első és főelve min-
den kath. tanuló egyletnek a vallásosság." Minden tag 
kivétel nélkül köteles vallási kötelmeinek pontosan meg-
felelni, sőt egyik-másik egyletben az egyházi ünnepélyeken 
való részvétel, pl. az urnapi körmeneten való részvétel min-
den tagra nézve kötelező, más egyletek pedig a sz. Vincze 
és sz. Bonifácz egyletek működésében, vagy a keresztény 
szeretet más műveiben vesznek részt. Az egyleti ünnepé-
lyeket egyházi ünnepélyességek által emelik, s az elhunyt 
tagokról sz. mise áldozattal emlékeznek meg. Végül pe • 
dig az előkelő papok- és világi urakkal való közlekedés, 
miután ezek is nagv számban jelennek meg az egylet gyűlé-
sein, szintén jótékony befolyással van az if jú tanulókra. 
Egy szóval az egyetemi éveket, a melyek különben oly 
veszélyesek a tanulóra nézve, a kath. egyletek igen igen 
hasznosokká tehetik, a fiatal hallgatókat hi tükben és 
meggyőződésűkben megerősítvén és őket buzgó és tevé-
keny katholikusokká tévén, akik minden pil lanatban ké-
szek az egyházért sikra szállani. Igy a kath. tanuló egy-
letek nemcsak óvóeszközök az egyetemi élet veszélyei 
ellen, hanem iskolák is, a melyekből kath. meggyőződésök-
höz hű férfiak kerülnek ki, a kik mint orvosok, ügy-
védek, birák, tanárok, mérnökök stb. befolyásos állást 
foglalnak el a közéletben. Ez oly dolog, melyet elegendő-
képen hangsúlyozni alig tudunk, miután ez a leghatal-
masabb eszköz a közvéleménynek kath. szellemben való 
megjavítására. Már csak ezen egy tulajdonuknál fogva 
is meleg pártfogást érdemelnek. 

Néha hallani az ellenvetést, miszerint az egyletek 
kötelmei sok időt rabolnak el a tanulótól, melyet az sokkal 
hasznosabban fordíthatna tanulmányaira. Ily ellenvetést 
csak az tehet, a ki az egyetemi életet egyáltalán nem 
ismeri. A ki lelkiismeretesen használja idejét, s csak az 
egyleti törvények által meghatározott időt fordít ja szóra-
kozásra, az minden tekintetben megérdemli a szorgalmas 
tanuló nevét. Csakhogy sok egyleti tag is több időt 
fordit szórakozásra, mint kellene. E miat t azonban az 
egyletet vádolni" nem lehet, miután ezt megakadályozni 
nem áll hatalmában. Ellenkezőleg, az egylet a maga ré-
széről mindent elkövet, hogy szorgalomra serkentse tag-
jait, s épen azért bocsátja nyilvánosság elé minden ki-
tüntetéssel sikerült vizsgálatnak eredményét. S erre ta-
lán több időt is lehetne szentelni, mintán itt nyilik al-
kalma az i f júnak ismereteit szélesbiteni, s olv tá rgyakról 
is szerezni tudomást, a melyek ha mindjárt szakmáján 
kivül esnek is, a közéletben még is nagy hasznára le-
hetnek ; az orvos hasznára van a theologusnak, ez viszont, 
az orvosnak tehet hasznos szolgálatokat stb. 

(Vége köv.) 
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A trappista-zárdából Szerajevóig és vissza. 
I t t vagyok megint, kiállott halálfélelmem után. 
Hogyan ? 
Hát mert nem mertem remélni, hogy a tudós szer-

kesztő ur annyi komoly, mély tudományt lehellő czikkek 
közt helyet szőrit egy tárczaczikknek is. 

Végre fellélegzettem. „Becses czikke ezen számban 
közöltetni fog." 

E biztatás elég volt nekem, hogy folytatást irjak. 
Nem jöt t ugyan még kezemhez azon szám, mely-

ben a czikk megjelent. Nehéz e tájon a postai közle-
kedés. 

No de elég az, ha a „Religio" nagyérdemű közön-
sége olvasta. En ugy is elolvastam már . . . kéziratban. 

A postai közlekedésről levén szó, megnyugtatok min-
denkit, hogy nyomda vidékünkön nincs, nem is volt, nem 
is lesz. Azért mindenki, aki tőlem nyomtatott füzetet vár 
és nem vár, Budapestről fogja azt pontosan megkapni e 
hó 20-dika körül. 

Fontos pillanat ! Feszült érdekeltséggel várja ugy a 
nagy közönség, mint e sorok szerény irója az eredményt. 
A sok irodalmi vállalatban egyremásra csalatkozó közön-
ség körében — mintha hallanám — e szólam hangzik 
fö l : „Parturiunt m o n t e s . . . " 

De megsúgom, hogy az egymást érő novenák, me-
lyek mennyei közvetítéssel a kath. olvasó közönség szi-
vét ostromolják, egy más szólamot hímeznek a szép Szűz 
Mária május havának hajnalára : „Vicit L e o . . . " Adja Is-
ten ! Örömemben aztán egész tárczaczikk-esőt zúdítok a 
„Religio" nyakába! 

Most pedig induljunk utunkra. 
Talán sokan ki nem állhatják az olyan lézengést, 

mely kerülő utakat használ, hogy az utast mennél későb-
ben juttassa czéljához. 

Fel tehát gyorsan az útra ! 
Ah ! mily nehezen esik szivemnek távozni, habár rö-

vid időre is, a trappista-zárda szent magányából. 
Első nap ideérkezésem után minden visszatetszett. 

Az Tangelus lucis" más színeket mutogatott . Másnap már 
minden tetszett. Most már egészen otthonosan érzem ma-
gam. A jó prior folytonos mosolylyal üdvözöl. A jó 
Bruder-ek szeméből öröm sugárzik, valahányszor az ásót, 
kezemben látják. 

Talán csak nem dolgozom ásóval, akinek kezébe a 
toll való ! Legalább sokan, akik a lapokban közölt czik-
keimet olvasták, szerénytelenség nélkül legyen mondva, 
gratuláltak nekem. A legcsattanósabb gratulatió pedig 
egyszerre két magyar i f j ú belépése Istennek e szentei 
közé. Ám álljon itt egy pár, a discretio megsértése nél-
kül közölt sor : „Szent érzelemtől ösztönöztetve keressük 
fel atyaságodat, hogy kegyes válaszát kiérdemeljük. Mi 
ugyanis olvasván a „Magyar Állam "-ban irt czikkét, benső 
sugallattól, talán Isten akaratától indíttatva ama szent 
rendbe kéretnénk felvétetni . . . " 

A t. olvasó azonban már várja, mi történik az 
ásóval'? Nem sírt ások vele. A trappista-zárdában alig 

*) Magunk tettük külön postára ezt a számot. A többi is 
elment. Szerk. 

hal meg tiz év alatt egy. Pedig idestova százan van-
nak. Hosszú életűek, mert tisztelik apjokat, anyjokat. 
Nem látogatják meg a kisded templomot anélkül, hogy 
ne köszöntsék szent Józsefet, a zárda atyját , és a bold,. 
Szüzet, mindnyájoknak édes anyját . Mindkettőnek képe 
egy-egy mellékoltárt diszít. Nincs is több mellékoltáruk. 
Minek is ? Jézus legszentebb szivéhez legközelebb áll 
Isten anyja és szűz jegyese. Szent Józsefet Safner-nek 
nevezik. A Safner itt a házgondnok szerepét viseli. Az 
ő dolga a szükségeseket beszerezni. Ha aztán betegség 
lepné meg hébekorban az egyiket vagy másikat, itt is ő 
segít. Sőt az áldozárokban hiányt szenvedő zárda részére 
áldozárokat is szerez. Egyátalán Safner a szó legtágabb 
érteménvében. Már tudom, megint az ásót kutat ják ! 

De nem tehetek róla, hogy még nem adhatok*felvi-
lágosítást. Valamit a trappisták Safner-jéről kell még 
elmodanom. A trappisták a márczius hónapot, mint 
szt. József hónapját megelőző hét vasárnapon át, ájtatos-
ságot végeztek sz. József tiszteletére azon czélhól, hogy 
áldozárt nyerjenek, márczius hónap minden napja pedig 
különösen az ő tiszteletének volt szentelve. 

Márczius 31-dikén reggel különös gondolatok fog-
lalkoztattak, melyektől nem tudtam szabadulni. Bemen-
tem a jó priorhoz, elmondottam, hogy biz én minden 

! áron trappista akarok lenni, lévén eddig mint világi 
papnak olyanforma színezetem a jó trappisták közt, mint 
a varjúnak a galambok közt. No de ez nem tartozik a 
dologhoz. 

Ugyanazon nap délutánján örömtől sugárzó arcz-
czal lépett be hozzám a prior. „Szent József — úgymond 
— bebizonyította, hogy jó Safner." 

Hogyan ? 
Egy levelet mutatott . Jámbor német áldozár irta. 

„Elmondotta benne, hogy szent József tiszteletére novenát 
tar tot t azon czélból, hogy mutatná meg neki az utat, 
melyen lelki üdvösségét leginkább biztosithatja. A novena 
utolsó napján megnyerte a kegyelmet. Isten őt a trappis-
tákhoz hivja. Esedezik felvételért." 

Hát nem megmondtam — igy szólt most a prior, 
hogy szent József jó Safner ?" 

Aztán olyan j ó móddal vezeti az ember lépteit, hogy 
meg sem érezni a tehert és igát a csupa könnyüségtől és 
édességtől. Valóban igazat kell adnom saját tapasztala-
tom folytán a jó priornak, aki azt mondotta nekem, 
hogy a világ a trappistának csak keresztjét látja, de nem 
veszi észre annak unctióját. 

Borzadtam a trappista kézimunkájától, életmódjától. 
Most már csakis trappista-koszt kell nekem. És 

uramfia ! még nem vagyok trappista, és a jó Safner 
máris kezembe nyomott egy ásót. 

Ezért mosolyognak reám a trappisták. 
A zárda melletti halmokat folyton elöntő számos 

forrás vizeit csatornák medrébe szorítom. A trappista-
regula csak kétórai munkára kötelez reggel ugy, mint 
délután. Az én önkényt vállalt délutáni munkám néha 
három-négy óráig tart, sürüen hulló verejtékek között. 

És hogy is ne találnék örömet a szép munkában, 
midőn nemcsak a trappisták, hanem egy egész gyermek-
sereg jó példával jár előttem. 
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A 70 árva e halmokon szokott délutánonként já t -
szadozni. Az irgalmasság cselekedeteit testben és lélek-
ben különféle korú gyermek élvezi itt, kezdve az 5-dik 
életévtől. 

Aztán abánv az egyén, annyi a haj lam. 
Az egyik, egy hatéves virgoncz gyerek, a tábornok 

szerepét játszsza. Folyton lovagol vesszőparipáján. Néha 
el-eldicsekszik. hogy száz ellenséget a Yerbász folyóba 
kergetet t . (E folyó éppen a zárda előtt zúdítja hullámait). 
A másik — házat, udvart épit fűzfavesszőkből ; a harma-
dik malmot, a negyedik hidat. 

Hogy ne volna tehát nekem is kedvem e foglal-
kozáshoz ? 

De száz szónak is egy a vége. Nagyon jól érzi 
magát az ember a trappista-zárdában. 

Ez az ok, amiért nehéz innen kimozdulni. 
Még sokat kellene elmondanom e zárda életéből; de 

nem akarom már tovább próbára tenni a t. olvasó kö-
zönség türelmét. 

Majd később fogom leirni e szebbnél szebb csoda-
eseményeket, melyek ezen alig 15 éves zárda életéhez 
fűződnek. 

Ama jelenet, mely az egykoron, alig 16 éve itt 
virágzó rablóbanda és a szállást kereső trappisták közt 
kifejlődött ; 

az első szentmiséket, melyeket a jó trappisták is-
tállóban végeztek, ami által oly hiven tükröztették az 
istállóban született Jézust ; 

a vidék rémületét, mely a zárda alapfalainak emel-
kedését látva azt hitte, hogy vár épül itt a vidék összes 
lakóinak összelövöldözésére ; 

a banjalukai basa teljes diszben és kisérői közepette 
való megjelenését a hely szinén, hogy a fülébe ju to t t 
panaszokat megvizsgálván, miután azokat alaposaknak 
találta, minden további építkezést azonnal ünnepélyesen 
betiltson ; 

a szegény trappisták folyamodását a szultánhoz, 
melyben kifejtik, hogy az ágyúnak, puskának, lőpornak 
szinét-szagát sem ismerik, hanem csak a földet kívánják 
művelni és a szegény vidék lakóinak kenyérkeresetet 
nyújtani ; 

a csengetyü hangjával nem rokonszenvező banjalu-
kai basa csengetyübetiltó parancsát ; 

a szegény trappisták azon meggyőző ékesszólását, 
mely kimutatta, hogy a vidékről összejött munkásokat 
csakis csengetyühanggal lehet bizonyos dolgokról értesí-
teni, szivökben megőrizvén azonban azon szent szándé-
kukat, hogy a csengetyühanggal egymást a templomba is 
összehívják ; 

a csengetyühang hallatára felbőszült törökök meg-
jelenését a Verbász túlpar t ján és ünnepélyes összeeskü-
vésöket, hogy az épületet fe lgyúj t ják , feldúlják, lakóit 
kiölik. 

a trappisták azon ártatlan cselét, melylyel sikerült a 
török területre behozni egy borral telt h o r d ó b a n . . . a 
harangot ; 

a trappisták ellen Konstantinápolyban huszonhárom 
per keletkezését ; 

az okkupáczió alatt Banjaluka mellett rögtönzött 

harcz veszedelmeit, melyek azon kényszerhelyzetbe hozták 
a jó trappistákat, hogy magukat a megsemmisítéssel fe-
nyegető török támadás ellen elsánczolják és egyik ke-
zökben a szent olvasóval, másikban ásóval-kapával vé-
delmi állásba helyezzék ; 

a folyton napról-napra nagyobb virágzásnak indult 
zárda gyár- és kézműiparát, a posztó-, fürész-, sör- tég-
lagyárát : 

a zárdában alapított jótékonysági intézeteket, a 
gyógyszertár t és kórházat a vidék szegény betegei szá-
mára, az árvaházat az utczára kitett vagy a török há-
zaknál elzálogositott gyermekek megmentésére ; 

a zárda csodálatos megmenekedését ezer és ezer 
veszélyben, melyek fényesen igazolják a szent család 
látható pártfogását ; 

a felnevelt árvák tovább képzését oly magasztos 
czélokból, melyek hivatva vannak egy egész ország meg-
mentésének és leendő felvirágoztatásának megalapítására : 

a trappisták missió szerepét, melyben nemcsak az 
imaeszköz működik, hanem az ártatlan gyermekek har-
monikus éneke is, mely egy törököt annyira elbájolt, 
hogy a háromhangu Mária-ének elhangzása után méla-
bússá lett és összetett kezekkel kiál tott át a gyermekek-
hez : Énekeljétek még egyszer : óh Mária, óh Mária ! 

Minderről — mondom — később fogok megemlé-
kezni : 

Most tehát előre ! Indulj ! 
Ttvhü ! most látom, kifogytam az időből és a papír-

ból is. 
Már megint bocsánatot kell kérnem, hogy annyira 

lebüvölt a maria-sterni zárda. 
Nem csoda! Csak annak könnyű a maria-sterni t rap-

pistazárdával nem bíbelődni, aki itt nem volt még. Ig-
noti nulla cupido ! 

De hallaná csak a tisztelt olvasó esténként száz 
ajkról elhangzani megragadó melódiában a Salve Re-
giná-t ! 

Tudom velem érezne akkor ! 
Ott hagyná javadalmát, lemondana minden jövendő 

kitüntetésről, mely a földre bilincseli a leiket, melyet ez 
állapotban megmenteni csak a rendkívüli nagy erőfe-
szítésnek sikerülhet. Lemondana hírnevéről, mint P. An-
gelicus, és több tehetséggel, de nem nagyobb hévvel mint 
ő, magasztalná a Legszentebb Rózsafüzér Királynéjá-t. 

Mily dicső, mily szép dolog is lesz a Kárpátoktól 
Adriáig épp e földről hangoztatni a boldogságos Szűz 
dicséretét a nép millióinak ; e földről, melyet annyi hős 
magyar vére megszentelt ; e földről, mely ma is annyi 
sok magyar t táplál — lévén az itteni török nagybirto-
kosok az izlamra kényszeritett magyarok unokái — ! 

Mily szép dolog is lesz, midőn a milliók ajkáról 
felhangzó ima következtében az irgalmasságnak szent 
Anyja visszaadja e szerencsétleneket Mária országának, 
hogy legyen ismét erős a magyar, mint hajdan ! hogy 
legyen ugy, mint régen volt ! 

Mily rózsás jövő ! Ezer és ezer fohász ; oh Mária, 
oh Mária ! 

Aztán a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéját" min-
den faluban százan fogják olvasni! 
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Eszmetársulásnál fogva itt eszembejut, a mit egyszer az 
„Üstökös"-hen olvastam. Contraria, vagy similia? Isten 
tudja ! 

Tallérossy Zebulon az alkotmány kihirdetésének hatása 
alatt roppant lelkesedésbe jön. Leírja, hogy milyen bol-
dog lesz a haza. Csak a leirás utolsó verssora árulja el, 
hogy e lelkesedést nem vette komolyan. Á tótos költe-
mény igy végződik : 

„Budanak varaban százegy durrantatik ! ! ! 
(Miltuztassik kirem varakoznyi adik !)" 

P. Angelicu». 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , április 17. Trefort, A. miniszter levele 

és a „Nemzet" II. — A miniszteri körlevél tartalmának 
megfeielőleg három pontra oszlik a „Nemzet" czikke. 

Az első pontban a párbérröl szól. Breviter et — male. 
F. évi január 27-én dr. Fenyvessy Ferencz a képviselő-
házban — kinek nem osztozunk véleményében, — legalább 
melegen, az alsó papság sorsa iránti érezhetően benső 
érdeklődéssel szólt. A félhivatalos vezérczikk mintegy 
átsurran ezen kényes kérdésen, és Timon Ákos követői-
vel egyrészt és a miniszteri átirat (1884. jun. 9. 20,647. 
sz.) álláspontjával másrészt összeütközésbe jönni nem 
akar. Pedig ez lehetetlen. Tűz és viz nem tér össze. A 
párbérkötelezettség dologi természetének teljes tagadása, 
mint ezt Timon Ákos követői teszik, és ennek legalább 
sok esetben való állítása, mint ez az idézett miniszteri 
átiratban elismertetik, egv véleményben össze nem fog-
lalható. A ki tagadja, hogy a párbérkötelezettsép bármely 
esetben is dologi jogból eredő szolgálmány, azt tisztán 
és kizárólagosan csak személyes kötelezettségnek tartván, 
az meg nem engedheti, hogy több esetben ez mégis csak 
dologi kötelezettség. S vice versa a ki állítja, hogy sok 
esetben — ott, hol t. i. a canonica visitatio világos be-
tűi ezt czáfolhatatlanul elismerik — ezen szolgálmány a 
dologi jog körébe vág, az nem mondhatja, még kevésbé, 
„készséggel" jelentheti ki, mint ezt a „N-t" czikke teszi, 
„hogy nézetünk végeredményben az övékéhez legalább is 
nagyon közel áll." 

Timon Akos véleménye e's a ministerialis felfogás 
egy kalap alá nem szorítható és a ki erre, mint a kér-
déses czikk írója vállalkozik, kegyes lesz megengedni, 
„hogy nézetünk végeredményben az övétől legalább is" 
abban eltérjen, hogy kétségbe vonjuk, vájjon ezen kérdés 
iránt igazán tisztában volt-e önmagával a czikkező ? 

Abban mindazonáltal találkozunk, hogy „a párbérek 
ügyét mielőbb. . . végleg és minden kétséget kizáróan 
tisztázni" kellene. Mert valóban pitoyabilis, tűrhetetlen 
állapotok fejlődnek a mostani helyzetből nem egy ízben 
és nem egy helyen. Olykor esztendőkig is eltart mig a 
szegény falusi lelkész, ki valóban úgyis csekély jövedel-
mének minden fillérére rászorul, jogos követeléséhez jut , 
nem is szólva arról, mennyi kellemetlenséget, viszályt, 
egyenetlenséget okoz ez a helyzet, hányszor képezi ki-
indulási pont ját a sajnos és a lelkész magasztos hivatá-
sára éppen nem kedvezőleg ható viszonynak, folytonos 
súrlódásoknak stb. stb. Mindezt pedig meg kellene szün-

tetni és lehetne is a párbérkérdés országos rendezésével. 
Azt persze nem tudjuk, vájjon, ha ezen kérdés, mint a 
„N—t" óhajtja, „törvényhozásilag" lesz rendezve, az 
alpapság érdekei mennyire leendenek megóva. Hogyha 
„ezen tisztázás más eredményre nem fog vezethezni" — a 
N - t felfogása szerint — „mint a dologi kötelezettség 
megszüntetésére ott is, a hol ilyen ma létezik", akkor 
már előre nem csak szépeu megköszönjük az ilyen tisz-
tázást, de határozottan tiltakozunk is az ilyen eljárás el-
len. Hol „ma" a dologi kötelezettség létezik, ott még 
„törvényhozásilag" sem lehet azt „megszüntetni". Szép 
„jogállam" lenne az, melyben valami kényelmetlen — 
egyik-másiknak nem tetsző kötelezettséget simpliciter meg-
szüntetnek. Ugyan minő jogalapon lehetne ezt megtenni? 
Kíváncsiak vagyunk a válaszra. Azt értjük és hazánk 
ujabb történetében ismerünk erre analog eseteket, hogy 
valami dologi kötelezettséget lehet megváltani, átváltoz-
tatni, a jogos birtokost kártalanítani stb. stb. Hisz van-
nak földtehermentesitési-, szőlő-dézsmaváltsági stb. köte-
lezvényeink. De valamely teljesen hasonló kérdésnek 
ilyetén tisztázását, mely .más eredményre nem fog ve-
zethetni mint a dologi kötelezettség megszüntetésére ott is 
a hol ilyen ma létezik", ezt, őszintén bevalljuk, — nem 
értjük, de ,jogállam"-ban ezt még lehetségesnek sem 
tart juk. 

Erezhette is a .N- t " czikkirója, hogy kissé elvetette 
a sulykot. Ugyanis ezekkel kívánja paralyzálni előbb 
koczkáztatott állításainak hatását : „De nem akarjuk a 
kérdést egyoldalúan és bizonyos kíméletlenséggel dönteni 
el, hanem gondoskodni akarunk arról, hogv a párbér-jö-
vedelem ingadozása és még ezentúl várható csökkenése 
ne koczkáztassa egy egész sereg kötelességét hiven tel-
jesítő lelkész existentiáját." Azt ugyan nem igen értjük, 
hogy miért és honnan várja a t. czikkező a párbérjöve-
delem még ezentúl is beállható csökkenését, hacsak amaz 
általa önkényesen felállított theoria alapján nem, hogy 
„a dologi kötelezettséget még ott is kellene megszüntetni, 
a hol ilyen ma létezik;" de ama keresett gyöngédségből 
nem kérünk, melylyel ígéri, hogy nem akarja e kérdést 
kíméletlenséggel dönteni el." (sic!). Mi nem szorulunk 
kíméletre, mi jogot és igazságot követelünk. Ha szegény 
és talán nyomorult is talán sok esetben az alpapság anyagi 
helyzete, nem kérünk kegyelmet az ő számára a kormánytól. 

! legkevésbé sem adja meg azt, mire a papságban joga van, 
adja azt teljesen és minden önkény nélkül és — szent lesz kö-
zöttünk a béke. ? 

en a nazarenu-Alföld, ápril hóban. Hogyan, 'jártam 
sokkal? — Két éve mult. hogy u j plébániámat elfoglal-
tam, mely azon szomorú hírnévvel dicsekedhetik, hogy 
három fiókközségének egyikében nazarénusok fészkelték 
be magukat, kik tüntető előszeretettel „hivők"-nek, más-
kép „Krisztus követők"-nek szeretik magukat nevezni. 
Azon szilárd feltevésben és erős reményben foglaltam el 
u j parochiámat, hogy valameddig Isten jóvoltából ezen 
szárazföldi diaszpórában lelkipásztorkodni fogok, legfö-
lebb születések által, de nem külső csatlakozások s il-
letve egyik-másik hivern elpártolása s „gyülekezetük" höz 
való csatlakozása által fog ezen legújabb keletű szekta 
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szaporodni ; mert, hogy ellenkezőleg én térítsek meg va-
lakit ő közülök, azzal éppen nem bátorkodtam magamat 
kecsegtetni, hirből ismervén fanatizmusukat. 

Ám feltevésemben és reményemben csalódnom kel-
lett, amennyiben az utóbbi napokban harmadfél házaspár, 
t. i. két egész pár s egy házas férjnek felesége áttért a 
nazarénusokhoz. 

Az áttérés okát és móuját valóban érdekes, s érde-
mes nyilvánosságra hoznom. Aligha nem más paptársaim-
mal is megesett már az ily — megható komikum, ha 
ugyan nem inkább az elvakult elpártolókra siratni való 
dolog lenne. 

En u j plébániámat elfoglalván s tudván, hogy „hi-
vők" (lucus a non lucendo !) is vannak itt, felekezetöket 
privatim a híveimmel való érintkezésben ugyan elég sű-
rűen hoztam szóba, de az egyházi szószékről is ezt di-
recte megtenni nem véltem ajánlatosnak, ugy gyanítván, 
ezzel talán inkább ronthatnék sem mint építhetnék, mert 
e sektáriusok ismert fanatizmusát felgerjeszthetném ; azért 
is a jó pásztor képét tartván szemmel, hogy t. i. juhai-
mat a leselkedő farkasoktól megóvjam s őket jól tápláló 
legelőre vezessem, támadásomat ama sektáriusok ellen 
indirecte intéztem, s híveimet a kath. egyház megdönt-
hetetlen igazvoltáról s tanainak megmásíthatatlan isteni 
voltáról igyekeztem szent beszédeimben meggyőzni, ki 
nem felejtvén természetesen a romlott erkölcsök ostoro-
zását sem. 

Ám ez a taktika sem bizonyult be omni exceptione 
major-nak, amint a következmények bizonyították. 

Értésemre esvén a nem várt dolog, az elpártoltakat 
azonnal magam elé rendeltem a községi elöljárók jelen-
létében, hogy őket tett lépésök iránt kérdőre vonjam 
s esetleg a szükséges felvilágosításokat megadjam nekik. 

Mindenek előtt szelid szemrehányást tettem nekik, 
hogy ők állításuk szerint az igazságot s leikök üdvét 
keresvén, hogyan tehetnek ilyesmit a lelkipásztor hire -
tudta nélkül, kiről csak fel kellett és kell teuniök. hogy 
ily dologban ő bír igazán a szükséges jártassággal és tu-
dománynyal, s nemcsak az iskolában s a templomban van 
hivatva az Isten tiszta igéjét hirdetni, hanem köteles-
sége a kételkedő s ingadozó híveknek magán uton is kellő 
oktatás és felvilágosítással szolgálni, — röviden mondva, 
hogy tiszteletlenséget követtek el a lelkipásztor iránt. 

Lett most szabódás ide, szabódás oda ; hogy ily 
szemrehányásra ők (az ártatlanok !) éppenséggel nem 
voltak elkészülve, a tiszteletlenség elkövetése távolról 
sem volt szándékukban, sőt ez eszök ágában sem jutha-
tott, amennyiben szándékba vett lépésök iránt felvilágo-
sítást kérni fölöslegesnek találták, inert hiszen ők a 
Krisztus hitétől nem akarnak elpártotni, sőt inkább most 
találták meg valahara a Krisztus igaz, meghamisitatlan 
hitét, a melyben egyedül leszen biztos hlkök üdvössége. 

És most következik a — komikum, a melyet bizony 
a magam részéről sajnálnom kell, ámbátor nem az én 
akaratomon mult, hogy megtörtént. 

Midőn én a fentiek után őket tévedésükről felvilá-
gosítani akartam s elpártolásuk oka felől hozzájok kér-
dést tettem, egyikök egész őszintén és mintegy szenire-
hányólag kijelenté nekem, hogy •— „pedig lássa í't. ple-

I bános ur maga tanított és vezetett bennünket erre!" No 
hogy kővé nem váltam ily hallatlan dolog hallatára ! 

Hogyhogy? — kérdezém álmélkodva. 
Hát ft. plébános úr ugy prédikált, hogy megértettük 

I az igazságot; ilyen prédikácziókat mi még nem hallot-
I tunk, beszélték is mindjárt széltében a faluban, hogy 

most jó lelkipásztorunk van, ki ugyancsak törődik ám a 
rá bizott lelkek örök üdvösségével. 

De hát, folytatám fokozódott álmélkodással, mégis 
rosszakra tanítottam én magukat, hogy ilyesmit csele-
kedtek ? 

Dehogy dehogy tanított bennünket rosszakra, — 
lőn a válasz ; inkább a legjobbakat mondotta mindig, 
csak az a szomorú, hogy azok az erkölcstelen, megjavít-
hatatlan emberek (a többi községbeliekre czélozva) nem 
követik lelkes tanítását. Lám, folytaták szinte fagyasztó 
naivsággal, jjlebános ur prédikáczióiban fölemlegette s 
ugyancsnk oda mondotta nekik : ne káromkodjanak, ne 
korhelykodjanak, ne paráználkodjanak stb. — mégis mi 
haszna? Gyónni mennek,— de mi haszna? Van-e életja-
vulás ? ! Plébános ur tanított bennünket, ahogy a szent-
írásban is áll, hogy a hit egymagában nem elég az üd-
vösségre, kellenek ehhez cselekedetek is, - de hol az ő 
cselekedeteik ? ! Mindezeket azonban megtart ják a naza-
rénusok ; ezek nem káromkodnak, nem részegeskednek 
stb., megtart ják a cselekedeteket is, ők tehát teljesitik a 
sz. irás parancsait, s mivel mi halhatatlan lelkünket üd-
vözíteni ak arjuk, azokkal az erkölcstelen és javíthatatlan 
emberekkel (!) nem tarthatunk, hanem átszegődtünk a 11a-
zarénusokhoz, ezek „gyülekezeté iben (e szót mindig 
bizonyos emfázissal ejtették ki!) lelkünket minden bizony-

j nyal meg fogjuk menteni. (Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Kath. legény-egylet Szabadkán. 

F. évi márcz. 29-én Mamuzsich Mátyás belvárosi 
káplán meghívására 50—60 iparos jelent meg a plébá-
nián, hol Fotiyó Pál kalocsai kath. legényegyleti elnök 
társaságában az iparosok jelenlegi helyzetét, és ennek 
okait, nemkülönben a javítási módot megbeszélve, egy-
hangúlag kimondották a „kath. legény-egylet szükséges 
voltát ; mire az alakulást kimondva ideiglenes elnökül 
Mamuzsich Mátyás káplánt, jegyzőül Berényi Lajos vas-

j kereskedőt, pénztárnokul Bittermann József könyvnyom-
I dászt választották meg. Ehhez kineveztek egy 20 tagu 
i bizottságot, s megbízták lakás szerzéséről, bútorozásról 

stbről gondoskodni. Egyuttal nyomtatott jelentkezési ivek 
! osztattak szét rendes és pártoló tagok gyűjtése végett, s 
í ápril 7-ére szervezkedési gyűlés határoztatott . 

Erre, több kedvezőtlen körülmény daczára, 6 0 - 7 0 
iparos mester és segéd jelent meg. Jelentetett , hogy a 
beérkezett iveken 67 rendes, és 135 pártolótag jelentke-

! zett. A kalocsai elnök Fonyó Pál és világi alelnök Joá-
! chim Ágoston könyvkötő, nemkülönben több beiratkozott 

tag tapasztalataik után érdekes előadásban ismertették a 
legény-egylet szervezetét, előnyeit. Mire a fö}lelkesült 
tagok alapszabályok készítése végett egy 8 tagu bizottságot 
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küldöttek ki, melyet, mintául a kalocsai alapszabályokat 
véve, ápril 17-én fognak a közgyűlésnek beterjeszteni, 
és elfogadásuk esetében szabályszerűen ideiglenesen meg-
alakulni. Ugyanekkor tágabb körű taggyüjtés végett az 
iparossegédekből is 13 tag választatott be a bizottságba. 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 16-án választmányi ülést tartott , melyen az elnök-
ség teljes számban megjelent, u. m. gr. Károlyi Sándor, 
gr. Apponyi Alb. elnökök és Tarkányi B. alelnök. 

A módositott társulati alapszabályok belügyministeri 
jóváhagyásának bejelentése után megválasztatott egy 
irodalmi és egy gazdasági, bizottság. Az előbbinek tagjai 
l e t t ek : dr. Bita D., Csaplár B., dr. Czibulka N., dr. Ke-
rékgyár tó A., Kürcz A., Lonkay A., Maszlaghy F., dr. 
Rapaics lt., dr. W o l a f k a N. ; az utóbbinak : Barta B., 
Gervay M., Haydin K., Mendl I., Pásztélyi J . , gr . Sztá-
ray Antal és dr. Való Simon. A folyó ügyek sorában 
jelentetett , hogy a társulat ügynökségi bevétele márczius 
hóban volt 10,429 f r t 64 kr. Je lentete t t egyúttal, hogy 
a vatikáni okmánytárra u jabban Supka Jeromos zirczi 
apát 150 fr tot , a nagyváradi 1. sz. káptalan pedig 500 
f r to t adományozott. 

I R O D A L O M . 

= F e l h í v á s ! A kiadásomban már 5 éven át meg-
jelenő „Sziiz Mária Naptá r" szerkesztője bokros teendői 
miatt annak szerkesztésétől visszalépvén, felhivom mind-
azon t., egyházi irodalommal foglalkozó urakat , kik jelzett 
naptáram s egyéb hasonló jellemű népies kiadványok 
szerkesztésére hajlandók volnának, valamint több rend-
beli imakönyv revíziója — illetőleg sajtó alá rendezésére, 
szíveskedjenek alulirottat a föltételek megemlítésével f". 
évi május hó l - i g levélileg értesíteni. Kelt Nagy-Kanizsán, 
apr. hó 1885. Tisztelettel Wajdits József könyvkiadó. 

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

terjesztésére, a pozsonyi társas káptalannál : báró Ho-
reczky Ferencz kanonoknak az éneklő kanonokságra, és 
Kiméig Károly kanonoknak az őrkanonokságra való fo-
kozatos előléptetését jóváhagyván, az ez által üresedésbe 
jövő két, valamint a már a régebben megüresedett har -
madik kanonoki államásra Kubriczky András czimzetes 
kanonokot, alesperes-tanfelügyelőt és taksonyi plébánost 
dr. Mally János pápai tiszteletbeli kamarást s a Páz-
mány-intézet aligazgatóját, végre keresztszeghi és ador-
jáni gróf Csáky Károly pápai tiszteletbeli kamarást s 
Esztergom sz kir. város plébánosát nevezem ki ; továbbá 
a nagyszombati társas káptalannál : Köntös József éneklő 
kanonoknak a káptalani prépostságra, Ocsovszky Ferencz 
őrkanonoknak az olvasó kanonokságra, Olhauser Mihály 
idősb kanonoknak az éneklő kanonokságra és Polákovics 
Antal i f jabb kanonoknak az őrkanonokságra való foko-
zatos előléptetését jóváhagyván, az ekként üresedésbe 
jövő idősb kanonoki állomásra Homolay János czimzetes 
kanonokot és esztergomi papnöveldéi aligazgatót, az i f jabb 
kanonoki állomásra pedig Schulcz János kövesdi alespe-
res-plébánost nevezem ki. Kelt Bécsben, 1885. évi április 
hó 8-dikán. F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. Trefort Ágos-
ton, s. k. 

VEGYESEK. 
— Mily nagy ereje van a állhatatosságnak, mutat ja a 

salzburgi kath. egyetem, illetve Lienbacher példája, a ki 
ennek a nagy katholikus ügynek az élén áll. Éppen e 
napokban forgat tuk a németországi katholikus egyletek 
Linzben tar to t t 1856-iki nagygyűlésének vaskos értesítő-
jét, a melyben 4 magyarországi szónok gyúj tó hatású 
beszédével is találkoztunk. Ott volt és beszélt t. i. Ku-
binszky Mihály, Nogáll János, Kronberger a Sz.-István-
Társulat által kiadott ,Kath. Christ' szerkesztője, s Ehren-
reiter ragendorfi plébános, — és még hárman, de a kik 
nagyobb beszédet nem mondottak. No de nem erről, ha-
nem az állhatatosság ellenállhatatlan erejéről van szó. T. ol-
vasóink tudják, hogy a salzburgi kath. egyetem ügyének 
élén Lienbachsr áll. Hozzá intézte XIII . Leo pápa is 
buzditó levelét. Ugyanez a Lienbacher már az 1856-iki 
linzi kath. nagygyűlés előtt meggyőződésének egész ere-
jével küzdött a salzburgi kath. egyetem eszméje mellett, 
küzdött különösen a később ókatholikussá változott dr. 
Michelis-szel szemben, a ki napirendre térést indítványo-
zott és indítványát többi közt azzal indokolta, mert illet-
len, „nicht zulässig", óhaj t kifejezni az episcopátussal 
szemben. Er re Lienbacher szórói-szóra igy replikázott : 
„Es wäre traurig, wenn wir in Bescheidenheit nicht ein-
mal Wünsche vortragen dürften, ohne zu verletzen." Es 
ez a dr. Lienbacher létre hozza a salzburgi katb. egye-
temet ; az a Michelis pedig, a ki 1856-ban óhajt sem mert 
nyilvánítani a püspöki kar előtt, 1870-ban a vatikáni 
egyetemes zsinattal mert szembe szállni. 

f A nagyszombati szent Miklós püspökről nevezett 
társas káptalan saját és az illető összes rokonok nevében 
fájdalomtelt szívvel jelenti : nagyságos és főtisztelendő 
Köntös József éneklő kanonok-, Ferencz József rend lo-
vagja- s aranymisés áldozár urnák, folyó évi április hó 
14-én délelőtti 11V4 órakor hosszú szenvedés s a haldok-
lók szentségeinek áhitatos fölvétele után, életének 87-ik 
évében, végelgyengülés folytán bekövetkezett gyászos el-
hunytát . Az Istenben boldogult lelki üdveért az engesz-
telő szent miseáldozat folyó hó 16-án, csütörtökön dél-
előtti 9 órakor a társas káptalan templomában fog a. 
Mindenhatónak b e m u t a t t a m ; hűlt tetemei pedig ugyan-
azon napon délutáni 3 órakor fognak a helybeli 447. 
számú háznál ünnepélyesen beszenteltetni s az ó teme-
tőben a dicső föltámadás vigasztaló reményében elhelyez-
tetni. A béke angyala virasszon szendergő porai fölött s 
az örök világosság fényeskedjék neki ! Nagyszombatban, 
1885. április hó 14-én. 

f A pannonhalmi szt. Benedekrend kőszegi székhá-
zának tagjai szomorodott szivvel jelentjük, hogy szeretett 
rendtársunk, házfőnökünk és igazgatónk, dr. Stern Pál 
hittudor, gymn. igazgató és házfőnök, f. hó 13-án reggeli 
1/á7 órakor, életének 53., szerzetesi életének 32., áldozár-
ságának 27. évében gutaütés közetkeztében elhunyt. A 
boldogult hült teste f. h. 14-én délután 5 órakor a szék-
házban beszenteltetik s a helybeli sirkertben örök nyu-
galomra tétetik. Az engesztelő szt. mise áldozatokat f. 
hó 14-én reggeli 8 órakor a rendház templomában mu-
ta t juk be a Mindenhatónak. Kőszegen, 1885. április 13. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Kegyes adakozások 
M J. kanonok Ungvárról : 

a) a carthagói, templomra 2 frt 
(Átadtuk a gyűjtőnek.) 

b) az orsz. közp. kath. legény-egylet házára 2 frt 
I (Átadtuk.) 

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

Budapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Jáky Ferencz emléke. 
(Szül. Győrött 1806. decz. 9., megh. Osliban 1885. márcz. 13.) 

„Sic honorabitur vir justus." 
(Folytatás). 

A mi J. jótékonyságát illeti, az ritkítja pár-
ját. Szerény asztalának maradékai ritkán mentek 
vissza a konyhára, hanem majd ide egy beteg-
hez, majd oda egy szegényhez. Nem restellt a 
plébános ur kölcsön is kérni, csakhogy jót tehes-
sen híveivel. Kisült ez, mikor aranymiséjét tar-
totta (1881. febr. 4.) Ez alkalommal B. P. föld-
birtokos is poharat emelt, megköszönve a sok 
jót, mit a jubilansnak mind saját családja, mind 
béresei s napszámosai a plébánosnak köszönhet-
nek, kiemelve egyúttal az ismételten uralkodó 
ragályos betegségekkor kifejtett buzgalmát. A 
plébános a fölszólalónak viszont hálát mondott 
azért, hogy egyebek közt nála biztosan kapott 
kölcsönt, mikor rosz napokban mindenéből kifo-
gyott, és azért, hogy tőle kamatot soha sem fo-
gadott el, sőt még igen sokszor a tőkét sem fo-
gadta vissza, ,,Mert tudtam," viszonzá a vendégek 
tapsai közt B. ur, „hogy nem a maga számára 
költötte el." Az öreg ur erre pirulva elhallgatott. 
Nem is maradt halála után semmije. A jövede-
lem nála arra szolgált, hogy az Isten dicsőségére 
és hiveire költse. 

Jellemző erény vonás J.-ban édesanyja iránt 
való fiúi tisztelete. Mig az öreg asszony életben 
volt, nevenapján plébános fia mindig megláto-
gatta, Ettől a látogatástól mi sem volt képes őt 
visszatartani. Egyszer majd életébe került. Anyja 
Győrött lakik, Osli pedig innen paraszt lovon 
mintegy nyolcz órányira van. Sz. Katalin napján 

egy alkalommal rémitő hózivatar támadt. Győrbe 
kell menni, ki fogat be? — kérdeztette. Senkisem 
vállalkozott a faluban, mert lehetetlen menni 
ilyen időben. A plébános kapja magát s az utat, 
melyre kocsin nem akadt vállalkozó, megtette 
gyalog, csakhogy édesanyját nevenapján meg-
gratulálhassa ! 

Önzetlen szívesség mindenki irányában ritka 
mérvben nyilatkozott Jákyban. Akárhányszor tör-
tént pl. hogy Kapuvárt valaki megkérte, hogy 
küldene számára egy-két font mézet a rendes 
áron, tudván, hogy Osliban sok méhet tartanak. 
A plébánosnak, gyakran már nem volt eladó 
méze ; vesz tehát egész kas méhet s kivágta abból 
a legszebb darabokat, s ezt küldé a rendes áron 
megrendelőjének, nem törődve azzal, hogy keze 
közt csak a kas rossza maradt. Vagy eltörött 
oslii lakosnak az ablaka télen ! A nagy sártól 
nem mehetnek Kapuvárra üvegeshez, de elmen-
nek a plébánoshoz. Ez levesz a falról egy képet, 
megméri az ablakot, bemetszi gyémánttal a kép 
üvegtábláját. Csak azt követelte, hogy majd ha 
megtehetik, szerezzenek képére megint üveget. 

Oslitól a népet kiszivattyúzó zsidókat Jáky 
hasonló eredeti módon tartotta távol. Bevásárolt 
nagyobb mennyiségben kávét, sót, czukrot és sok 
egyebet, amire falusi ember rászorulhat, s közzé 
tette, ne vegyenek zsidónál, nehogy kelepczébe 
kerüljenek, hanem inkább jöjjenek ő hozzá, ő 
szívesen kölcsönöz nekik, mig alkalmuk lesz, jó-
ravaló kereszténynél bevásárolni. A nép ismer-
vén plébánosát, tudta, hogy nagy oka lehet erre 
az eljárásra, azért bizalommal követte tanácsát, 
és habár Oslinak a, szomszéd községek közt 
aránylag legkisebb határa van, mégis köztük 
aránylag legvagyonosabb. Igy tudta távol tartani 
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községétől az éber pásztor azon befolyásokat, 
melyek a népet lelkileg, testileg, vagyonilag — 
egész generácziókra kiterjedőleg tönkre teszik. 
Hallottunk erre vonatkozó nyilatkozatot egy a 
vidéken lakó protestáns báró szájából, ki nyiltan 
bizonyitá, bogy nála oslii kéregető nem fordul 
meg, hogy Osliban a divatos elárverezéseket nem 
ismerik, hogy onnan az iszákosság, káromkodás 
száműzve van. A plébános t. i. az első ellen be-
hozta a mértékletességi fogadalmat azok közt, kik 
„az örökös rózsafüzér" tagjai, pedig majd mind 
tagjai. „Bódítót" (azaz pálinkát) nem iszom, 
ezt kellett megfogadniok. Néhánynak kivételével 
oslii ember nem is iszik „bódítót." A káromko-
dást meg plane üldözte a plébános. Kocsiról, 
szekérről lehúzta a káromkodó suhanczot, s jól 
megpuhította a bőrét. A kitartó buzgóság végre 
győzött, annál is inkább, mert plébánosán a nép 
látta, hogy szeszeset egyáltalán soha sem iszik, 
s hogy az Isten neve szentségeért él és hal! 

Midőn Jáky e jellemvonásait emlegetjük, 
már is hozzáfogtunk annak a megvilágításához, 
hogy „curatus in exequendis prompte et fideliter 
muneris partibus solertissimus, zelo salutis ani-
marum nemini secundus, parochianorum suorum 
nobilissimo in sensu pater." 

Az istenitiszteletet nag}r gonddal és pontos-
sággal t a r to t t a meg. Hacsak physikai lehetetlen-
ség nem akadályozta, minden ünnepen és vasár-
napon sz. beszédet mondott, és pedig mindig egy 
óráig beszólt. Hogy beszédjét se rövidebbre, se 
hosszabbra ne szabja, homokórát (klepsydra) állí-
tot t a szószék periméjére. Ha lefolyt a homok, 
befejezte szt. beszédjét. Mint az egész ember, 
ugy szónoklatának külseje sem volt megkapó. Non 
in humanae sapientiae verbis szónokolt ő; nem mű-
vészi módon, hanem de plenitudine cordis zelosi, 
melynek zelusát ima, böjt, elmélkedés és tanul-
mánynyal táplálta. A vendég szónokot pedig 
ugyancsak megválogatta. 

(Vége köv.) 

Kath. egyleti élet a német egyetemeken. 
(Vége). 

Feszült tanulmányai után a tanulónak szórakozásra 
van szüksége, hogy zsibbadt erőit felüdítse. Azért har-
madik czélja az ily egyletnek : a tanulóknak nemes és 
kellemes szórakozást nyújtani. A mint az ifjaknál más-
kép nem is lehet : kedélyességben és jókedvben nincsen 
hiány. A rendes egyleti-estéket nagyobb szabású ünnepé-

lyességek. alapítási és más egyleti finnejiélyek váltják 
fel, a melyeken a testvéregyletek más egyetemekről is 
küldenek képviselőket. Tagadhatatlan, miszerint néha 
kissé sok is esik a jóból, de ezt a hevesebb véralkatú 
ifjúságnak nem lehet mindig bűnül felróni, s ügyes ve-
zetés által könnyű raj ta segíteni. 

Mielőtt az egyesületek statisztikájára térnénk át, 
meg kell jegyeznünk, miszerint a német egyetemeken a 
kath. tanuló egyesületeknek két neme divik : „kath. ta -
nuló egyletek" és „kath. tanuló társulatok". A különbség 
a kettő között főleg csak külsőségekben rejlik. Az „egyle-
tek" tagjai nem viselnek semmi jelvényt, mig a „társu-
latok" tagjai úgynevezett „couleurs"-t viselnek. Az elvek 
és törekvések azonosak. Sokat vitatkoznak azon, vájjon 
melyik résznek eljárása helyesebb. Az „egyletek" a jel-
vény viselését gyermekies hiúságnak tartják és a corps-
tanulók viseletének - kik szines föveget és csokrot horda-
nak — utánzását látják benne, a mi által a katholicismus 
nevetségessé tétetik. A „társulatok" ellenben magukat a 
corps-tanulók demonstrátiója elleni redemonstrátió gyanánt 
tekintik, s elveiknek és törekvéseiknek jogos jelvényei 
gyanánt tisztelik a couleurst, a melyek által kath. meg-
győződésöket az egész világ előtt nyiltan vallják. Az 
„egyletek" ezt feleslegesnek tar t ják. Részünkről azt hisz-
szük, miszerint mindkét álláspont védhető, s e kicsinység 
nem adhat alapot közöttük a meghasonlásra, s e mellett 
egyesült erővel küzdhetnek a jó ügyért. 

A német egyetemek „egyletei" és „társulatai" együtt-
véve egy-egy szövetséget, egy-egy szövetséges egyletet 
képeznek. — A kath. tanuló „egyletek" szövetséges egylete 
jelenleg 22 egyletet foglal magában 701 taggal, melyek 
az ezidei központ, a berlini „Askania" egylet által folyó 
év junius 15-én kibocsátott hivatalos kimutatása szerint 
következőképen oszlanak fel : 

*) A hannoveri ,Gotia" az 1883-iki téli szünidők óta tény-
leg nem miiködik, de a jelen téli szünnapok után ismét életbe lép. 

Az egylet neve 

1., Askania . . . 
2.J Burgundia 
3.1 Arminia 
4. Germania . . 
5. Walhalla . . 
6. Ottonia 
7. Winfridia .. 
8. ünitas 
ÍJ. Alamamiia . 

10. Karolingia 
11. Palatia 
12.1 Normannia 
13. Ervinia 
14. Laetitia . . . 
15. Teutonia... 
10. Frankonia.. 
17. Borussia .. . 
18.i Warmia.... 
19. Brisgovia .. 
20. j Thuringia .. 
21. Saxonia . . . . 
22. Gotia*) 
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90 57 — — 27 6 
Würzburg.... 90 21 6 60 2 1 

23 2 5 10 5 1 
Göttingen  21 — 5 5 7 4 

92 45 10 24 11 2 
Tübingen . . . . 30 2 20 5 1 2 

10 — — — — 10 
Heidelberg . . . 10 — 9 1 — — 

Greifswald . .. 38 — 2 35 1 — 

4 — - — 4 
Karlsruhe . . . . 6 — — _ — 6 

17 — 7 1 9 
Straszburg . .. 23 — 4 7 8 4 
Königsberg... 19 — 1 6 11 1 
Braunsberg... 16 13 — — 3 

29 5 8 11 5 
23 — 1 9 6 7 
39 10 6 18 4 1 

Hannover . . . . - — — — - — 
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1 



RELIGIO. 
2 ti!) 

Ez egyletekből egész mostanáig 2301 „philister" 
(volt tag) került ki, kik egyleteikkel nagyobbrészt to-
vábbra is összeköttetésben maradnak, a nagygyűléseken 
részt vesznek s az egyleteket anyagilag, erkölcsileg támo-
gat ják . Sőt több helyen, mint pl. Aachen, Bamberg, 
Berlin, Düsseldorf, F rankfur t és Köln városokban az egy-
kori egyleti tagok philister-egyleteket alakítottak, s igen 
kívánatos volna, hogy példájokat mindenütt kövessék. 

A kath. tanuló „társulatok" szövetségegylete 12 
társulatot és 4 szabad egyletet foglal magában 500 tag-
gal, melyek az ez idei központ, a münsteri „Saxonia" 
által f. évi jun. 15-én kibocsátott hivatalos jelentés sze-
rint következőképen oszlanak fel : 

A társulat neve helye 

Aenania j München 
Winfridia Boroszló 
Guestfalia | Tübingen 
Austria Innsbruck 
Bavaria Bonn  
Marcomannia Würzburg . . . . 
Saxonia Münster  
Hercynia Freiburg  
Suevia Berlin  
Rhenania Marburg  
Burgundia ! Lipcse 
Hasso-Rhenania . . . Gieszen 
Silesia  
Palatia  
liadenia  
Norica  

Halle 
Göttingen 
Straszburg.. .. 
Bécs 

„• ! 

58 
77 
37 
44! 
23 
55! 
4t) 
49 
19| 
29! 
20 
8 

13 
7 
8 
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1 6 1 
28 
2 

28 
23» 

ll! 141 
1 8 ! 2 0 1 
ö1 23! 
4 13 
1 6 
3 j 7 ! 

1 8 -
3 21 
7 8. 

4 1 9 

500 

2 2 
4, 2, 
2 3 
3j 3 

—! 5 

14-1 
11 
7j 

13! 
11 
21 

2 
18 
4! 

13 
10: 
2 
3 
1 

2 ! 

112 97 133 1321 20 

A „társulatok" szövetség egylete 957 „philistert" 
számit, kik az illető társulatokkal való összeköttetést 
szintén fentar tot ták s azokat minden tekintetben gyámo-
litják, amint ezt a hivatalos jelentések igazolják. 

Egyes egyetemeken, mint például Würzburgban az 
„Unitas," Bonnban az „Unitas" és „Novesia" stb., van-
nak még külön theologus egyletek is, a melyeknek mű-
ködéséről azonban hivatalos kimutatásoknak hiányában 
nem nyúj tha tunk felvilágosítást. Egyébiránt a kath. ta-
nuló egyletek alatt csak az említett „egyleteket" és „tár-
sulatokat" ért jük. 

Reméljük, miszerint a kath. egyleti életnek az egye-
temeken való emelkedéséről és gyarapodásáról mondottak 
mindenfelé nagy érdekeltséget keltenek, s más egyeteme-
ken is emelkednek majd hasonló egyletek és társulatok. 
Németországban, a hol — fájdalom nincs kath. egyetem 
és ilyennek felállítása a közeli jövőben nem is várható, 
e kath. tanuló egyleteknek roppant jelentőségük van. 
Megérdemlik tehát a pártfogást , miután az antikatholikus 
egyetemeken egyedül ők küzdenek a kath. érdekek mel-
lett, bátran szállván síkra a jó ügyért . — Vajha a kath. 
tanuló „egyletek" és „társulatok" jelszavukhoz híven „in 
necessariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus Caritas" 
egyetértő küzdelem által virágzásra emelkedjenek, a mi 
a ka th . ügyet még jobban elő fogja mozdítani. Vivant, 
floreant, crescant ! ! 

Nem trappista-zárdában. 
Tu Vas voulu George Dandin ! Te akartad Dandin 

György. 
Ma kaptam a „Religio"-t, még pedig nyomtatot t 

czimszalaggal, mely deczember végéig szól. 
Jó jel, legalább kikerülöm a fizetést ez évre. Fizet 

majd a nagy ha rang! 
Már megint harang ? 
Nem tehetek róla. Ugy vagyok a haranggal, mint 

valamelyik — már nem tudom melyik élczlap borhöse a 
boros üveggel, melyet ekkép énekel m e g : 

.Ki mit szeret, arra néz ; 
fin csak egyet szeretek . . . 
Ránézek és . . . nevetek." 

Már hogy is ne néznék én is mesterségem után. Hi-
szen az érdemes szerkesztő ur az egész világ szemelát-
tára harang kötelet nyomott a kezembe, midőn haran-
gozó segédnek kinevezett. 

O pedig jól tudja kinek mi való a kezébe. Hiszen 
nem hiába tanult . Uram bocsá. . . már tanit is, pedig még 
fiatal a kinézése ; még pedig nem holmi iskolás gyere-
keket, hanem tudósokat, akiknek a kis uj jában is több 
van, mint akárhány főharangozónak és harangozósegéd-
nek a fejében. Magamat persze csupa szerénységből ki-
veszem. 

De haladjunk tovább. 
Tu l'as voulu George Dandin ! A szerkesztő csak-

ugyan kicsalogatott Máriasternböl. 
Nem azért ugyan, mintha nem szeretné a helyet, 

ahol sokat imádkoznak. Hiszen a Religiót nemcsak jeles 
tolla — no már megint hízelgés ? ! — hanem imádsága 
is virágoztatja. 

Nem is közönséges eszköz az imádság. 
A magyar közmondás megszokta ugyan mindarra, 

ami gyönge lábon áll, azt mondani, hogy csak az imád-
ság tartja. 

De ebben az egyben téved. Hiszen az imádság a 
legerősebb kötelék, ami összetartja azt is, amire emberi 
erő nem képes. 

Csak tudni kell a módját. 
Mert valamint a különféle füvekből készült orvos-

ság, hogy sikeres legyen, bizonyos dispositiót kíván a 
test részéről, ugy a lélek orvossága, az imádság is, a 
lélek részéről. 

Például, első sorban megkívántatik, hogy az imád-
kozó, félre vonulva a világ zajától, gondolatait egyedül 
Istenre irányozza. Aztán, ha a kisbíró, lelkiismerete va-
lamiről vádolná, töredelmességgel mondjon mea culpát 
és a nagybiró, a gyóntató atya Ítélőszéke előtt vallja be 
ami roszat elkövetett. De ugy ne tegyen mint az egy-
szeri iszákos. 

Felment a paphoz. Töredelmesen bevallotta, hogy 
biz ő eddig mértéken tul élvezte az italt. De fogadta 
most erősen, hogy többé nem teszi. A pap sok lelki vi-
gasz közt oldotta fel a bűnöst és bocsátotta útnak. Egy óra 
múlva, nem lévén már dolog a plébáuián, kiment lelkész 
a szántóföldre a munkásokat megnézni. Messziről nagy 
kiáltást hall. Közelebb érvén, e szavakat hallja : „Tisz-

32* 
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telendő ú r ! amiről előbb beszéltünk, abból ugyan semmi 
sem lesz!" 

A mi bűnbánónk ott feküdt az utmelletti árokban. 
Node azt szokta mondani a közmondás, liogy a 

sok a jóból is megárt. Azért habár e közmondásnak sem 
adhatok igazat, nem beszélek az imádságról. Cuui sale ! 

Most hát fordítsuk szekerünk rúdját Szarajevó felé ! 
Igen ám. ha a tisatelt szerkesztő ur maga meg 

nem akasztotta volna az ő uri kezével a szekerem ten-
gelyét. 

Hogyan ? 
Hát bizony némi felvilágosítást kért tőlem a szer-

kesztői jegyzetben a posztógyárról. „Mit mondok hozzá 
— igy szól a felhívás — ha a jó humoru trap-
pisták megcsinálják azt a komoly tréfát, hogy a poly-
technikumos nemzet között is meghonosítják a posztó-
gyártást ?L 

I t t a válasz ! 
„Nyelvek, f'ülek, csend és ügyelem ! 
Mert számat nagy szóra emelem." 

A trappisták csakugyan oly remek posztót gyárta-
nak, hogy azt valóban megbámulhatja a világ. 

Mondhatom, ha egyszer a magyar közönség meg-
ismerné e gyárterméket, az a brünni posztókereskedő ugyan 
megvakarná a fejét. 

Csak egy nehézség van a dologban. 
A trappisták maguk szedik le a gyapjút a juhok 

hátáról. Azért nem vegyülhet oda semminemű csépil. Innét 
van, hogy pusztójuk remek. 

Hogy az országot ily posztóval elláthassák, a nagy 
gyapju-készletet nagy Magyarországból kellene hozatniok. 

És épp itt a bökkenő. 
A tapasztalás azt igazolja, hogy a gyapjuszállitók 

nem jól kezelik mesterségöket. Sok minden vegyül a 
gyapjú közé. Aztán mind szagos. Különösen a veres-
hagyma-szag érzik meg rajta, amit nem lehet belőle ki-
mosni. 

Még egy nehézséget kellene leküzdeni. De csak kis 
bátorság, és a nehézség le van győzve. 

A trappista-posztóból készült ruha csak trappista 
zárdában áll jól. 

Pedig manap sokat ad arra a világ, hogyan áll va-
lakin a ruha. Ha nem tud jól öltözködni, nem is salon-
képes. 

Hát azért azt hiszem, hogy a trappista posztóból 
készült ruha nem való a világba. 

Azt mondja erre valaki, hogy kár akkor a posztó-
gyár a trappistáknál. Ide úgyis alig hat el a világ te-
kintete. 

Nem is kell hogy elhasson. 
A trappista nem kiván a világnak tetszeni. Jó l 

tudja, hogy két urnák nem lehet szolgálni. És megelég-
szik azzal, hogy Istennek szolgál kizárólagosan. 

Hogy helyesen gondolkozik-e, midőn a világgal 
teljesen szakit, azt a kérdést itt már nem akarom fesze-
getni, nehogy ismét moralizálni akarni látszassam. 

Úgyis mindenki tudja, hol az igazság, különösen 
pedig akkor forgat ja élénken elméjében, midőn a halál-
csengetytí szavát hallja. 

Már megint csengetyü ? 
De most éppen a t. szerkesztő kívánságát telje-

sítem. 
E csengetyühang az indulás csengetyühángja. Nem 

ugyan a vasúti állomás csengetyfije. A zárdából a túlpartra 
nem vasúton, hanem egyszerű hidason lehet átjutni. 

Én a porta csengetyüjét értem. 
A zárdából ki sem lehet menni csengetés nélkül. 

Kedvébe is járok a portásnak, a ki pozsonyvidéki tót-
magyar. 

Származását csak ugy per ambages tudtam meg. 
Mert a trappista, ha kérdezik, hogy hová való ? csak 
hallgatással felel és a regulára mutat, mely tiltja a fel-
világosítást az ily kérdésekre. 

Valahára kijutottam a zárdából. 
Hál ' Istennek ! — egészíti ki valaki szavaimat — 

kikerült a börtönből. 
Én nem igy gondolkozom. 
Nagyon szerettem a szabadságot, amit a világ nyújt . 
És megcsömörlöttem tőle. Testem, lelkem mene-

külni óhajtott e szabadságtól, mely tulajdonkép csak bé-
kókat rakott reám és folytonos nyugtalanságban tartott . 

Csak itt, a trappista-zárdában lehet élvezni azon 
fönséges szabadságot, mely kimondhatlan benső nyugal-
mat szerez. 

Nincs itt tudomány-arisztokráczia. Nem nézi le senki 
a másikat azért, mert talán többet tud. I t t mindnyájan 
egyformán bölcsek. Mert már régen tul vannak a böl-
cseség kezdetén, mely nem más, mint az Ur félelme. 

Nincs itt hiúság, mely hirnév után törekszik. A 
trappista lelkét, szivét egészen azon kép foglalja el, me-
lyet a jámborok halála szokott nyújtani a szemlélőnek. 

Nem irigyli egyik a másiknak boldogságát. It t 
ugyanis mindenki boldog. Az irigység csak zavarná a 
boldogságot. 

Mondhatom, bét országot beutaztam. Kerestem min-
denütt boldog embereket. Kerestem a családoknál, a tár-
sadalomban, az ájtatos testületekben. Egyesek boldogsága 
mellett mindenütt láttam a szomorú kivételt. De csak itt 
találtam fel, amit másutt hiába kerestem. Egy házban 
kilenczven trappista . . . és mind, kivétel nélkül boldog ! 

Ezeknél fogva inkább elszomorodtam, hogy a zár-
dán kivül találtam magamat. 

Már az ég és föld közt állok . . . a hidason. A 
hajóskapitány, ugy nevezik a hidast kezelő bosnyákot, 
ugyancsak tolja az evező rudat. 

Érdekes jelenség. Mindkét kezét zsebében tar t ja ; 
mégis tolja az evező rudat. A csigakötélhez erősített hi-
dasnak egy evezőlapát ad irányt. Annak rúdját egysze-
rűen vagy jobbra vagy balra kell mozgatni. Hajóskapi-
tányunk a hidas szélén alá s fel lépdelve, folyton egy 
ülő helyzetben levő nyomását gyakorolja az evezőrud 
végére. Aztán épp annyira nem törődik az utasokkal, 
mint a trappista nem törődik a világgal. 

A túlpartra jutottunk. 
A jó Bruder, aki a lovakat haj t ja , előveszi olvasó-

já t és üdvözli a Legszentebb Rózsafüzér Királynéját. 
Utunk Banjaluka felé vezet, hova sebes hajtással 

egy negyedóra alatt juthatni. 



RELIGIO. 2 ti!) 

Miután pedig a közmondás szerint szénégetőnek tő-
kén a szeme, hát felhasználom e rövid időt arra, hogy az 
eshetőségekről gondolkozzam, melyeknek ö nap múlva, 
midőn hazaérkezem, eléje nézek. Éppen midőn útnak 
akartam indulni, kaptam az első megrendelést a „Leg-
szentebb Rózsafüzér Királynéja" ezimü, 1 fr tba kerülő 
füzetre. Az igaz, hogy a banjalukai katona-posta az 
egyforintos zárt levélért ra j tam külön huszonhárom kraj-
czárt vett meg, és igy az egy forint küldése összesen 
harmincznyolcz krajczárba került. Arról kezdettem tehát 
elmélkedni, hogy, ha mind a nyolczezer előfizető ilyen 
módon küld pénzt, mennyivel gazdagítom a boszniai ka-
tonai államháztartást. 

Szerencsémre hat nap múlva csak tíz előfizetőt kap-
tam, azt is levelezőlapon. Aztán gondoskodtam is arról, 
hogy a többi hétezerkilenczszázkilenczvenkilencz Altgra-
diskára czimezze a pénzküldeményt. 

De im Banjaluka határába érkeztünk. 
A város mellett jobbra ferenczrendi zárda emelkedik 

a hegyoldalon, mellette egy készülőfélben levő templom. 
Nevezetes esemény színhelye volt e zárda. 
A néhány év előtti okkupáczió történetéből tudjuk, 

hogy miután Banjalukát és korhadt sánczait katonáink 
elfoglalták, csak kevés őrség maradt itt. A többi tovább 
haladt az ország belsejébe. 

A törökök erről értesülvén, t i tokban összebeszéltek, 
hogy megrohanják az őrséget. 

Ugy is tör tént . Megkezdődött a csata. Az alig ezer 
katona hősiesen védte magát. Távirati uton ágyút kértek i 
Gradiskából. 

Már kétes volt a harcz kimenetele. A törökök foly-
ton nyertek erősbitést. A trappista-zárda védelmi állást 
foglalt el, készen a halálra, mely a törökök győzelme 
esetén lakóira várakozott. A magyarokból és a szlavóniai s 
krajnai elrabolt gyermekekből gyúr t törökök igen vitézül 
szoktak harczolni. 

Végre megérkezett egy fél ágvuüteg. Hogy sikerrel 
dolgozhassék, a ferenczrendiek zárdája közelében kellett 
azt felállítani. A törökök azonban szemesek lévén, elfog-
lalták a zárdát és onnan lődöztek az Alt-Gradiska felől jövő 
katonákra. Mig végre sikerült bevenni a zárdát s a tö-
rököket onnan kiűzni. 

Nemsokára kedvező fordulatot vett a dolog. A tö-
rökök meghallván az ágyuk szavát, miután ők ilyenekkel 
nem rendelkeztek, jobbnak tar tot ták beszüntetni minden 
további hadakozást. 

Ez tehát a franciscanus zárda tör ténete dióhéjban. 
Egyéb momentumot, melyet leirni érdemes volna, 

nem mutat fel. Lakói alig néhány éve bir ják. 

A város előtt elterülő mezőségen, hol a csata tör-
tént, emlékoszlop van emelve az elesett hadfiak emlékére. 

A ferenczrendiek zárdája alatt fekszik Názáret. 
Leány-nevelőintézet. A Jézus szentséges véréről nevezett 
apáczák kezelik. Több mint hatvan leányka oktat tat ik itt 
és pedig kétféle iskolában ; az egyikben az oktatás nyelve 
német, a másikban horvát. 

Lelkészök és gvóntatójuk egy Kémetország kul tur-
harcza folytán száműzött német áldozár. É p p a napok-

ban kapott kegyelmet. De oly jól érzi i t t magát, hogy a 
kegyelemmel aligha fog élni. 

Szükség is van itt müveit áldozárokra. 
A századokon át vérig üldözött szegény katholikus 

nép az ő vallásos életét csak romjaiban őrizhette meg. 
Lelkészei — az egész országban kizárólag ferenczrendíiek 
— csak bosnyák parasztok módjára öltözködve látogat-
hat ták meg. A török nem egy, de több pisztolylval és 
késekkel felfegyverkezve rémitette folyton a vidéket. Es 
j a j volt annak, akit raj tér tek, hogy a kath. vallás viga-
szát hirdette. 

Rémületes dolgok vannak a boszniai hitélet múl t já -
ból feljegyezve. Nem valók egy tárczaczikk keretébe. 

Én pedig kellemes szórakozást akarok nyújtani, hogy 
kedvező oldalról mutassam be magam. E czikkem után 
jön is tudom vagy ezer megrendelő, ki forintért , ki erga 
5 sacra. 

Csak ugy ne já r jak , mint az egyszeri református 
lelkész. 

A falutól egy hordó bort kelle kapnia. Minden ház-
tulajdonos egy pint bort tartozott adni. Az első, akihez 
az üres hordó jutot t , igy gondolkozott : egy pint viz egy 
hordó borban fel sem tűnik. Igy aztán vizet töltött bor 
helyett. De szomszédja sem gondolkozott különben. Ez 
is vizet adott bor helyett. Végül megtelt a hordó. Es a 
ref. lelkész kapot t egy hordó . . . vizet. 

P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , április 21. Trefort A. miniszter levele 

és a „Nemzet" III. — Hogy mikép bánik el a párbér-
ügygyel a „Nemzet" x . y . z . jegyű czikkirója, múltkor 
kimutat tuk. 

Mig ő a „dologi jog megszüntetését" kilátásba helyezi 
még ott is, hol ez ma létezik, mi a j og és igazság ne-
vében a kérdés csak oly rendezésére, illetőleg tisztázá-
sására állhatnánk reá, mely a dologi jog megváltását, 
illetőleg a jogos birtokosok kártalanítását analog módon 
egyéb dologi kötelezettségekhez keresztülvinné. Mi ugy 
véljük, hogy ez a dolog evidens. Midőn 1848-ban 
hazánk főpapsága és főnemessége a haza oltárára letette 
dologi természetű kiváltságait, kártalanításban részesültek. 
És most az alsóbb papság elveszítse — akarat ja ellenére 
— jogait , a nélkül, hogy kártalanittassék! 

Nem ! A N — t czikkezője helyén valónak tar t ja , hogy 
„a plébániájuk jövedelméből megélni nem képes lelkészek 
megfelelő s állandó segélyezésére u j pénzforrásról kell 
gondoskodni." 

És ezzel a kérdés tulajdonképeni lényegére tért át. 
Mert a párbér a kath. egyházban a legri tkább esetben 
képezi a lelkész egyedüli vagy elsőrendű jövedelmi for-
rását. Ez majdnem mindenütt csak másodrendű, olykor 
jelentékeny kiegészítője jövedelmének, melyre valóban 
sok helyen reá is szorul a lelkész ; de ismételjük, sem 
egyedüli, sem elsőrendű jövedelmi forrása. Mi legalább 
tisztán a párbér elvére fektetet t lelkészi javadalmat a 
kath. egyházban nem igen ismerünk. 

A baj másutt van. A lelkészi javadalmak rendes 
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vagy mondjuk jobban rendszeresített jövedelme, a fixum 
vagy amint nevezik a congrua, igen sok esetben elégtelen, 
a mai viszonyok között semmiképp sem megfelelő a tisz-
tességes ellátás igényeinek. Ott vagyunk a jövedelem 
tekintetében ma, hol e század elején voltunk. A plébá-
niák akkori összeírása majdnem mindenütt ma is érvény-
ben van. De az akkor kétségkívül elegendő jövedelem, 
melyet a hivők buzgósága és az emelkedettebb hitélet 
az akkori kedvezőbb anyagi viszonyok következtében nem 
kis részben emelt, mely a papság számos kiváltságai (adó 
és egyéb közterhektől való mentesség stb.) következtében 
kevésbé volt igénybe véve, ma a mindenképp megválto-
zott viszonyok között évről-évre silányabb és kevesebb 
lesz. (L. különben lapunk 28. számának budapesti levelét.) 

Ma a lelkész a minden tekintetben növekvő drága-
ság súlyát épp ugy érzi, mint bárki ; ma a lelkész a nép 
elszegényedése következtében az egykor sokkal bőveb-
ben befolyt mellékjövedelmek alig kis részét lát ja : ma a 
közterhek az előbbi kiváltságaitól megfosztott papságot 
egyenlően, olykor nagyon érezhetően nyomják ; ma egy-
kori nevezetes jövedelmi forrásainak (tized stb.) vagy 
semmi, vagy igen jelentéktelen, alig számba vehető aequi-
valensét kapja és mindezekkel szemben megmaradt a 
régi, e század elejéről származó canonica visitatió alap-
ján meghatározot t jövedelem. Az utolsó iroda-szolgának 
fizetését is felemelték, drágasági és egyéb pótlékokkal 
javít ják, mert bizony a század elején szokásban volt fize-
tés mellett nem kapnának irodaszolgát ; csak az alpapság, 
mely a nap hevét és súlyát viseli, annyi és leggyakrab-
ban ingyenes munkával van terhelve, ott maradt fizeté-
sével, hol e század elején volt. Ugyanaz a fizetés arány-
talanul több és súlyosabb terhekkel, elenyésző, alig 
számbavehető mellékjövedelemmel ! Valóban kalapot kell 
emelni ama tiszteletre méltó — oly sok bárgyú egyéntől 
lenézett „falusi" lelkészi kar előtt, mely az ország leg-
félreesőbb vidékein magasztos hivatásának — minden 
anyagi sanyaruságai között — örömmel és feláldozás-
sal él. 

Ha annyi számtalan esetben a Jőpásztorok atyai gon-
doskodása fel nem karolná az alpapságot, sokan végin-
séggel küzdenének és alig volna nekik miből élniök. Az 
állam, a társadalom ugyan eddig sémit sein tet t az egy-
ház és a nemzet ezen igazi napszámosai érdekében ; a 
sokat megirigyelt és meggyalázott főpapság volt az, mely 
klérusának helyzetét legalább elviselhetővé, tűrhetővé tette. 
Aki bejárná a szegényebb vidékeket és szegényebb paro-
chiákat, 99 esetben száz közül a főpásztor atyai szivének 
dicséretét hallaná s azt az őszinte hálaszózatot —- mit e 
sorok irója nem egyszer ha l lo t t : hol volnék én, ha jó 
püspököm nem segítene ! 

Innét van, hogy a lat. szert, papság kebelében nem 
találkozunk a nyomor ama tüneteivel, melyek a gör. 
szert, papságnál észlelhetők, részint mivel ezeknek na-
gyobb szükségleteik vannak, részint mivel főpásztoiaik 
által nem oly mérvben segélyeztethetnek, mint a lat. 
szert. rótn. kath. egyházban. A nyomor tényleg nagyobb 
a gör. szert. kath. lelkészeknél, mint a lat. sz. kath. pa-
poknál. De mind a kettőnél van mit javítani, van mit 
változtatni. Ez t a tényt nem tagadja senki, a nmélt. püs-

pöki kar sem, mely már a hetvenes évek elején felkarol-
ván az alpapság sorsát, komoly lépést tett ezen ügyben, 
igen konkrét és praktikus javaslattal állván elő. Ez a ja-
vaslat még mindig ott hever valahol elintézetlenül. Ezt a 
tényt konstatálni kellett a nmélt. püspöki kar reputá-
cziója érdekében, melynek a német félhivatalos lap egyik 
zsidó tolla nem kevesebb tájékozatlansággal mint vak-
merőséggel azt a leczkéztető szemrehányást tette, hogy 
a miniszternek kellett a főpapság figyelmét ezen kér-
désre felhivni. 

Arra ugyan nem volt szükség. De arra már szükség 
lett volna, hogy ama körök, melyek a legfőbb kegyúr kö-
zegei, ezen kérdés iránt mindenkor annyi érdeklődést és 
jóakara to t tanúsítottak legyen, mint a mennyit a jelen-
legi kormány tanúsítani látszik. Mert akkor meg nem 
történt volna, a mi valóban megtörtént, hogy egyik-má-
sik esetben, midőn a püspök alpapsága anyagi helyzeté-
nek javítása czéljából a püspöki vagyonra kívánta beru-
házni és betáblázni az erre szükséges költségek kötele-
zettségét, ezt az engedélyt egyszerűen meg nem kapta. 
Jó ezt tudni, midőn annyit tudnak irni a főpapság „szűk-
keblű vonakodásáról" stb., mint ezt minap egy a papi 
körökben is el terjedt helyi napilap mondá. Régen tul 
volnánk mi ezen a kényes és nehéz kérdésen, ha annyi 
jóakara t lett volna az egyik félen, mint amennyi komoly 
szándék volt a másikon. 

Igy a kérdés még nincs megoldva. Miben állana 
megoldása? Ha a lelkészi javadalmak összeírása megtör-
tént, ha a jövedelem-minimum meg van állapítva, ha 
kiderült, mennyi a különbség a jelenlegi jövedelem és a 
megállapított minimum között, akkor az a kérdés merül 
fel, honnét kell ezt a különbséget fedezni, honnét az 
aucta-t beszerezni ? 

A legegyszerűbb és legtermészetesebb mód volna az 
elégtelen jövedelemnek, a vallásalapból való kiegészítése. 
Az 1578. 12. t. cz. alapján létesitett vallásalap, vagy 
mint ezt III . Ferdinánd, I. Lipót, I I I . Károly királyok 
és József császár nevezik: ,cassa parochorum", lelkészi 
pénztár, erre első sorban szolgál. De a miniszteri körle-
vél erre azt mond ja : „Azzal a ténynyel számolnunk kell, 
hogy a vallásalap az előreláthatólag tetemesen emelke-
dendő congruák fedezésére ma-holnap képes nem lesz 
Ezen levél commentárja a „N-t"ben, mely a miniszteria-
lis felfogást ugy látszik nagyon hiven tükrözteti vissza, 
már tovább megy és azt á l l í t ja : „A vallásalap, congrua-
kiegészitések czimén, a mostaninál sokkal nagyobb mér-
tékben igénybe nem vehető, csak ha más, épp ugy ren-
deltetéséből folyó czélokat egészen elhanyagolni akarnánk, 
mert az alap jövedelmei tovább alig fokozhatok s keze-
lésében nagyobb takarékosság el nem érhető." 

Mert már előbb igy irt a „N-t" czikkezője : 
„Joggal mondja a körlevél és bátran áll i thatjuk 

mi is — a mit adandó alkalommal számadatokkal is iga-
zolhatunk, — hogy ezen alapok soha jobban nem kezel-
tet tek, mint most, hogy azok kezelésének olcsóbbá téte-
lére a hivatali apparatus lehető legnagyobb reductiója 
által minden megtétetett , hogy továbbá jövedelmeik czél-
szerii conversiók, előnyösebb kibérlések, követelések be-
hajtása által jelentékenyen fokoztattak, hogy e iövedel-
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mekből semmi sem fordittatik oly czélra, a mely az 
alapok rendeltetése által a legteljesebben igazolva nem 
volna — mire nézve különben az ellenőrző bizottság is 
garantiát nyújt — és hogy végre az e részben hangoz-
tatott vádak egészen alaptalanok s nincs is egyéb ma-
gyarázatuk, mint az, miszerint ürügyül szolgálnak azok-
nak, kik ez alapok kezelését a kormány kezéből minden 
áron ki akarnák venni." 

Nekünk — fájdalom! — nem volt alkalmunk be-
tekinthetni az erre vonatkozó okmányokba ; mi azért egy 
gyanúsító szót sem akarunk ejteni, mert hiszen : „factum 
non praesumitur, nisi probetur." De mivel az ellenőrző bi-
zottságra történt hivatkozás, lehetetlenség nem konsta-
tálnunk, hogy éppen ezen ellenőrző bizottság mult évi 
november hó 16-án tartott ülésén — ha jól vagyunk in-
formálva — a független többség komoly és erélyes mó-
don nyilvánult és okadatolt felfogása a helyzetet nem 
igy látta és ecsetelte, mint ez a ,Nemzet'-ben nyilvánul. 
Ha értesülésünk alapos, és ebben kételkedni legcsekélyebb 
okunk sincsen : — akkor nagyon különös világításban 
tűnik fel előttünk ez a nagyon buzgó czikkezés. Min-
den eddig történt felszólalás daczára ma is ragaszko-
dunk e lap 1884. második féléve 41. számában elfog-
lalt álláspontunkhoz. S bár — ismételve kijelentjük 
— egyetlen egy gyanusitó szót sem akarunk ejteni, 
nem lévén nekünk alkalmunk közvetlen meggyőződést 
szereznünk, mégis az emiitett körülménynél fogva csak 
igen tartózkodólag fogadjuk a „N—t" erre vonatkozó 
buzgólkodását. 

Egyébiránt nincs senki, a ki a miénknél hőbb vágy-
gyal óhajtaná, hogy a kölcsönös jóakaratnak végre si-
kerüljön utat találni e nagy kihatású vitás kérdés egy-
házra és államra nézve üdvös tisztázására és megoldá-
sára. ? 

Alföld, ápril hóban. Hogyan jártam én a nazarénu-
sokkal? — (Vége). 

És most következett a megható jelenet. 
Ugyanis egyikök-másikuk könybe lábadt szemekkel 

élénken felsóhajtozott, örökre hálálkodva Istennek, hogy 
engem hozzájok vezetett, mert tőlem meghallották az 
igazságot, s most már bizonyosak a felől, hogy leikök 
meg lesz mentve ! 

Nem megható és szivinditó-e ez ? ! — Arn, az iga-
zat megvallva, én mégis nagyon furcsán éreztem maga-
mat. íme én egész lélekkel, lelkem egész odaadásával 
hirdetem az igazságot, s ez a szánandókat arra inditja, 
hogy — nazarénusokká lesznek ! — Soha ilyet ! ! ! 

Ám nemsokára kiderült a való igazság, hogy t. i. 
nem is annyira az a felhánytorgatott erkölcstelenség 
és javithatatlanság, hanem bizony más valami képezi 
elpártolásuk indokát ; amaz csakis tisztességes köpenye-
gül s ürügyül vétetik tőlük igénybe, hogy vele tisztes-
ségtelen lépésöket leplezhessék. 

Én ugyanis kötelességemből kifolyólag igyekeztem 
nekik ad oculus demonstrálni, hogy bizony nagyon, de 
nagyon téves az ő következtetésök. Nekik nem lehet 
okuk az elpártolásra, sőt inkább jámbor, istenfélő és er-

kölcsös híveimül meg kell maradniok, a többieknek jó 
példával szolgálván, igy azután majd idővel az egész köz-
ségben példás rend és erkölcsös élet fog meghonosulni. 
Minden demonstrácziómmal azonban oleum et operám 

: perdidi, — ezen romlott, erkölcstelen és javíthatatlan 
emberekkel ők közösségben nem maradhatnak, ez leikök 
kárhozatával járna, volt mindig a stereotyp válasz. De 
— vetém ellen, hogy minden érvet latba vessek — ho-
gyan vethetik meg maguk bűnös embertársaikat, holott 
az Ur Jézus maga a bűnösöket kereste fel, amiért azután 
a képmutató farizeusok szemrehányással is illették öt ? ! 
Es vájjon nem akarja-e az Isten a bűnös ember megté-

j rését 'i ! Mi nem vetjük meg a többieket, lőn ismét a 
kategorikus válasz, — de velők mint javíthatatlanokkal 
közösségben nem maradhatunk ! 

Most már még csak egy utolsó fegyverem maradt, 
melyre azután, mint emlitém. kiderült a való igazság. •/ " ' ö O 

Az igaz anyaszentegyháztól senkinek, s igy ma-
guknak sem, semmi szin alatt sem szabad elpártolniok ; 
pedig azt teszik, ha nazarénusokká lesznek, mondám. 
Nem a szentséges római pápa-e Krisztus helytartója, az 
anyaszentegyház látható feje a földön, s nem a püspökök-e 
az egyháznak Istentől rendelt kormányzói : ezek pedig 
csak jobban tudják, hol az igazság?! S ha annak da-
czára, hogy a lelkipásztor hirdeti az igazságot, ostorozza 
a bűnt, hivei mégis csak lágyan-nemmen követik pász-
toruk intő szavát, ez lehet ok a szomorkodásra, de nem 
az elpártolásra! 

Lőn most — világosság. 
Kiderült, hogy ők a nazarénusok gyülekezetét máris 

szorgalmasan látogatták, s ott lettek azok téves hit-
elveibe betanítva, a melyek nekik szörnyűségesen megtet-
szettek. Miután ugyanis ennyire sarokba szorítottam őket, 
elkezdték felhánytorgatni, hogy a nazarénusoknál van 
ám Krisztus igaz tanítása : nincs kisdedek keresztsége, 
nincs gyónás, mert hát az ember csak egyetlen-egyszer 
születhetik újra, folyton-folvvást az ember ujjá nem 
születhetik, mint azt maga Nikodemus is mondotta Jé-
zusnak (!) stb., azért tehát nagykorában keresztelkedjék 
meg az ember, amikor ujjá születvén, teljes életére ujjá 
születve kell maradnia — gyónás által ujjá nem szület-
hetik többé, mert Krisztus Urunk íAindenkiért folyton-
folyvást meg nem halhat stb. stb. Ezen ijesztő zűrzavarba 
világosságot akarván hozni, többi közt a szentmise áldo-
zat czélját és mivoltát kezdtem előttük fejtegetni, de 
csakhamar szavamba vágtak, hogy náluk is van ám Úr-
vacsora, külön tanító és áldozó papság nincs, tanító és 
áldozó pap minden hivő a Szentlélek sugallata által stb. 
Megczáfoltam őket, a tiszta keresztény tant szemök elé 
állítván s igy az ostobaságig téves és hamis állításaikat 
ad absurdum vivén. Le voltak fegyverezve és szótlanul 
álltak előttem. S mivel nyugtalankodni kezdtek a tanu-

! kul meghívott községi elöljárók, azt a hajthatatlau nya-
kasságot látva, melyet ezen emberek mutattak, én sem 

I akartam mostanra erőltetni a dolgot, s azzal bocsátottam 
el őket (annyival inkább, mivel egyikök az erőszakosko-
dás hiábavalóságát is kezdte már emlegetni!), hogy ha 
vannak még aggályaik és kételyeik, jöjjenek el hozzám 

í még egyszer s akár többször is, s én továbbra is cum 
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omni patientia et doctrina a kellő útbaigazításokat és 
felvilágosításokat meg fogom nekik adni. 

De itt a függöny legördült. Az érdekes scena be 
lett fejezve. Ott hagytak engem a faképnél azon végső 
kategorikus kijelentéssel: „Plébános úr megtette lelkipász-
tori kötelességét, ezentúl tehát hagyjon bennünket magunkra, 
már a mi szivünk visszavonhatlanul a „gyülekezet* -hez 
vonzódik11. 

Igy tehát aligha lesz alkalmam a jelenetet folytatni, 
ami annyiban birna érdekkel, hogy többi tévelyeiket is 
megtudhatnám, melyekkel előhozakodniok ezúttal az idő 
rövidsége meg nem engedte. S egyszerre mindjárt kime-
rülésig folytatni a máris elég hosszura nyúlt vitát nem 
akartam. De akár lesz, akár nem lesz még egyszer sze-
rencsém ily jelenethez : az előadottakból kettő a tanulság. 
Először : helyes okkal-móddal híveimet rá keilend birnom, 
hogy a nazarénusokkal a vallás kérdéseit ne feszegessék, 
nem levén ez az ő kaptájuk, soha azokkal szóba ne 
álljanak, ha nazarénus tanaikkal hozakodnak elő, gyüle-
kezetüket pedig kerüljék, mint a halált ; másodszor : szent-
beszédeimben mindenkor kötelességem leend a ker. kath. 
hit igazságait előadni, őket ezen megdönthetetlen igazsá-
gok helyes és lehetőleg alapos ismeretére juttatni ; mert 
e nélkül akár mindenkor kész zsákmányul kínálkoznak a 
sziszegő kigyó hazug rábeszélései és ravasz csábításainak. 

Vajmi nehéz azonban mindkét feladat ! Négy köz-
séget is egy embernek a lelkiekben kellőkép gondozni 
bajos dolog. Ha volnának legalább oly tanítók, kik a 
lelkipásztort hittanitás dolgában kielégitőleg vagy legalább 
tiirhetőleg helyettesíthetnék ! De mikor ezeknek a hitelem-
zés módja még fel nem födözött oczeáni sziget, s ez érdem-
ben valóságos egyiptomi sötétség borong fejőkben ! El-
mondhatom: megnehezült az idők vasjárma fölöttem ! 

Node, ámbái igaz, hogy az iskolában kell megvetni 
:iz alapot, amint hogy a nehéz körülményekhez képest 
ezt meg is teszem, s kezdem is már fáradozásom sikerét 
látni : ezúttal a tanítókról mint a lelkipásztor hitelemzö 
segédeiről nem akarok külön disszertáczióba bocsátkozni ; 
ezáltal in specie az én nehéz helyzetemen ugy sem vál-
toztatnék. 

Bízom a jóságos Ur Istenben, ki a benne bízókat 
el nem hagyja. 0 támogasson kegyelmével, s majd viru-
lóbb hitélet támadand a nehéz körülmények daczára is. 
Faxit Deus ! -— Alkalmilag e lapok hasábjain többször 
is szóba hozandom az én jámbor (!) nazarénusaimat. Anyag 
lesz elég ! Egy lelkipásztor. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— A budapesti paulai sz. Vincze jótékony egye-

sület f. hó 19-én közös áldozással egybekötött közgyűlését 
tartván, kiadta Működésének Kimutatá«á-t az 1884—85. 
XVII. egyleti évre. Kador S. egyleti t i tkár bevezető so-
rai után, melyben az egylet czélja és szelleme van ismer-
tetve, következik a pénztári kimutatás, a mely szerint 
1884. végén a bevétel főösszege volt 1711 f r t 38 kr., a 
kiadásé 1354 frt 27 kr, pénztári maradvány tehát a je- • 
len évre 357 ír t 11 kr. Nagy csapás érte ez áldásos I 

egyletet halhatatlan emlékű elnöke gr. Cziráky János 
halálával, kinek elnöki széke még mindig betöltetlen. Az 
egylet tisztikara jelenleg következő tagokból áll. Alelnö-
kök : dr. Balogh S. és dr. Czibulka N. Pénztárnok dr. 
Wolafka N. Titkár és könyvtárnok Kador Sándor. Ruha-
tárnok Rosenbaum István. A működő tagok száma 31, a 
pártoló tagoké 66. Isten adjon a keresztény felebaráti 
szeretet e kiváló díszének hazánk fővárosában mennél 
nagyobb növekvést és izmosodást. Vajha legalább minden 
plébániában egy-egy sz. Vincze-egylet virágzanék ! 

— \7. országos közp. kath. legény-egylet házát 
f. hó 26-án fogja az ország hg prímása főm. és ft. Simor 
János bibornok és esztergomi érsek úr felszentelni. 

I R O D A L O M . 
4 - A népiskola és az egészségügy. I r ta dr. Wal-

ter Gyula. Szerző sajátja. Esztergom, 1885. 8-r 150. VIII 
1. Ára 1 frt . 

Csak annyit mondunk róla, hogy nevelő és tanfér-
fiu, milyent az emberiség minden lelkipásztorban, ha ez 
magasztos hivatását betölteni igyekszik, a szó legne-
mesebb értelmében szerencsés tisztelhetni, ezt a könyvet, 
mely a népiskolai egészségügy igen sikerült kátéja, ne-
hezen fogja nélkülözhetni könyvtárában. 

= Egy igen jó szellemű regényt küldött be özv. 
Seiler Henrikné könyvkiadóhivatala Szombathelyről. Czime : 
Julcsa vagy a jó n e v e l é s gyümölcse. Idegen eredeti 
után. Szombathely 1—20. füz. Egy-egy füz. ára 22 kr. 

Ajánljuk a népkönyvtárak és olvasó-körök figyelmébe. 
= Dobrowsky és Franke bpesti könyvkiadó czég 

beküldte „Budapest a kiállítás alatt" czimü csinosan 
illustrait fővárosi kalauzát, mely a mellett, hogy rend-
kívül olcsó (60 kr,) idegeneknek és járatlannoknak a fő-
városban minden tekintetben a legjobb szolgálatot fogja 
tenni. 65 kr. beküldése mellett a fenti czég (egyetem-
utcza 2.) a füzetet bérmentesen küldi szét a megrende-
lőknek. 

VEGYESEK. 
— örvendve jelentjük t. olvasóinknak, hogy a kath. 

egyleti élet emelkedésének jeleivel mind sűrűbben vagyunk 
szerencsések találkozni. Az általunk ajánlott kath. nagy-
gyűlések tartásának eszméje is napról-napra nagyobb tért 
hódit katholikus köreinkben. Legközelebb tüzetesebb 
megbeszélés tárgyát fogja e tárgy képezni. 

— XIII. Leo pápa sajátkezüleg irt a száműzött 
vilnai püspök ügyében a czárnak. A czár válaszában állí-
tólag azt jelentette ki, hogy ez a dolog Oroszország — 
belügye. Ebben a liberalismus és az absolut caesaro-pa-
pismus ugy járnak el mint Pilatus és Heródes : facti sunt, 
amici. Az állami hatalom önkényének körébe vonják, a 
a mit Krisztus isteni souverain fensőbbségével a lelki ha-
talomban önállóvá tett ! 

— A német katholikusok ezidei 32. nagygyűlésével 
egyidejűleg kiállítás lesz Münsterben a keresztény mű-
vészet köréből. A kiállítás három csoportból fog állni 
következő czimek szerint: művészet, műipar, másoló 
művészet. 

— A fuldai püspök, a megyéjében mutatkozó paphiá-
nvon segítendő, két müvet létesített. Először ,Szent-József-
fillér' név alatt adakozást nyitott hivei közt a papi pá-
lyára lépni szándékozó szegény sorsú tauulók segélyezésére. 
Azután egy imát készitett „Jézus szíve szerinti papokért," 

: melyhez Róma búcsúkat kötött. Az Isten iránt való sze-
! retet — találékony ! 

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

Eudapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

NEGYYEMEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, április 25, 33. I, Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Jáky Ferencz emléke. — Uj misére való sz. beszéd. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
Trefort A. miniszter levele és a „Nemzet." — B e r l i n : A Centrumról. — Kath. Egyleti Élet: A kath. legény-egylet Szabadkán. — 
Az orsz. közp. kath. legény-egylet. — A Szent-L4szló-Társulat. — Irodalom : Pá&mány Péter összes müveinek kiadása. — Cziráky-

gyász. — Vegyesek. 

t 
Jáky Ferencz emléke. 

(Szül. Győrött 1806. decz. 9., megh. Osliban 1885. márcz. 13.) 

„Sic honorabitur vir justus." 

(Vége). 

Jáky a sz. misét soha,egy nap sem hanyagolta el, 
uton sem. Az a sajátságos szokása volt, hogy hét-
köznapon előbb nem misézett, csak miután a meg-
jelent gyónókat — a hányat délelőtt lehetett, 
— nem absolválta vala. Áldozzanak sz. mise 
közben — ezt volt nézete. Nem ritkán történt 
igy, hogy vidékiek, mert sok oldalról jöttek Osliba 
sz. gyónást végezni, csak mise alatt érkezvén, gyó-
natlannl küldettek haza. „Jöjjetek jókor;" ebből 
az elvéből nem engedett. Hasonló buzgósággal 
tartotta meg a keresztény tanitást, a délutáni 
könyörgést, a „via crucis" ajtatosságot, szóval min-
den liturgikus functiót. 

Temploma a B. Szűznek van szentelve, s bú-
csújáró hely. Sok idegen ajtatoskodó fordul meg 
ott. Köztük apostol gyanánt működött Jáky. 
Talán nem csalódunk, ha azok után, amiket hi-
teles tanuktól hallottunk, azt állítjuk, hogy ezek 
közt és hívei közt üdvhozó befolyását leginkább a 
gyóntató székben érvényesítette. Amiket e téren 
végbe vitt, valóban hősies. Egyik győri barátja, 
kit egy alkalommal Nagyasszony-ünnepére meg-
hitt szónoknak, beszéli, hogy ugy estefelé ért 
a plébániára. „Hol a plébános?" „Kérem, reggel 
óta gyóntat," volt a válasz. A vendég kis frissí-
tőt vesz, s leül, hogy gyóntasson ő is. Gyóntatott 
mintegy kilencz óráig; ekkor haza megy, a plé-
bános még nincs itt. Lefekszik, hajnalban fölkel, 
néz a plébános után, ágya bontatlan ; a plébános 
még mindig a templomban gyóntat és gyóntat 

miséjéig, azután megint gyóntat a predikáczióig ; 
nagy mise után expediálja a bucsusokat, s mig 
otthon vendégei ebédelnek, ő neki még mindig 
van dolga a bucsus néppel, kiket fölvesz társu-
latokba s i. t., azután megtartja a vecsernyét, s 
csak akkor gondol arra, hogy az ő testét is étel 
ital tar t ja lelkéhez. És egy oslii származású pap-
társunk tanúsítja, hogy ilyent akárhányszor kö-
vetett el. Hogy a gyóntatásban is voltak eredeti 
ötletei, természetesnek fogjuk találni ilyen ere-
deti jellemnél. Keresték is azért messziről. Még 
a dunáninneni részekből is érkeztek búcsúsok 
Osliba, hogy Jáky lábainál végezhessék sz. gyó-
násukat. 

Hogy a népet jó elhatározásaiban megőrizze, 
az egyháztól jováhagyott társalatokba való belé-
pésre biztatta. A „sz. skapularéból" nem tudom, 
nem-e többet osztott-e ki mint maguk a kármeliták. 
Hogy föladhassa a sz. Szűz ruháját, időről-időre 
excursiókat is tett. Igy sok éven át megjelent 
Sopronban s ilyenkor volt beöltözés. A tagok ré-
szére ő fordította a társulati hymnuszt német-
ből, melyet most mindenfelé énekelnek. Igy kez-
dődik : 

Máriához, drága szűz Anyánkhoz 
Tisztelettel járulunk." 

Hívei közt meghonosította az imaapostohágot, 
s ennek a püspöki hatóság által megyei igazga-
tójává lett kinevezve. Úgyszintén nagy buzgóság-
gal terjesztette „a legszentebb szívnél közbenjáró 
Miasszonyunk " egyesületét. 

Hogy hivei közt kivált az angyali erény 
ápolását előmozdítsa, megalapította saját terve 
szerint a „sz. Margit leányai" egyesületet, s ebbe 
a hajadonokat vette föl. Az iskolásokat a Gyer-
mek-Jézus müve iránt lelkesítette, a férfiak sz. 
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László-társulat körül csoportosultak. Semmi sem 
és senki sem kerülte ki figyelmét. 

Legnagyobb gyümölcsöt szedett azonban — 
ugy látszik — „az örökös rózsafüzér" társulata 
által. Már évek előtt ennek több mint 20,000 
tagja volt Magyarországban'. A tagok évenkint 
egy napot szánnak arra, bogy azt a B. Szűz tisz-
teletére lehetőleg sz. gyónás és áldozás által 
megszenteljék, elmondván egy órában az egész 
sz. olvasót. Azután, mint emlitve volt, a ,bódító' 
pálinkától való tartózkodásra kötelezték magukat. 
E társulat, kiindulva a kis Osliból, szétbocsáj-
to t ta gyökereit hazánk minden irányában. Magától 
kell érteni, hogy mindezen dolgokra előbb meg-
szerezte egyházi elöljárói beleegyezését és áldását. 

Senki előtt nem lesz feltűnő, lia ezek után 
azt mondjuk, hogy Jáky templomára a legna-
gyobb gondot forditotta. Több izben megujit-
ta t ta ; többféle képet, különösen stácziókat szer-
zett számára, s mindenkor nyitva tartotta, hogy 
bármely órában bárki imádhassa az Urat. Nem 
is volt hiány imádkozóban. Maga a plébános 
minduntalan ott volt. Hol imádkozott, hol törül-
getett, hol vigasztalt egy megjelentet s i. t. Gon-
doskodott a temető díszéről is; benne díszes ká-
polnát emeltetett . 

Temploma a szegényebbek közé tartozik, 
de a plébános zelusa azon volt, hogy minden az 
egyház szabványainak feleljen meg. 

S amint az Istennek kőből épült templo-
mára mindenben kiterjesztő gondját, ugy az Isten 
élő templomainak, híveinek is mindenféle ügye-
ikben ott volt éjjel-nappal készen, mint tanács-
adó, segitő, békítő, bíró. Pörrel az osliiak .1 áky 
idejében nem igen lépték át a falu határá t . A 
plébános önzetlensége biztosította őket, hogy 
igazságot fog nekik igazán szolgáltatni. Nem is 
volt okuk soha megbánni, hogy plébánosukhoz 
fordultak. Orvosságot is nála kaptak közönséges 
bajokban ; maga szedett gyógyfüveket herbatheá-
nak, s akinek kellett, szivesen adott, legtöbbször 
minden remuneratio nélkül. Fuit igitur Jáky vere 
„sal terrae." 

Manap a szenvedélyeknek legközönségesebb 
zsákmánya a katonaujonczok. Jáky ezekre is ki- i 
terjeszté gondjait. Meghívta, oktatta, mielőtt be- j 
rukkoltak, meggyóntat ta; ha haza érkeztek, mint 
atyjukhoz ismét csak a plébánoshoz fordultak. 

„Pia ejus memoria in medio gregis ipsi com-
missi non facile obliterabitur." i 

Halálos ágyán azt mondá: .Nem kell nekem 
sirkő, hanem liliomot ültessenek siromra azok 
(t. i. a sz. Margit leányai), kiknek annyiszor szí-
vökre kötöttem a liliom jelentőségét. De még 
ha liliom se lenne sirhantján : élő emlékei járnak 
szerte a hazában, kivált Osliban és vidékén, a 
hivek amaz ezrei, kiket ő az Isten diszes tem-
plomaivá avatot t és ékesített fel. 

Emléket hagyott maga után irataiban is. Hir-
lapi czikkeit mellőzve emiitjük „ Sz. Alajos Köny-
vét", „40. sz. olvasó"-ját, „A Krisztus követéséről 
szóló négy könyv"-ét, melyet deákból, és „Rodri-
guez, A tökéletesség és keresztény erényeknek gyakor-
lásá'-nak első és második kötetét, mely annak 
idején mint „a Jézus sz. Szive Hírnöké"-nek 
melléklete jelent meg boldogult Kubinszky költ-
ségén, melyet német után fordított . Továbbá 
említésre méltó a „Sz. Vincze-egyleti kézikönyv", 
(ugyancsak fordítás), mely szintén mint az em-
lí tet t lap melléklete jöt t napvilágra; azonban 
Kubinszkynak közbejött halála miat t egészen ki 
nem nyomatott . 

* * * 

Jáky e munkás és annyi becses gyümölcsben 
bővelkedő élete igen egyszerű rámába volt fog-
lalva. Győrött született polgári szülőktől ; ugyanott 
végezte tanulmányai t ; onnan belépett a pannon-
halmi benczések közé. De nem lévén hivatása a 
szerzetes pályára, a Gondviselés őt a győri semi-
nar iumba vezette. Fölszentelése után néhány évig 
mint káplán működött Oroszvárt és Sopronban ; 
innen nevelőnek szegődött Hunyady grófi család-
hoz. I t t kiváló gonddal gyakorolta magát az ide-
gen nyelvekben. Rövid idő multán megkapta Os-
lit. A Fertő-tava mocsáros szélén fekszik e kis 
község; hivei jobbára szénagazdaságot visznek; 
földjük éppen annyi van, hogy elég. Esős időben 
sár annyira környezi, hogy majd lehetetlen onnan 
közlekedni a világgal ; annál kellemesebb ott 
lakni nyáron. Templomáról azt referálja Balogh 
de Nemcsicz (B. Y. Maria, Mater Dei et Patrona 
Hungariarum" cz. munkája 187. 1.) Jáky tanúbi-
zonysága folytán: „Ecla parochialis fűit originärie 
capella, in qua statua gratiosa Mariae colebatur. 
Ei adjecta est navis, quae Ecla 14 org. longa 
facta est a. 1811. parochialis. Habet très aras, in 
maiori et praevenerata statua." 

Az 1848-diki zavargós napok alatt nemtelen 
gyanúsítás következtében Jáky is elfogatott, s 
ekkor hajszálon függött az élete. Kiszabadulván 
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visszament hivei körébe, kiket azóta halálaig el 
nem hagyott.*) 

Rendkívüli egészségnek örvendett mindig; 
egész életén át alig volt beteg, s ha volt is baja, 
rendületlen lélekkel békóban tar tot ta testét. Né-
hány éve, hogy a nagyheti ceremóniákra mind-
annyiszor ágyból ment az oltárhoz, és az oltár-
tól az ágyba, de nem engedett. Az utolsó évben 
végre megtört a vasember teste. Mikor hire jár t 
a megyében, hogy az oslii pap bort iszik és 
kávét eszik, minden ismerőse aggodalommal telt 
el, mert jele volt, hogy soká nem viszi. Mikor Jáky 
gondolta, hogy meg kell halnia, ünnepélyesen 
provideáltatta magát. Márczius 13-án halt meg; 
15-én, vasárnap délután, temették. Szokatlan ugyan 
nálunk ilyenkor beszédet mondani; azonban a 
sirba tet t jeles pap iránti hála, tisztelet és sze-
retet szóra fakasztotta a temetésre megjelent 
győri kanonokot, ft. Mohi Antal ur ő ngát, ki is 
rögtönzött szónoklatában megemlékezvén a bol-
dogultnak érdemei és erényeiről, a jelenvolt ezernyi 
népsokaság érzelmeit méltóan tolmácsolta. 

Milyen isteni élvezet — jó lelkipásztornak lenni ! 
Hahnekamp György. 

Ujmisére való sz. beszéd. 
Irta : WAYAND GÉZA. 

„Én vagyok a jó pásztor. A jó 
pásztor életét adja az ő juhaiért." 

Ján. 10, 11. 

Nem akadt me'g e világon bölcs és nem is fog 
akadni soha, akinek tanítása jobban megfelelne az em-
ber végczéljának és nagyobb megelégedést adna a földi 
élet folyama alatt, mint az Ur Jézus Krisztus tanítása. 
S nem is csodálkozhatunk e fölött, mert a bölcsek taní-
tása csak az emberi ész hiányos tapasztalatait és bizony-
talan feltevéseit foglalja magában, a mely egyes esetek-

*) Testalkatra nézve középtermetű volt, inkább so-
vány mint testes ; feje az utolsó években előrehajlott és 
ősz, szemöldöke erős és sűrű, arczszine piros és olyan 
kifejezésű, hogy az ember első pillanatra azt gondol-
hat ta : ez a pap haragszik ! Társaságban tele volt t réfá-
val, néha szarkazinuszszal de csakis olyanok irányában, 
kikben hin gyönge oldalt vett észre. Elvbarátai iránt 
törhetlenöl hü volt. Igy pl. 50 évi legbensőbb barátsá-
got ápolt benczés novitiatusa óta néhai Intay Vazul, sz. 
Benedek e jeles fiával. Jeles férfiak barátsága által kü-
lönben is kitüntetve érezte magát . Néhai Kubinszky, püs-
pök korában is fölkereste az egyszeri lelkészt a ,hanv' 
szélén. 

Kiváló öröm-napjai közé sorozta azokat, mikor a 
megye főpásztora Osliban megjelent, hogy ott a bérmá-
lás szentségét szolgáltassa ki, ami, ha jól emlékszünk, 
több izben történt . Legnagyobb napja aranymiséjének 
napja, 1880. febr. 4-ike volt. Ekkor szinte megifjodott 
az öreg sas. Most már uj já született mint a phönix-madár. 

ben talán eredményre vezet ; de oly tanítást, a melynek 
követése által az ember végczélját egész bizonyossággal 
megvalósíthatja, s a mely senkit sem zár ki végczéljá-
nak elérésében, csak az örök bölcseség, a Mindenható 
Isten adhatott az emberiségnek. Ezen isteni tanítást, a 
mely szerint az ember végczélját és földi boldogságát 
elérheti, az édes Üdvözítő hozta az égből az emberiség 
számára. 0 vala az, a ki a mennyei és földi boldogság 
sokáig elzárt kapu já t ú j ra megnyitá az emberiség előtt s 
lehetővé tette, hogy az ember a földi életen keresztül az 
Isten által kijelelt önczélját megvalósithassa. — Az isteni 
tan hirdetése és ezáltal az emberiség boldogítása volt az 
Ur Jézus Krisztus hivatása itt a földön. E magasztos hi-
vatásának folytatását, mielőtt még a Tábor hegyéről örök 
dicsőségébe emelkedett volna, apostolai-, tanítványai- és 
azok törvényes utódaira, a püspökök és áldozópapokra 
bízta, mondván: „ A mint engem küldött az Atya, én is 
küldelek titeket') 

íme a papi hivatás és hatalom magától, az üdvös-
ség szerzőjétől, az Ur Jézus Krisztustól származik ; s 
valamint ő az emberiség boldogitásáért szállott alá a 
földre, ugy szükséges, hogy az ő isteni hivatásának foly-
tatói is az emberiség mennyei és földi boldogságán fá-
radozzanak. — Oh mily magasztos hivatása van a pap-
nak. a ki gyarló ember létére isteni munka teljesítésére 
hivatott ! Méltán felkiálthat minden kath. pap a nemzetek 
apostolával: r Aggoda lommal vagyok eltelve, de el nem, 
csüggedek U ï ) Igen, aggodalom szállhatja meg az emberi 
szivet, ha csekély erejére és a munka fönséges voltára 
gondol ; de viszont csüggedést nem ismerő bátorsággal 
kezdheti meg a pályát, a melyen az Ur kegyelme kiséri 
mindvégig lépteit. 

A mai ünnepélyes alkalommal, midőn az Ur külö-
nös kegyelme folytán egy u j áldozópap lép az Isten ol-
tárához, hogy a seregek Urának az u j szövetség véron-
tás nélkül való fönséges áldozatát bemutassa, midőn 
magasztos hivatását az áj tatos hivők ily sokasága előtt 
megkezdi, tekintsük e pályát közelebbről s lássuk miként 
oldhat ja meg az Istennek ezen u j szolgája legjobban ne-
mes feladatát . Kétségkivül akkor, ha az Ur Jézus Krisz-
tust választja példányképül, ha Jézus sz. Szive szerint 
való pappá lesz, vagyis ha 

1-ör a hiveket az örök boldogságra vezeti, 
2-or pedig, ha a hivek földi jólétét előmozditani 

törekszik. 
I. 

Az Ur Isten nagy kegyelme nt. Papanek Ferencz 
ura t is az emberiség üdvösségének muukálására hivta 

i meg, kiválasztván a sok közöl, papi méltósággal és kü-
lönös lelki hatalommal látta őt el. — Mily kevésnek ju t 
e nagy szerencse ! S azért fölöttébb boldogitó érzet foghat ja 
ma el ezen u j áldozópap szivét, s ezen érzetet még in-
kább növelheti azon tudat, hogy nemes örömének kedves 
atyja, nagyanyja és a lelkipásztorkodás terén megőszült, 
érdemekben gazdag nagybátyja Ns. Klempa Simon te-
rézvárosi prépost-plébános ur is tanúi lehetnek ; ide, e 

') Ján. 20, 21. 
•') II. Kor. 4, 8. 

33* 
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Lelyre vonzotta őt azon nagy szeretet és hála, melyet 
már zsenge korától fogva táplált kebelében nagybátyja 
iránt, a ki neveltetésének legnagyobb részét valódi ro-
koni szeretettel eszközlé ; azt akarván az u j áldozópap, 
ftogy a ki fáradságos törekvését figyelemmel kisérte s 
anyagi és szellemi áldozatokkal elősegité, az osztozzék 
most azon szép örömekben is, melyek eddigi taaulmányait I 
koszorúzták. 

Kedves szülők és rokonok ! Az ifjúból, a kit ti fia-
toknak. rokonotoknak neveztetek, az Ur Jézus Krisztus 
szolgája, küldötte, barát ja és helyettese Ion. 0 reá bizta 
szent tanítását, a szentségek drága kincsét, sőt szent 
testének és vérének kiszolgálását is. Ezen hatalmas esz-
közöket adta kezébe, hogy saját és a hivek lelki üdvösségét 
munkálja. 

A híveknek az örök boldogságra való vezetése 
mindenekelőtt megkívánja, hogy a pap, a ki hivatását 
helyesen felfogta, az Isten igéjét szüntelen hirdesse, mint 
azt már sz. Pál apostol szivünkre köté, mondván : Hir-
desd az igét, légy rajta alkalmasan és alkalmatlanid, 
ints, kérj, dorgálj teljes türelemmel és tudománynyal." ' ) 
Mert a hit, a mely nélkül senki sem üdvözül, az apostol 
szerint a hallásból vagyon. — Hirdesse tehát a kereszt 
vallását, a kath. anyaszentegyház hamisitatlan tanítását | 
s hirdesse azt az Ur Jézus Krisztus szellemében ; legyen 
egyszerű és mégis fenkölt ; legyen kicsiny a kicsinyekkel, 
gyönge a gyöngékkel : szálljon le hallgatóihoz, a mint 
a szükség kívánja. Isteni Mesterünk példákban és ha-
sonlatokban szólott, hogy annálinkább megérthesse hall-
gatósága. — Ne képzeljen a pap valami nagyot magáról, 
lia tanítását és ékesszólását dicsérik ; a legszebb dicséret 
az leszen, ha hallgatósága töredelemre és javulásra in-
díttatik, ha könybelábadt szemekkel siratják vétkeiket s 
mellüket verve, erős fogadással szivükben és ajkukon 
hagyják el az Isten házát. Hirdesse az Isten igéjét, ha I 
még oly kevesen hallgatják is. — A csermelyek, bár 
senki sem jön szomját enyhiteni — mondja aranysz. sz. 
János — mégis vigan csörgedeznek ; s a patak nem áll 
meg folyásában, ha nem merítenek is belőle ; s a folya-
mok méltósággal folydogálnak, bár vizüket nem is használ-
ják : ugy az isteni ige hirdetőjének is szakadatlanul kell 
az igazságot prédikálni. — Legyen alázatos, különösen 
akkor, ha tanítása által hatást keltett hallgatóiban. Nem 
minket, hanem az Istent illeti a tisztelet, Paulai sz. 
Vincze szerint : tanításunk egész haszna legnagyobbrészt 
alázatosságunk fokától függ : „mert Isten a kevélyeknek 
ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." 2) Tanul-
jon a kath. pap isteni Mesterétől, a ki szelid volt és 
alázatos szivü ; nehogy midőn másokat tanit, önmagának 
kárhozatot szerezzen. 

Valamint az isteni ige hirdetésében, ugy a szent-
ségek kiszolgálásában is legyen az Ur Jézus Krisztus hü 
szolgája. A szent dolgok szentül kezeltessenek. Komoly 
méltóság és szent lelkesültség szállja meg a szentségek 
kiszolgálásánál, hogy méltó legyen ahhoz, a kinek sze-
mélyét helyettesíti ; mert Krisztus az, a ki a keresztet, a 

>) II. Timót. 4. 2. 
2) Jakab. 4. 6. 

ki a szent .miseáldozatot bemutatja, a ki a bűnöket 
megbocsátja, a betegeket a szentelt olajjal megkeni s a 
ki a keresztény házaspárokat megáldja. Égjen a bnzgóság 
szent tüzétől a gyóntatószékben s mint nyájas és készséges 
orvos gyöngéd szeretettel hivja a bűnbánókat magához, hogy 
bűneiktől megtisztítsa s lelkük egészségét s életét visszaadja. 
Kövesse itt is az Űr Jézus Krisztust, a ki igy szól: „Jöj je tek 
hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok, és 
én megnyugtatlak titeketul) Legyen bíró, tanitó és orvos egy 
személyben ; Ítéljen, tanítson és gyógyítsa meg a sebeket. 
Magasztos hivatalában azonban önmagáról sem feledkez-
zék meg a paj), s lelkének üdvét ne veszélyeztesse akkor, 
midőn a hívőket megmenteni iparkodik. „Ne legyen 
hasonló a keresztvízhez — mondja sz. Gergely — a 
mely a kereszteltek bűneit lemossa, s őket a mennyek-
országába vezérli, önmaga pedig tisztátalan helyre önte-
tik". — Szóval, a szentségek kiszolgálásánál emelkedjék 
az Istenhez, hogy Öt dicsőítse ; figyeljen a szentségre, 
hogy azt pontosan végezze ; törekedjék arra, hogy a ki 
azt felveszi megszenteltessék, a jelenlevők meginditassa-
nak, önmagában pedig az Isten kegyelme öregbedjék. 

A pap csak úgy felelhet meg magasztos hivatásá-
nak, lia élete tanításával megegyező leszen. Valamint az 
U r Jézus Krisztus élete élő evangelium volt, úgy kell, 
hogy a kath. pap élete is nyitott könyv legyen a hivők 
előtt, a melyből azok erényességet és élet-szentséget ta-
nuljanak. Az I dvözitő tanításának igaz voltát szent élete 
által igazolta, a mi tanításunknak is csak akkor lesz 
üdvös eredménye, ha életünkkel nem czáfoljuk meg azt, 
a mit szóval tanítunk. — Már az ó-szövetségben figyel-
meztet minket a királyi zsoltáros: „Papjaid öltözzenek igaz-
ságba és szenteld örvendeni fognakua); vagyis a papok az 
igazak élet-szentségét öltsék magukra, s akkor nagy lelki 
öröm szállja meg az ájtatos híveket. Mennyivel igazabbaknak 
kell lenni az újszövetség papjainak, a kik az édes Üdvözítőt 
helyettesitik itt a földön ! — Ha szent életet nem élünk, ha 
viseletünk, cselekedeteink az ellenkezőjét mutatják annak, 
mit nyilvános tanitásunkkal, magán intéseinkkel és saját 
külsőleg jámbor tartásunkkal mondunk : — akkor a mi 
buzgalmunk csak zengő érez és pengő czimbalom leszen. 
Buzgó imádság, tiszta élet és önmaga magát egészen 
odaadó szeretet jellemezze az Úr szolgáját. „Szentek le-
gyenek a -papok Istenüknek és meg ne fertőztessék az ö 
nevét,"3) olvassuk Mózes könyvében; az újszövetségben 
pedig átkot mond az Ur azokra, a kik felebarátjukat 
megbotránkoztat ják ; mennyivel inkább fogja sújtani ezen 
átok a papot, ha élete által botrányt ad a hívőknek ! 
Jézus Krisztus helyettese csak akkor lesz, s a liiveket is 
csak akkor fogja az örök boldogságra vezetni, ha az 
erény ut ján halad s megtar t ja az isteni Mester ezen pa-
rancsát : „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok 
tökéletes4) 

II. 
Midőn az Isten szolgája az örök boldogságra ve-

zérli a híveket, nem szabad figyelmen kivül hagynia, 

') Máté 11, 28. 
a) Zsolt. 131, 9. 
3) Mózes 21, 6. 
4) Máté 5, 48. 
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hogy az ember nemcsak a mennyország örököse, hanem 
a földnek is gyermeke, a családnak tagja s mint 
ilyen a társadalomban bizonyos helyet foglal el, a mely-
nek lelkiismeretes betöltése szorosan összefügg végczéljá-
nak megvalósításával. 

Magasztos hivatása bevonja tehát a papot az isko-
lába, a családba s a társadalom fontos ügyeibe is. Ezen 
munkálkodási körében szintén az Ur Jézus Krisztus le-
gyen példányképe. Szeresse a gyermekeket, mint isteni 
Mesterünk szereté ; szent szeretet fűzze őt a kicsinyekhez, 
legyen atyjuk, barátjuk, tanitsa őket az Isten és a fele-
barát szeretetére, a szülők és elöljárók iránt való enge-
delmességre s leendő polgári állásuk pontos teljesitésére 
s tőle tanulják a hazát is önzetlenül szeretni, mely min-
den polgári erénynek forrása. A mily kicsiny a kör, ép 
oly nagy horderejű befolyással van a társadalomra a papnak | 
az iskolában gyakorolt önfeláldozó működése. Ez a val-
láserkölcsi nevelés képezi a polgári rend alapját, mely 
lia nem vezettetik lelkiismeretesen, vagy egészen elha-
nyagoltatik, hiába lesz később minden erő és hatalom, 
hiába minden tekintély, az ember földi hivatását a tár-
sadalom irányában nem fogja teljesíteni. Azért hivja a 
gyermekeket az Isten helyettese már a legzsengébb ko-
rukban a szeretet gyöngéd hangján magához, mondván: 
Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket örömmel küldjék 
tehát a szülők, annak vezetése alá, aki nemcsak önma-
gáért, hanem az Isten dicsőitéséért és az emberiség jó-
létéért fáradozik, s a ki legnagyobb örömét úgyszólván 
a kisdedekben találja. 

A gyermek a családból indul ki és a családba tér 
vissza. A pap működése az iskola megszűntével nem 
szűnik meg; a nevelés és közvetlen tanitás megszakad 
ugyan, de helyébe a szelid figyelmeztetés, a tapintatos 
útbaigazítás és a jóakaratú tanács lép. Ki volna inkább 
hivatva a házasfeleket azon kötelességek teljesitésére 
figyelmeztetni, a melyekkel egymásnak, gyermekeiknek 
és társadalmi helyzetüknek tartoznak, mint éppen a lel-
kipásztor ? Kinek útbaigazításaira és tanácsaira számithat 
jobban a keresztény család, mint éppen az Ur szolgáéira, 
a ki mindenkinek mindene lett. Segitse elő a pap a csa-
ládok anyagi jólétét is, és ha ez sikerült, oszsza meg ve-
lük az örömet, mutasson érdeklődést, gyöngéd figyelmet, 
s a hivek a legszebb ajándékkal, a bizalommal fogják őt 
megtisztelni. Ne kerülje el azon családokat sem, a hol talán 
elégedetlenség, szomorúság, betegség vagy nyomor ütött 
tanyát, sőt inkább ezeket gondosan keresse fel, mert itt gya-
korolhatja leginkább a szeretet isteni erényét. Fönséges a 
pap az oltárnál, midőn az áldozatot bemutatja, tiszteletre 
gerjesztő a szószéken, ájtatos megindulást kelt a szent-
ségek kiszolgálásánál ; de sokkal fönségesebb, tiszteletre-
méltóbb és nagyobb megindulást kelt bennünk, midőn a 
szegények körében van, hogy azokat segitse, vagy midőn 
a haldokló ágyához lép, hogy mint a béke angyala vi-
gasztalást, bátorságot s az örök üdvösséget vigye neki. De 
még dicsőbb, midőn a ragályos betegség idején, életét ve-
szélyeztetve, még a nyomor lakába is belép, hogy lelki 
és testi segítséget vigyen s megmentse a mi már elve-
szendő vala. A jó pap követi az Ur Jézus Krisztus példáját, 
a ki életét adá híveiért. 

Az egyes családok jólététől függ a társadalom jóléte 
is s viszont a családok boldogtalansága kiszivárog a tár-
sadalmi életbe s megzavarja azon közmegelégedést, a 
mely nélkül hivatását sem az egyes polgár, sem a 
társadalom, mint olyan, nem teljesítheti. A társada-
lom csak egy alapon állhat s az a valláserkölcsi alap, 
a melyet az Ur Jézus Krisztus anyaszentegyháza tanit ; 
s a hol megkísérlik más alapra építeni, ott haszontalan 
munkát végeznek s munkájuk eredménye rövid ideig fön-
álló káros emberi szövetség leszen, de társadalom, a mely 
a népek földi jólétét biztosítsa, soha sem fog alakulni ! 
Hatalmas tényező tehát az Ur szolgája a társadalmi élet-
ben s hivatását csak akkor fogja teljesíteni, ha minden 
mellék tekinteteket kerülve önzetlenül fog a közjóra tö-
rekedni. Érvényesítse tehát befolyását a közerkölcsiség 
terén, uyujtson segédkezet a humánus intézmények létre-
hozásában, legyen rajta, hogy a hivők lelki üdvét érintő 
fontos kérdések valláserkölcsi alapon oldassanak meg. 
Megtörténhetik, hogy ezen apostoli buzgalmában egyesek 
nem tetszését, mások elhamarkodott Ítéletét, vagy talán 
a méltatlan mellőzést keilend tapasztalnia : jusson eszébe 
akkor, hogy az, aki a világot megváltotta, isteni tanítása 
és szent elvei által magát a boldogságot hozta a földre, 
nemcsak, liogy elitéltetett, mellőztetett, hanem a kereszt 
gyalázatfáján végzé be földi életét. Bátorítsa, lelkesítse a 
kath. papot a szenvedésekben megedzett apostolnak pá-
lyája végén ejtett szavai: BJó liarczot harczoltam, a fu-
tást elvégeztem, a hitet megtartottam; végezetre eltétetett 
nekem az igazság koronája, melyet megad nekem ama 
napon az Ur, az igaz hiróII. Timót 4, 7, 8. 

Ime, az Urnák felszentelt u j áldozópapja ! e néhány 
rövid szóban, habár halvány sziliekkel, magasztos pá-
lyánk nemes feladatát ecseltem. Adja a mindenható Isten, 
hogy az ő igája neked is mindenkor kellemes s az ő 
terhe mindenkor könnyű legyen. Most pedig folytasd 
a fönséges áldozatot dicsőitvén az Istent, s imádkozván 
egyházi és világi előjáróidért ; ha pedig elvégezted az 
áldozatot, nyújtsd ki áldó jobbodat atyádra, rebegj áldást 
őszbe borult nagyanyád és nagybátyádra, áldj meg min-
ket is az ájtatos hivőkkel együtt, liogy mindnyájunkban 
öregbedjék az Isten kegyelme, hogy azt soha el ne ve-
szitsük, hanem az Isten utain haladva egykor örök di-
csőségének részeseivé lehessünk. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 24. Trefort A. miniszter levele 

és a „ Nemzet" IV. — Az utolsó levelem végén bemuta-
tott részlet a „N—t" vezérczikkéből minden áron azt 
akarja bevitatni, hogy a vallásalap mindenkép elégtelen 
az alsóbb papság anyagi helyzetének megjavítására. Mi 
erre vonatkozólag tartózkodó helyzetet foglaltunk el. 
Indokoltuk ezen álláspontunkat. Bevallottuk, hogy szám-
talan szegény halandóval együtt abban a kellemetlen sorsban 
osztozunk, mely meg nem enged közelebbi bepillantást az 
okmányokba és azért nem is képesít alapos, igazságos 
Ítélet hozatalára. De egyúttal reá mutattunk az ellenőrző 
bizottság kebelében, — melyre a N—t czikkezője oly 
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nagy applombbal hivatkozik — nein nagyon rég előfor-
dult dolgokra. Kettős ok, mely parancsolja, hogy in su-
spenso tartsuk Ítéletünket a vallásalap elégtelenségére 
nézve és ezt azokra bizzuk, kiknek van alapos tájéko-
zottságon kivül, elegendő finom érzékük a jól értelme-
zett katholikus érdekek iránt. 

Egyelőre függőben tar t juk Ítéletünket a felett, váj-
jon a vallásalap önmagában vagy csak jelenlegi helyze-
tében csakugyan képes vagy képtelen a congrua-feleme-
léssel járó nagyobb terheknek elviselésére. 

S azért — bár bizonyos tartózkodással — nem oszt-
juk a „N—t* felfogását, mely szerint a segítségnek „rsak 
két módja gondolható : az egyik a nagyobb egyházi javak 
megadóztatása a lelkészkedő papság segélyezése javára, a 
melynek egy neme alkalmaztatott Ausztriában ; a másik 
az állampénztár igénybevétele a szükséglet mérvéig." Kö-
vetkezőleg a mi felfogásunk nem is vág össze a „N—t"-
ével, mely konstatálja, hogy más megoldási mód, mint a 
kettő, nem létezik." 

Elvitáz hatatlan, — mint ezt előbbi levelemben rö-
viden érintettem — hogy a vallásalap elsőrendű és főfel-
adata a lelkészkedő papság anyagi helyzetének javitása ; 
törvényeink, számos királyi rendelet és kormányintézke-
dés világos szövege ezt minden kétség fölé helyezi. Ha 
ezen feladat nagyobb igényekkel lép föl, kell ezt az ala-
pot erre képessé tenni és ha szükséges három más, ön-
magában még oly magasztos és nagyszerű czél feláldo-
zásával. Fenséges pl. egy monumentális nagy templom 
a fővárosban és mi ezt bizonyára épp oly készséggel el-
ismerjük, mint a „N—t," de ha ezen templom oly rop-
pant áldozatokat elnyelő felépítése a lényeges czélok és 
feladatok elérését lehetetlenné teszi vagy legalább gá-
tolja, akkor ettől, bármily magasztos is legyen a dolog 
önmagában, a főczél és elsőrangú rendeltetés érdekében 
kell tartózkodni, lévén ez egyébkint úgyis a fővárosnak, 
mint patronusnak kötelessége. 

Mi tehát a vallásalapot a reá nehezedő és első sor-
ban teljesitendő nagyobb kötelezettségek viselésére a 
priori és feltétlenül elégtelennek nem akarjuk deklarálni. 

De helyezkedjünk, polemikus álláspontunkhoz ké-
pest, a „N—t" alapjára; dato, sed non concesso, „hogy 
más megoldási mód, mint a kettő, nem létezik" és te-
kintsük tüzetesebben, mit mond a „N—t" e két meg-
oldási módról, annyival is inkább, mert a „N—t" szerint 
„a sajtó a kérdést mindenesetre napirenden levőnek te-
kintheti és csak kötelességét teljesíti, ha azt megvitatja." 

Altalánosságban azt mondja a „N-t" : „tartózkodunk 
tőle, hogy egyiknek vagy másiknak föltétlen elsőbbséget 
adjunk." Ez a tartózkodás dicséretes és mi nem habozunk 
ezt nyíltan elismerni. 

De nézzük minő állást foglal el a „N-t" a két meg-
oldási mód dolgában. 

„Az állampénztár igénybevétele mellett — igy 
szól, — katholikus szempontból — szól az, hogy ezen 
mód nem járna a katholikus egyháznak mint ilyen-
nek külön megterhelésével s bizonyos elismerését fog-
lalná magában annak a fontos szerepnek, a mely a 
kath. papságnak állami és társadalmi tekintetben jutot t , 

sőt a neiu-katholikusok is, a mennyiben a vallásfelekeze-
tek egyenjogúságát a jelenleginél csakugyan még telje-
sebb mértékben kívánják megvalósíttatni, e rendszabály-
ban s annak consequentiáiban — melyekre rá fogunk 
utalni — méltán láthatnák az 1848-iki XX. t. czikkben 
lefektetett elv vívmányát." 

Kevés is, sok is, mit a „N—t" ezen szavakkal mond. 
Kevés t. i. az, hogy az állampénztár igénybevétele „bi-
zonyos elismerését foglalná magában annak a fontos sze-
repnek" stb. Valóban csak ez? Más érv nem szólna az 
állampénztárnak esetleg katholikus részről történhető 
igénybevétele mellett ? Mi egyébbel is tudnók ezt indo-
kolni. Az x . y . z . jegyű czikkiró, ki majdnem minden 
sorával bebizonyítja, mily közel áll a ministerialis felfo-
gáshoz, fogja tudni épp oly jól. mint mi azt tudjuk, mi 
foglaltatik az 1885. évre szóló állami költségvetés, rész-
letezés czim alatti VI. füzet. 77. s. k. lapján. Ezen füzet 
a vallás és közoktatásügyi ministerium költségvetése id. 
h. egyházi czélok, rendes kiadások : XIX. fejezet 6. czim 
alatt ezeket olvassuk: kiadás: 1. a gör. szert. kath. egy-
háznak 1885. évi előirányzat 99,000 fr t . (tavaly ép annyi) 
2. az ágostai hitv. evang. egyháznak : 36,000 frt . (tavaly 
ugyanezen összeg) 3. a helv. hitv. evang. egyháznak: 
65,000 fr t . (tavaly ugyanennyi.) 4. a görög-keleti hitv. 
egyháznak: 100,000 frt . (tavaly ugyanezen összeg) 5. az 
unitária hitv. egyháznak 5,000 fr t . (ugyanannyi tavai is) 
6. az izraelita vallásúak egyházának (sic?): 5000 frt. 
(tavaly is ennyi) összes kiadás: 310,000 fr t . Levonván 
ezen összegből a gör. szert, katholikusok számára felvett 
99 000 frtot, marad a nem-katholikus felekezetek számára : 
210,000 fr t . Ezt az összeget egyetlen egy szónvi indoko-
lás nélkül a mult évi megállapított összeghez képest a 
ministerium beállította a költségvetésbe, s a törvényhozás 
megszavazta. 

Tehát tény az, hogy a nem-katkolikus felekezetek 
évenkint 210,()00 forint erejéig igénybe veszik az állam-
pénztárt és pedig tisztán egyházi és nem közművelődési, 
culturalis czélokra. 

A jogegyenlőség alapján minő következéseket von-
hatunk immár ezen tényből ? Egyszerűen a következőket. 
Ha a lutheránusok (az összes lakosság 8"07%, a egyházi 
czélokra évenkint 36,000 forintot kapnak az állampénztár-
ból, ha a kálvinisták (az összes lakosság 14.74"/0-a) éven-
kint ugyancsak egyházi czélokra 65.000 forintot kapnak 
az állampénztárból : akkor — hogy a többi felekezetek-
ről hallgassunk — minő évi segélyt vehetnének jogosan 
igénybe a mindkét szert, katholikusok, kik az összes la-
kosság 58.05%"át képezik ? — Mi nem akarjuk untatni 
t. olvasóinkat mathematikai levezetésekkel, csak azt az 
egyet engedjék meg constatálnunk, hogy ha a nem-ka-
tholikus felekezetek (az összes lakosság mintegy 40°/0-a) 
évenkint 211.000 forint erejéig igénybe veszik az állam-
pénztárt, akkor a mindkét szert, katholikus egyház (az 
összes lakosság mintegy 60%-a) a legszigorúbb jog ér-
telmében igényt tarthat, hogy neki egyházi czélokra 
évenkint másfélszer ennyi vagyis kürülbelül 500,000 fo-
rint jár jon az állampénztárból. Ezen évi összeggel pedig 
az alsópapság anyagi helyzetét tökéletesen rendbe lehetne 
hozni. Ervelésünk ellen mit sem mondhat azon tábor, 
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melyben a N—t" állítása szerint „heves ellenzést okoz-
hat" ezen megoldási mód. 

Ha a törvényhozás többsége minden legkisebb ne-
hézség nélkül meg tud szavazni a nera-kath. felekezetek 
egyházi czéljaira évenkint oly tetemes segélyt az állam-
pénztárból, mily jogczimen lehetne megtagadni a kath. 
egyháznak valami arányos segélyt szintén saját czéljaira ? 
Aut-aut ! Vagy jogos az állampénztár igénybevétele a 
nem-katholikusok részéről és akkor egyenlő mértékkel mi-
nekünk, katholikusoknak is kell mérni ; vagy pedig túl-
zottnak, indokolatlannak tart ják, mit a kath. egyház 
igényelhetne és akkor ugyanazon mértékkel arányosan 
azt is kell törülni, mit a nem-kath. felekezetek kapnak. 
Quod uni justum, alteri aequum ! Itt nincs kibúvó. Még 
a főpapi javadalmakra való hivatkozás sem használ. A 
kath. lakosság arányosan osztozik a közterhekben ; a 60 
kath. százalék csak ugy megfizeti az adót, mint a 40 
nem-kath. százalék. Ha az utóbbi a kath. lakosság által 
egyenlőképpen fizetett adóból egyházi czéljaira állam-
segélyt nyer, miért nem formálhatna a kath. egyház ha-
sonló igényt megfelelő arányban arra, mi épp ugy a 
katholikusoké, mint a nem-katholikusoké, mi a közös ál-
lamé ? 

Különben, mi ezeket csak a „N—t" felfogásával 
szemben mondottuk, kevésnek tartván azt az indokolást, 
hogy az állampénztár igénybevétele csak bizonyos elis-
merést stb. involválna. Nézetünk szerint — tekintettel az 
államköltségvetés idézett tételeire — csak jogunkkal él-
nénk, ama joggal, inelylyel a közös eredetű tehát a kath. 
lakosságtól is eredt állampénztárt a nem-kath. felekezetek 
igénybe veszik. Az egyenjogúság és nem az a bizonyos 
„elismerés" képezné a jogczimet. 

Ezzel azonban semmiképp sem mondjuk, hogy az 
állampénztárt de facto igénybe venni óhajtanák. Bár 
teljes meggyőződéssel mondjuk a quaestio juris-ra : igen ; 
nem habozunk egy pillanatig sem a quaestio facti-ra 
nézve teljes határozottsággal azt mondani : nem. 

Mi nem akarjuk az állampénztár igénybevételét, mert 
meg akarjuk őrizni az egyház függetlenségét. Az anyagi 
függetlenség a szellemi függetlenség nélkülözhetetlen biz-
tositéka. Még tisztán katholikus, még hivő kormánynyal 
szemben az anyagi szempontból való függőség bénitólag 
hat a szellemi függetlenségre. Byzantinismus, caesaro-
papismus, gallicanismus, josefinismus, moszkovitismus — e 
nevek, melyeket szaporíthatnánk, hangosabban szólanak, 
mint bármely terjedelmes discussio. „Allam-plébános"-nak 
lenni, azt hiszem, senkinek a kath. papság kebelében 
nincs kedve. Mindenki óhajtja, kívánja, hogy az alpap-
ság anyagi helyzete javuljon, és bizton reméljük, hogy 
óhajaink, kívánságaink teljesülni fognak ; de ennek eléré-
seért államszolgának beszegődni, azt hivatáshü pap nem-
csak hogy nem teszi, de — ha körültekint Francziaország-
ban és Némethonban stb. — nem is fogja óhajtani, még 
ha a vértanok kenyerét is kellene ennie. Judásokat meg 
lehet vásárolni harmincz ezüst pénzen, de Jánosokat meg-
vesztegetni soha sem. Ne mondja senki, ezek a mi agy-
rémeink. A német félhivatalos, a P. Lloyd, mely ke-
vésbé vigyázó és tartózkodó, mint a „N—t", szórul-szóra 
igy i r : „Ha a kath. egyház az állam anyagi segélyét 

igénybe venné, akkor a állam az egyház ezen intentiói-
nak (! ?) a legbőkezűbb módon meg fog felelni, de 
egyúttal saját érdekeinek és igényeinek szükséges biztosité-
káról is fog tudni gondoskodni." Gondoskodott-e az állam 
ugyanazon biztosítékról, midőn a nem-katholikus feleke-
zeteknek segélyt ad ? Minő perfid insinuáczió az, hogy a 
segélyezés esetén a kath. egyháztól biztosítékot kell sze-
rezni ? Ennek biztositéka ezeréves múltja. Különben nem 

j biztosítékra gondolt a német félhivatalos, hanem arra. 
hogy az állam (nota bene : a modern állam !) saját érde-
keit és igényeit keresztül viszi, ha segélyt nyúj t az egy-
háznak. Ez a világos értelem. Hogy ez pedig mit mond. 
azt csak a vak nem látja, csak a süket nem hallja. (Foly-
tatjuk.) ? 

Berlin. A Centrumról. — Most, midőn a kulturharcz 
csakugyan vége felé látszik haj lani ; midőn a kölni érsek-
ség betöltése csaknem fait accompli, a gnesen-poseni"' ér-
seki szék betöltése pedig szintén várható : most kiváló 
jelentőséggel lépett előtérbe katholikus körök discussiói-
ban a Centrum kérdése, azé a dicső parlamenti phalanxé. 
mely Rómát és a pápaságot testével fedezte s a katho-
lika egyháznak Németországban újra bizt.ositotta a sza-
badságot az által, hogy egy Bismarckra nézve is lehe-
tetlennek bizonyította) be az egyház leigázását és egy 
„állami katholikus egyház "-féle absurdum felállítását. 

Képtelenségnek mondom az „állami katholicismust" azért, 
mert az „állami" jelző valami lekötöttséget jelent egy 
bizonyos állam sokszor igen kicsinyes érdekeihez, mig a 
,katholikus' jelszó a Krisztus által minden államok fölé 
emelt keresztény anyaszentegyház eszményi egyetemes-
ségét jelenti, minden időket és nemzeteket magába egyenlő 
szeretettel s teljes részrehajlatlansággal felölelve. 

B. Schorlemer-Alst centrumpárti vezérférfiu kilé-
pése a parlamentből, a mi tudvalevőleg egészségi okok-
ból történt, igen kedvező alkalomnak látszik az egyház-
ellenes szabadelvű és protestáns tábor előtt arra, hogy a 
Centrumról megemlékezzenek, és bevonva a discussióba 
a kulturharcz látszólagos beszüntetését, minden áron el-
hitessék a közönséggel, a mit ők maguk oly forrón óhaj-
tanak és szeretnének teljesülve látni : a Centrum feloszlá-
sát és megszűnését. 

Ilyen és ehhez hasonló felfogásokkal szemben a 
berlini ,Germania' kötelességének tartotta hosszabb vezér-
czikkben fejtegetni a Centrum múltját, jelenét és jövőjét. 
Közöljük e nevezetes czikket, illetve czikksorozatot egész 
terjedelmében. A világ legdicsöbb katholikus parlamenti 
pártja megérdemli e figyelmet.*) (Folytatjuk). 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
-(- A kath. legényegylet Szabadkán f. hó 19-én 

ideiglenesen megalakult. Elnökké Mamuzsich Mátyás káp-
lán választatott meg, az egyletnek 184 pártoló és 90 

! rendes tagja van : az alapszabályokat a kalocsai alapsza-

*) Kivált nálunk, a hol a legkitűnőbb katholikus erőket 
annyiféle egymást paralyzáló pártálláspontra kergetheti szét egy 
ügyes és hatalmas politikus, — a mennyibe neki tetszik. Példa a 
főrendiházi reform. Szerk. 
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bálvok némi lényegtelen módosításával 300-at meghaladó 
iparos és érdeklődő jelenlétében tárgyalták és fogadták el. 
A fövédnökséget, annak elfogadására a közgyűlés által sür-
gőnyileg fölkért dr. Haynald Lajos bibornok érsek rög-
töni válasza szerint örömmel fogadta el. Az egylet a 
belvárosi plébánia közelében bérelt czélszerü és diszes 
lakást. F. hó 26-án mint az egylet védszentjének ünnepén 
sz. mise fog tartatni az egylet jótevőiért, mely után a 
helyiség fog felavattatni, e's a dalárda megalakittatni. Az 
ünnepélyes megalakulás máj. 25-ére határoztatott, melyre 
a társegyletek is meg fognak hivatni. 

= As országos központi katholikus legényegylet há-
zának ünnepélyes fölszentelésére a következő Meghívót 
kaptuk : 

Jleghivó. 
F. é. április hó 2ti-án sz. József oltalma ünnepi va-

sárnapján kegyeskedik 

0 Eminencziája Dr. Simor János 
bibornok, 

Magyarország herczeg-primása, esztergomi érsek 
az országos központi katholikus legényegylet házának 
(VII . ker. Rottenbiller-utcza 20. sz.) zárkövét letenni és 
a házat ünnepélyesen fölszentelni. 

Hogy t. cz. Uraságod szerény egyletünket becses 
megjelenésével megtisztelje, ezennel tiszteletteljesen föl-
kérem. 

Budapesten, 1885. április hó 14-én. 
Schiffer Ferencz s. k. 

elnök. 
— A Szent-László-Társulat győri fiókegylete f. hó 

19-én d. u. 5 órakor havi rendes közgyűlést tartott , me-
lyen ő méltósága Winterl Antal pápai praelatus ur elnö-
költ . A szép számmal egybegyűlt tagokat ő méltósága 
szívélyesen üdvözlé és egyben közié, miszerint a társulat 
egyik buzgó tagja, főt. Pechó Endre nyug. esperes ur 
elhalálozott s hogy az elhunyt ezen társulat részére 100 
forint o. értékű alapitványt tett, melynek kamatai éven-
kint az ő tagsági diját fedezik. Eme kegyeletes cselekmény 
és a boldogultnak emléke jegyzőkönyvbe iktattatni ha-
tározatott. Főtiszt. Venczel Károly társ. jegyző ur által 
tartott felolvasás után a gyűlés eloszlott. 

I R O D A L O M . 

Pázmány Péter ö s s z e s müveinek kiadása. 
A mai reklámos időben, a midőn már csaknem a 

mennyország csendes ut ján is meghonosodást követel a 
dobraütés reklámos szokása, sokak előtt talán hihetetlen-
nek fog látszani, hogy egy oly eseményszerű vállalat, 
milyen Pázmány P. összes kiadott és kiadatlan, latin és 
magyar müveinek együttes kiadása, — létre jött minden 
reklám nélkül. Létre jött, mert a tud. egyetemi tanács, 
egyetemünk halhatatlan emlékű alapitója összes müveinek 
kiadását elhatározta, Trefort A. vallás és közoktatásügyi 
miniszter pedig, mint az egyetemi ügyek főintézője, az 
egyetem határozatát nemcsak megerősítette, sőt az előle-

I ges költségek fedezésére 1500 frtot is utalványozott ; a' 
I hittudományi kar pedig, melyre a kiadás vezetése a do-

log természeténél fogva háramlott, kiadó-bizottságot kül-
dött ki kebeléből. Egy nagy ténynyel áll tehát Magyar-
ország müveit közönsége s első sorban a magyar kath. 
papság szemben : azzal, hogy a nagy Pázmány Péter 
bibornok összes müveinek kiadása — meg fog indulni. 
Mily sikere lesz a vállalatnak, az a pártolástól fog füg-
geni. Ha mindenki megteszi a mit tőle becsület és köte-
lesség követel, a vállalat eredménye nagyszerű is lehet. 
Ot év óta készült e vállalat, öt év óta hallgattunk róla; 
most már elérke.zett az ideje, hogy a nagy közönség elé 
kerüljön. Isten áldása legyen raj ta ! 

= Edelmann Mihály lovasberényi plébános úr fel-
bért annak kijelentésére, hogy az általa szerkesztett 
„Cziráky-gyász" czimü emlékmű szétküldését elkezdette. 
Hatalmán kivül eső okok hátráltatván a megjelenést eddig, 
a késedelemért bocsánatot kér és vár. 

VEGYESEK. 
— Budapesten a bérmálás szentsége a következő 

napokon fog a főváros templomaiban kiszolgáltatni : ápril 
26. az óbudai, terézvárosi és ferenczvárosi ; ápril 27. buda-
helyőrségi, pestbelvárosi és másodszor terézvárosi, ápril 
28. krisztinavárosi és ápril 29. józsefvárosi plebánia-tem-
plomokbau ; a kezdet mindenkor 8 órakor. Az esperest 
hivataltól. 

— Ft. Somogyi Károly esztergomi apát-kanonok úr 
ő nsga, ki a szegedi könyvtárnak vetette meg alapját, 
ennek gyarapítására legújabban ismét 3000 kötet köny-
vet küldött. 

— Tizenöt irlandi püspök érkezett Rómába. Czél-
juk a Propagandával értekezni egy nemsokára tartandó 
zsinat tárgyai fölött. 

— A gnesen-poseni fömegyében 10 plébános találko-
zott a kulturharcz idején, a kik „állami papok"-ká let-
tek. il. 10 közül meghalt 2. állásáról bünbánólag lemon-
dott szintén 2 ; marad tehát még 6, kik közöl azonban 
3 szintén hajlamot mutat visszatérni az egyházi hatóság 
iránti engedelmességre. A 3 megátalkodott neve: Kick, 
Brenk és Kubeczak. Ezek megátolkodottak, de az Isten 
irgalma mindenható. 

y A vasvár-szombathelyi székes káptalan fájdalmas 
szívvel jelenti szeretett kartársának, nagyságos és főtisz-
telendő Nagy János, olvasó kanonok, sz.-Benedekről cz. 
borchi-i apát, német-ujvári főesperes, hittudor, a magyar 
tud. akadémia t. tagja és zsinati vizsgálónak, élte 77-ik, 
s áldozárságának 53-ik évében, hosszas szenvedés és a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után folyó évi ápril 
hó 21-én délután 2 órakor az Urban történt elhalálozá-
sát. Az engesztelő szent mise-áldozatok ápril 23-án d. e. 
9 órakor fognak a székesegyházban a Mindenhatónak be-
mutattatni, — a boldogult hült tetemei pedig ugyanezen 
napon d. u. 4 órakor a szombathelyi székesegyház sírbolt-
jában örök nyugalomra elhelyeztetni. Szombathely, 1885. 
évi ápril hó 21-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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I n d i t v á n y 
XIII. Leo pápa aranymiséje alkalmára. 

Megindult már a mozgalom a katholikus vi-
lágban ő szentsége 1887. évi deczember végén be-
következendő 50 éves áldozárjubileumának méltó 
megünneplésére. 

Bizottságok alakultak, hogy e nagy nap 
fényének emelésére a szükséges előkészületeket 
megtegyék. 

Olaszországban f. é. Julius hú elején folyóirat 
fog megindulni, mely kizárólag ez ünnepélyre 
való előkészületek folyamáról fogja a közönséget 
értesitni. 

Sőt ugyané folyóirat szerkesztője felhivta az 
olasz sajtót, hogy az ügyet magáévá tevén, e fo-
lyóirat közleményeit átvegye és a nagy olvasó-
közönséggel közölje. 

Midőn XIII. Leo pápa iránti szeretet, ra-
gaszkodás kifejezéséről van szó, Magyarország az 
actióból ki nem maradhat. 

Sőt van annyi oka, mint Olaszországnak, e 
tekintetben az nnnálló kezdeményezésre. 

Nem ecseteljük itt részletesebben ő szentsége 
kiváló rokonszenvének a katholikus Magyaror-
szág iránt, mely rokonszenvének minden adott al-
kalommal kifejezést adott. 

Nem soroljuk elő azon szivből fakadó elis-
merő nyilatkozatokat, azon számos pápai áldást, 
melyekkel ő szentsége a magyarok katholikus hit-
élete minden egyes, tudomására jut ta tot t mozza-
natát kisérte s a megkezdett utón továbbhala-
dásra lelkesitett. 

Nem emiitjük azon számos magyar paptár-
sunk által fönnen hirdetett örvendetes tényt, hogy 
midőn a világ minden részéből ő szentsége lábcsók-

! jára siető zarándokok, lettek légyen magas állásúak, 
sokszor csak hosszabb várakozás után juthattak 
e kitüntetéshez : egy egyszerű magyar pap előtt 
azonnal megnyíltak a fogadó terem ajtai. 

Érdemes feljegyezni, hogy ő szentsége egyik 
legmegbizottabb szolgálattevő kamarásaul a ma-
gyar gróf Zichyt választotta. 

Sőt, amit talán sokan nem tudnak, e sorok 
1 írója, mint aki a pápai udvar beléletéről köze-
I lebbről tájékozást szerezhetett magának, egy tényt 

mond itt el, melynek párját nem ismerjük a nagy 
pápa életében. 0 szentsége a váratlanul elhunyt 
magyar kamarás emlékének több napon át mély 
gyászszal adózott, senkit nem fogadván ez idő alatt. 
Es midőn az elhunyt édes atyja a gyászeset után 
ő szentsége előtt megjelent, a nagy pápa szemeiből 

i hulló könyek enyhítették a szomorodott atya fájdal-
mát. Igy gyászolta XIII. Leo pápa a magyar papot ! 

Emlitsük-e azon, a magyar történelemben 
páratlan tényt, hogy Magyarország hierarchiáját 
XIII. Leo pápa intézkedése folytán három bíbor 
fénye díszíti? 

Eltekintve azonban mindezektől, egy örök 
időkre kiható tényt jegyzünk ide, mely ténynyel 
ő szentsége különösen Magyarországot kötelezte a leg-
nagyobb hálára. 

Magyarország hajdan nemcsak névleg, de 
tényleg is Mária országa volt. 

A Mária-tisztelet hírnevet, fényt kölcsönzött 
a magyar nemzetnek. 

Az idők folyamában halványulni kezdett e 
tisztelet fénye. És vele együtt tünedezett a ma-
gyar nemzet nagysága is. 

Századunkban, midőn a szabadkő mívesek 
összeesküdtek arra, hogy az istentagadás, ez uj-
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kori pogány szellem bálványát helyezzék azon 
keblekbe, melyekben ott ragyogott az Isten any-
jának tisztelete, e rombolás megdöbbentő mérték-
ben szedi áldozatait. 

Ott állunk, hogy a magyar nép honfoglalá-
sának ezeredik éve, melynek hajnalától alig pár 
év választ el, egy a magyar nemzet további éle-
tére nézve nagyon is kétes év leszen. 

Inog a ta la j alattunk. 
XIII. Leo pápa a magyar nemzet további fen-

állásának biztos alapjairól gondoskodott akkor, 
midőn a társadalom megmentését szivén hordván, 
az egyedül mentő eszközt, a boldogságos Szűz 
tiszteletet az egész föld kerekségén lelkesedése 
egész lángjával nyúj to t ta a mindinkább sülyedő 
emberiségnek. Mert midőn ezt tette, kiválóan azon 
nemzetet segitett megmenteni, melyet annak első 
szent királya Mária védelmébe helyezett. Mária 
országát XIII. Leo pápa fönséges körlevelei, mint 
megannyi varázs-szó a veszély tudatára ébresztette. 
A hon minden zugában a katholikus magyar 
nép sietve nyul azon fegyverhez, mely mindig 
győzelemre segítette a világot, a Rózsafüzérhez és 
megujitó bizalommal sóhajt fel ahhoz, akinek köz- j 
benjárása egyedül képes őt megmenteni: „Legszen- \ 
tebb Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!" 

Ezen fegyverek használata biztosítani fogja a 
magyar nemzet életét ezer éven tul! 

És e fegyvert XIII. Leo pápa sokszoros 
buzditása adta a magyar nemzet kezébe. 

Magyarországnak tehát oka van a XIII. Leo 
pápa iránti ragaszkodása, hálája érzelmeinek ki-
váló nyilvánítására. 

Es épp itt az alkalom. 
Mit tegyünk tehát ? 
Mindenesetre azt, ami legkedvesebb lesz ő 

szentsége előtt. 
Midőn a boldogságos szűz szeplőtelen fogan-

tatásáról szóló dogma kihirdetésére e nagy hatalmú 
Szűz pár év múlva ama kedves választ adá Lour-
desban, hogy rövid idő alatt i annyi sok cso-
dálatos megjelenését e szavakkal koronázta meg : 
„Je suis l 'immaculée conception" — én a szep-
lőtelen fogantatás vagyok — a szerencsétlenségé-
ben is dicső franczia nemzet a csodálatos meg-
jelenések helyén drága márványkövekből tem-
plomot emelt a szeplőtelenül fogantatott Szűz 
tiszteletére és az u j templom homlokzatát e 
dogma apostola iránti hálából, ez apostol, IX. Pius 
pápa mozaik-mellképével díszítette. 

Adott Isten egy uj Mária-tisztelő pápát, 

XIII. Leot, akinek a katholikus világ a Rózsafü-
zér-áliitatban beállott u j fénykort köszöni. A 
franczia nemzet siet leróni háláját. Még pazarabb 
fénynyel templomot emel a Legszentebb Rózsafü-
zér Királynéja tiszteletére ; de meg fogja külső-
leg is örökíteni a nagy Leo emlékét. 

És i t t az alkalom, hogy a magyar nemzet 
I mintegy kiegészítse, vagy inkább tartósabb alapra 

helyezze XIII. Leo pápának it t emelendő emléket. 
Teqyen Magyarország misealapitványt XIII. 

Leo pápa javára. 
Alapítson örök időkre minden szombat napon 

XIII. Leo pápa ő szentségéért mondandó misét ! 
Az ötvenkét csendes mise a mostani számítás 

szerint 104 frankért mondatik. 
Ennek tőkéje 5-ös kamat mellett körülbelül 

kétezeregyszáz frank. Ennek az összegnek körül-
belül ezer és ötven forint felel meg. 

Kezdje meg minden katholikus lap a gyűj-
tést. Midőn aztán az összeg egybegyűl, sze-
rény véleményem szerint legalkalmasabban a 
Szent-István-Társulat mint Magyarország legte-
kintélyesebb társulata teheti meg a lépést. 

Ez indítványom első része. 
Az indítvány második része ebben áll: 
Gyűjtessék minden városban, minden faluban, 

ahol ő szentségéhez ragaszkodó hű katholikusok 
vannak, aláírás egy hódolati felirathoz, melyet 
szintén a Szent-István-Társulat eszközölne. Az 
aláírók egyszersmind adjanak egyenkint egy-egy 
krajczárt péterfillérül. 

Indítván3^omnak harmadik és utolsó része ez : 
Az aláírók, a kik például a Szent-István-Tár-

sulat által szétküldendő, egyenlő nagyságú és 
minőségű lapokra jegyzik nevöket, mely lapok 
aztán albumba köttetnének be, jelentsék egy-
szersmind ki az ő lelkészök előtt, hogy az egy 
krajczárt hetenkint befizetik és ezzel életök tar-
tamára, vagy mig netalán súlyosabb körülmények 
e csekély áldozatot is lehetetlenné vagy nehézzé 
tennék, a péterfillér-egyletet a maguk körében meg-
alakítják. A fennmaradó költségek és pétertillérek 
az aranymise napján adatnának át ő szentségének. 

Az indítvány részletesebb kiviteli módozatai 
a Szent-István-Társulatot illetnék. Azonban e mó-
dozatok megbeszélésére nyitva állhatnak a kath. 
lapok hasábjai. 

Kelt Máriastern trappista-zárdában. 

P. Angelicus, 
a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" 

cz. folyóirat szerkesztője. 
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Az országos közp. kath. legényegylet házának 
fölszentelése. 

„Isten áldja a tisztes ipart !" 

Tisztelt olvasóinknak még a mult őszön be-
mutat tuk azt a díszes háza/t, melyet a nálunk 
lassan ugyan, de most már mindinkább örven-
detesebb virágzásnak induló katholikus egyleti | 
élet iránt való érdeklődés Budapest főváros egy j 
igen élénk forgalmú utezájában emelt. 

Rámutat tunk ugyanakkor arra a hivatásra | 
is, mely e szép és tágas helyiségekkel rendelkező j 
kath. legényegyleti házra országunk fővárosa ka-
tholikus társas életének ébresztése és kifejlesztésé-
ben vár. Óhajtva óhajtjuk, hogy e czél mennél 
előbb s mennél tökéletesebben elérve legyen s 
hogy, miképp Berlinben a niederwallstrassei le-
gény-egyleti ház, ugy a mienk is i t t Budapesten, 
első találkozó hely legyen a társadalmi élet terén 
az összes magán és közéletet megnemesitő kath. 
hitélet iránt a legkülönfélébb rangfokozatokban 
a legszebb és legtökéletesebb egyetértéssel buz-
gólkodó főnemes és munkás, a tudós és mester-
legény, az államférfin és iparos, a főpásztor és ! 
hivei számára. 

E szép és áldásokban ugy a lelkiek mint az 
anyagiak terén gazdagnak Ígérkező jövő remé-
nyének záloga volt az a megható ünnep, mely f. 
hó 26-án, az országos kath. legény-egylet házá- j 
nak felszentelése alkalmából, a munkálkodó kath. ! 
társas életnek ez immár felavatott szent helyén 
lefolyt. 

Képviselve volt ez ünnepélyen minden rend 
és rang. Találkozott a testvéri szeretet ez ünne-
pén a kath. egyház minden híve. Az aristokra-
cziát. képviselték gr. Károlyi Sándor és gr. Ap-
ponyi Albert a Szent-István-Társulat elnökei, va-
lamint gr. Zichy Jánosné szül. b. Kray I rma 
urnő és gr. Nádasdy Julianna és I rma kisasszo- ; 
nyok; a fővárost Ráth Károly főpolgármester, í 
Kamermayer polgármester és Gerlóczy alpolgár-
mester ; az országgyűlés honatyáit Büsbach Péter, 
Bende Imre és Jánossy János képviselők; az ér-
telmiséget képviselték dr. Hegedűs Ferencz mi-
niszteri tanácsos, dr. Polónyi Géza, Radocza Já -
nos, dr. Hay din Károly ügyvédek, Békey Imre 
tanfelügyelő, Kürcz Antal gymn.-tanár, Vidéky 
János, Meiszner József igazgatók, Klenovics György, 
Báthory Mihály, Eggenhoffer Péter, Takács 1st- ; 
ván, eöri Farkas Kálmán stb; a nagyipart Oetl 
Antal és Havas Sándor gyárosok; az iparos osz- ; 

tály képviselőinek száma pedig a legényekkel és 
családjaik nőtagjaival egyetemben százakra és 
százakra emelkedett. A vendég-papság köréből 
csak dr. Gruscha püspököt, legényegyleti vezér-
elnököt, és a kalocsai, győri, váczi és a szabad-
kai nt. elnök urakat emiitjük. 

Ily számos és diszes közönség várta az or-
szág biboros áldornagyát, a ki midőn végre iheg-
érkezett, lelkes éljenzéssel fogadtatott . 

Kimagasló része az ünnepnek ő eminencziá-
jának főpapi beszéde volt, mely a XIX. század 
evangelizácziójának minden jellegét magán viseli : 
a kor szükségleteiből kiinduló közvetlenséget, a 
jelen idők nagy feladatainak Jézus Krisztus szel-
lemében való felfogását, és azt a, hogy ugy mond-
jam, familiaris stilt, mely a kath. társaséleti 
szónoklatoknak hatását oly gyújtóvá teszi. 

Az ő eminencziájának malasztos ajkain 
megszólalt szellem egy szebb jövő, egy virágzó 
kath. társas élet képét varázsolta elénk, — a mi-
dőn majd ezerek és ezerekre menő minden rendű 
és rangú katholikus hiveink nagygyűlései előtt 
az apostolok utódai, a kath. társadalom szine-
javától környezve, fogják az élő szó közvetlen-
ségével és gyújtó hatásával fejtegetni. — hogy 
nincs üdvösség csak Jézus Krisztusban. 

Adja Isten mielőbb ! 

Krisztus és tyanai Apollonius. 

Xil növi sub sole. Legtalálóbban ez ismere-
tes axiómával lehet a 19-ik század törekvéseit 
jellemeznünk. A modern nevet viselő eszmék, ta-
nok és irányzatok ugyanis közelebbről, tüzetesen 
vizsgálva nem egyebek mint a régi, elavult, im-
már nevetségeseknek látszó eszméknek, tanoknak, 
irányzatoknak felujitásai, — uj, tetszetősebb alakba 
öltöztetései. A megvesztegethetetlen igazság, a 
pártat lan kritika laboratóriumában vegyelinezés 
alá vett újkori liberalizmus alkatrészei meglepő 
azonosságot mutatnak az ó-kori pogányság alkat • 
elemeivel. Innét van, hogy a positiv keresztény-
ségnek jelenkori bajnokai a modern liberalizmust 
újkori pogányságnak szokták nevezni. 

Az ó-kori pogányok polytheismusa tudvale-
vőleg nem vala egyéb, mint természet-istenités. 
A mennybeli Istenről megfeledkezett emberek 
a földön kerestek maguknak isteneket. A külön-
féle jótékony természeti erőket, az emberiségre 
üdvös lényeket és tárgyakat tet ték istenekké; de 
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sőt a lelkiismeret szavának elnyomására még a 
legundokabb bűnök eszméjéből is isteneket csinál-
tak. — Bár kissé íinomabb modorban — lénye-
gileg mégis ugyanily módon gyalázzák meg a je-
lenkor libéralisai az istenséget. — A már megunt 
egy Isten helyett, több hamis istent imádnak. 
Név szerint imádják az istenség egyik legfőbb 
adományát : az észt (Nationalismus); imádják a 
földi létünkhöz tapadó anyagot (materialismus.) 
Elejtve a végtelen tökélesség ideáját : vakon bál-
ványozzák a külső becsületességet. — Félistenekkint 
tisztelik : a féktelen szabadságot, a korlátlan polgári 
egyenlőséget, a kétes értékű testvériséget. Remegve tér-
det s fejet haj tanak a kérlelhetlen istenség, a zsarnok 
közvélemény előtt. — A színházakban ballet tán-
czok rendezése és erkölcstelen színdarabok előadása 
által modern oltárokat emelnek Venus tiszteletére. 
E buja istenség cultusát buzgón terjesztik a nők 
körében, midőn őket a divat parancsszava által 
a szemérmet mélyen sértő öltözködésre s he-
lyesebben mondva — önmaguknak félig kimezte-
lenitésére utalják. — Venus mellett Bachusról sem 
feledkeznek meg liberálisaink, — mert a jótékony-
ság és egyleti élet felvirágoztatásának szép czimei 
alatt hathatósan élesztik az élvezet-vágyat, a mula-
tozási és tivornyázási hajlamot. 

Könnyű lenne még bővebben, még tüzete-
sebben előtüntetnünk az ó-kori polytheismus és 
az uj-kori liberalismus közt észlelhető lényeges 
azonosságot. — Ámde értekezésünknek — mint a 
czim is muta t ja — más a czélja ós tárgya. — 
Tehát az ó és újkori pogányságnak még csak 
egy közös jellemvonását akarjuk kiemelni, — 
hogy azután e jellemvonás nyomán értekezésünk-
nek tulajdonképeni tárgyára áttérhessünk. 

A már végvonaglásban szenvedő ó-kori pogány-
ság, mint tudjuk élet-halál harczot indított az 
ifjú kereszténység ellen. A római császárok vé-
rébe akarták foj tani Krisztus egyházát; a po-
gány bölcsészek pedig szellemi fegyverek segé-
lyével kívánták tönkre silányitani a mennyből 
hozott tanokat. 

A modern liberalismus szintén hadat üzent 
a positiv keresztény hitnek. Nagy buzgalommal 
döngeti a sziklára épített várnak kapuit. Egy 
részt erőszakos uton igyekszik az egyházat min-
den hatalmától megfosztani. E czélból kiakarja 
kezéből ragadni : az iskolát, a családot. Betömni 
óhaj t ja a papság száját és békókba szorítni an-
nak kezeit. Más részt a liberalismus a sajtó 

terén folytat a kereszénység ellen szellemi har-
czot. 

A tör ténet tanuságakint a pogányság hiá-
ba tö r t a kereszténység életére. A támadó 
menthetlenül elbukott ; a megtámadott , mint 
győztes fél folytatá békés hódításait. A pogány-
ságéhoz hasonló jövő vár a modern liberalis-
musra is. — A liberálisok azonban ezt nem hi-
szik. Ok azon édes reményben élnek, miszerint 
övék a jövő. E balga remény alaptalanságának 
bebizonyítására az alábbiakban ecsetelni fogjuk 
a liberalismus édes testvérének, az ókori pogány-
ságnak egyik csúfos kudarczát. 

* " * 
* 

A pogány bölcsészek különféle utakon és 
módokon igyekeztek a kereszténységet megve-
tet té , sőt gyűlöletessé tenni. Majd a keresztény 
híveket tetézték "a legképtelenebb rágalmakkal, 
majd magát az uj t an t s annak szerzőjét becs-
mérelték, gúnyolták. Majd ismét kerülő uton 
intéztek támadást a ker. vallás ellen. Ugyanis a 
már fél holt polytheisrnusba, hogy ugy mondjuk 
— galvanicus eszközökkel — életet óhajtottak 
lehelni. A sir szélén álló pogányságot szerették 
volna megifjítani, — hogy a megifjodott régi 
cultus halálos döfést adhasson a valóban ifjú ke-
reszténységnek. — A kétségbeesettekhez illő ez 
utóbbi törekvésnél az uj-platonicusok ós az uj 
pythagorasi irány képviselője Philostratus tüntet-
ték ki magukat. — Különösen Philostratus egy 
irányzatos munkát adott ki ; t. i. megírta tyanai 
Apolloniusnak életrajzát, kimutatni óhajtván, hogy 
a pogányok soraiban is létezett oly férfiú, ki 
nem csak hogy hasonló volt a keresztények által 

1 annyira magasztalt Krisztushoz, de sőt azt messze 
tul szárnyalta. A nevezett bölcsész ugyan egy 
szóval sem árulja el czélzatát — de müvének 
egész szerkezete arra mutat, hogy szerző Apol-
loniust Krisztussal óhajtá párvonalba állítni. 

Mielőtt e párvonalt előtüntetnők, ama kér-
dést teszszük föl : vájjon Philostratus, mint 
Apollonius biographusa, párvonalba hozhatta-e ma-
gát Krisztus Urunk életrajzíróival? E kérdésre 
feleljen helyettünk az olvasó, kinek értésére ad-
juk, hogy mig Krisztus életrajzírói, az evangé-
listák, részint szem és fültanúi voltak az általuk 
megirt eseményeknek és tanuknak, részint pedig 
a közvetlen tanuktól vett értesítések alapján 
szerkesztek müveiket : addig Philostratus sem 
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maga nem volt szem és fültanu, sem pedig ilye-
nektől nem kaphatot t tudósításokat. Ugyanis 
Apollonius Krisztus Urunknak volt kortársa, el-
lenben Pkilostratus a 3-ik század elején (220 és 
230 közt) i r ta müvét, — s az egy századdal 
előbb élt Lucián és Apulejus írók, kik legelőször 
emlékeznek meg Apolloniusról — őt egyszerű 
varázslónak mondják, tehát egész más szinekkel 
festik, mintsem Philostratus. 

De most már lássuk miként sikerült a Krisz-
tus és Apollonius közti párvonal. 

Krisztus Urunk természet feletti módon fo-
gantatott , született, — és születését is csodás 
események hirdették. — Gábor főangyal értésére 
adja Szűz Máriánák, hogy a sz. Lélek által meg-
árnyékozva fiat fog szülni. A szent szűz valóban 
is szüzességének sérelme nélkül szülé a gyermeket, 
kinek üdvözletére előbb a mennyei jelenést vett 
pásztorok, majd azután a csillag által vezérelt 
napkeleti bölcsek sietnek. 

Apollonius születését Philostratus szintén 
a csodaszerüség nimbusával környezé. A jöven-
dőbeli nagy férfiú terhes anyjának egy túlvi-
lági lény jelenik meg s tudtára adja, hogy fia 
fog születni. „Ki lészen e fiu?" kérdi az anya. 
„Én leszek" — hangzik a válasz, „Es te ki 
vagy'?" kérdi ismét az anya. „Protheus egyiptomi 
isten" felelt a menyei lény. — Az anya Cappa-
docziának Tyana nevü városában — künn a me-
zőn elszenderedik, — s a mint felébred, látja, 
hogy hattyúk röpködnek feje fölött s gyönyörűen 
énekelnek, Az andalító ének közepette a nő min-
den fájdalom nélkül megszüli Apolloniust, kit 
midőn kar ja i ra vesz, villám csap le oldala mellé, 
de a villám új ra visszatér az égbe. (Apollonii 
vita, lib. I. c. IV—Y,) 

Milv döczögős a hasonlat a két íéfiu szüle-J o 
tése közt! Mily magasztos, Istenhez mily méltó 
Krisztusnak csodaszerü születése ! Az Isten fiának 
jövendő világra jöttét Istennek mennyei küldötte 
hirdeti. Az Isten anyaságra kijelölt nő szűzen 
fogad méhébe; szüzességének vesztesége nélkül 
szüli gyermekét. Az ujdonszülött kisdedet, a zsi-
dók ezredek előtt megígért Messiását, és az összes 
világ Megváltóját, előbb a zsidó származású sze-
gény pásztorok, — azután a gazdag pogány má-
gusok üldözik. 

A senki által nem várt Appolonius születé-
sét Protheus, vagyis ugyanazon lény hirdeti, ki 
születendő lészen. Gyarló istenség, ki csak egyet-

len angyallal sem rendelkezik, s önmaga kénv-O ' O ». 

telen jövendő megtestesülését jövendő any-
jának tudomására hozni! — És azután az egyip-
tomi isten, miért választ magának görög nőt 
anyául ! 

A jövendő istent — miért nem üdvözlik az 
emberek? Avagy Protheus csak a hattyúknak és 
villámoknak volt istene? 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 28. Trefort A. miniszter levele 

és a „Nemzet" V. — Nézzük most, hogy nyilatkozik a 
félhivatalos vezérczikk a megoldás második — szerintünk 
harmadik — módjáról : a nagyobb egyházi javadalmak 
m egadóztatásáról. 

Először is kissé homályos ez a kifejezés : nagyobb 
egyházi javadalmak. Mit értsünk ez alatt ? Csak a püs-
pöki és káptalani vagy a szerzetesrendi! javadalmakat, 
vagy talán még a jobban dotált lelkészi javadalma-
kat is? Az az incidens, me lve t a „N—t" használ: a meg-
adóztatás, „melynek egy neme alkalmaztatott Ausztriában," 
sejteni engedi, hogy itt talán csak az előbbiekről van 
szó. Különben azt sem tudjuk, miképp veszi a N—t ezt 
a megadóztatást ? Legyen ez igazi önmegadóztatás vagy 
pedig az állam részéről megállapított megadóztatás ? 
Ezen kényes kérdésről a „N—t" világosan nem nyi-
latkozik. Ugy látszik, a különben igen informált és 
ministerialis dolgokban nagyon verzált czikkező vagy 
nincsen tisztában a megoldás módozata iránt, vagy pe-
dig időelőttinek tar t ja terveit elárulni. 

Mindössze a következő néhány sor az, mit ezen 
dologra vonatkozólag tőle megtudunk : 

„Másrészt alig lehet kételkedni a fölött, hogy a 
nagyobb egyházi javak megadóztatásának eszméje ellen 
a katholikus clerust, mint egy tömör phalanxot harczba 
vinni — még ha meg is kisértenék — nehezen sikerülne. 
Nem szabad feledni, hogy a kisebb papság szegényebb és 
kevésbé müveit része, az előttük oly sokat hangoztatott 
„katholikus autonomia" homályos fogadalma alatt ma is 
alig ért egyebet, mint egy oly változást, a mely az egy-
házi javak „arányosabb megosztására" vezet, s hogy egy 
ilyen „egyházi soczialismus" kifejlődésének éppen a nyo-
mor legjobb termőtalaja." 

Ugy tűnik fel nekünk, kivált az első sorokban, a 
„N—t" nyilatkozata, mint egy félénk egyén eljárása. 
Kiált, hogy félelmét elpalástolja —- kiabál, hogy bátor-
sága növekedjék. Aggressiv térre lépett. S mielőtt a püs-
pöki kar véleményét bevárta volna, arra az álláspontra he-
lyezkedik, hogy a klérust a ministerialis terv ellenében 
csatába vezetik, mit ő lehetségesnek nem tart. 

Ez illoyalis egy eljárás és ellenkezik ama tartózko-
dással, melyet néhány sorral előbb kifejezett és melyet 
mi őszintén elismertünk és dicsértünk. 

Várja be a „N—t" — amint ennek szükségét maga is 
előbb elismerte — a püspöki kar nyilatkozatát ; ennek meg-

» 
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történte előtt valóban „korai" minden discussio, különösen, 
ba oly insinuátióból indul ki, minőt a „N—t" elárul. Hadd 
nyilatkozzék a nmélt. püspöki kar, és akkor majd meg-
látjuk, melyik táborban lesz mint „tömör phalanx" a 
kath. klérus: itt vagy o t t? Részünkről egy pillanatig 
sem kételkedünk, hogy a püspöki kar bölcsesége és ál-
dozatkészsége, mely mindenha érvényesült, mikor igazi 
valódi szükség felmerült, valamint a klérus egyházias szel-
leme egyesíteni fogja, — s esetleg egy törpe, számba nem 
vehető kisebbségtől eltekintve, mit azonban valószinünek 
nem találunk — egy és ugyanazon táborban „mint egy 
tömör phalanxot" a főpapságot és az alpapságot. Remél-
jük, az események minket meg nem hazudtolnak. 

De szivesen vállalkozunk arra. hogy a „N—t"-et 
kisegítsük érezhető és észrevehető zavarából. Ausztriára 
méltóztatott hivatkozni, hogy ott . a megadóztatás egy 
neme alkalmaztatott." Azt jelentse e hivatkozás, hogy 
minálunk az osztrák példát utánozni akarják ? Ugy lát-
szik, hogy igen, mert másképp nem érthetnők ezt a vo-
natkoztatást. 

Tegyük fel, hogy hazánkban az osztrák példát va-
lóban óhajtanák utánozni. — Mit jelentene ez ? Nem 
akarunk hosszabb egyházjogi fejtegetésekbe bocsátkozni, 
miképpen lehet és szabad törvényes és jogos módon az 
egyház olyan kiválóan belső kérdésének megoldásában az 
állam beavatkozását helyeselni, védelmezni és okadatolni ; 
a kérdés ezen oldalát más ezzel összefüggő dolgokkal 
együtt legalább egyelőre mellőzzük. Csak azt az egyet 
kérdezzük : ha valóban osztrák mintára kiséreltetnék meg 
hazánkban a congrua-kérdés szabályozása, mit nyerne akkor 
tíz alpapság, melynek érdekében történnék ezen kísérlet ? 

Háládatlan dolog emberre nézve prófétának fel-
csapni. Nem is teszsziik. Csak az osztrák mintát, melyre 
éppen a félhivatalos lap hivatkozott, akarjuk bemutatni : 
az applicatio amaz elv szerint : similes causae, similes 
eifectus, magától kínálkozik. 

1874-ben január 21-én négy úgynevezett „felekezeti" 
javaslatot tett le a kormány az osztrák képviselőház asz-
talára. Ezek között a harmadik, mely minket e helyen 
érdekel, az egyházi javadalmak megadóztatását czélozta. 
Azzal volt indokolva e javaslat, hogy a vallásalap elég-
telen az alpapság anyagi helyzetének felsegélyezésére, a 
szükséges fedezetet a kormány a nagyobb egyházi java-
dalmak (püspöki, káptalani és szerzetesi) megadóztatása 
által akarta beszerezni. Márczius 5-én kezdődött az álta-
lános vita: márczius 17-én tárgyalás alá vették az ugvn. 
„Pfründenbesteuerungsgesetz"-et. Stremaver, az akkori 
osztrák cultusminister, kinyilatkoztatta, hogy nincs a kor-
mány szándékában a nagyobb egyházi javadalmak bir-
tokállományát megtámadni, csak jövedelmét megadóztatni 
és pedig kizárólagosan egyházi czélokra, névszerint az 
alsó papság anyagi helyzetének javítására A főpapság 
eddig — igy szólott Stremayer — alig tet t valamit ezen 
irányban ; kötelességévé vált tehát a kormánynak az 
ügyet kezébe venni és szabályozni. Márczius 20-án befe-
jezték a tárgyalásokat és a kormány javaslatát az osz-
trák képviselőház 192 szavazattal 38 szavazat ellenében 
elfogadta. Márczius 20-án a Bécsben összegyűlt osztrák 
érsekek és püspökök (számszerint 32-en) nyilatkozatot 

bocsátottak közre az ugyn. felekezeti törvényjavaslatok 
ellen ; hasonlólag tettek április 2-án az osztrák szerzete-
sek főnökei ő felségéhez intézett feliratban. De mindez 
nem akadályozta, hogy április 10-én az osztrák urak 
háza e javaslatokat napirendre tűzvén, három nap múlva 
az általános vita berekesztésével 173 szavazattal 43 sza-
vazat ellenében el ne fogadja. Április 24-én a rész-
letes vita is be lett fejezve és a javaslatok a kor-
mány indítványa szerint elfogadva. Május 7-én törvény-
erőre emelte ő felsége szentesítése az osztrák törvényho-
zás két házának túlnyomó többsége által alkotott javas-
latokat. 

Megvolt a törvény. Szedte az állam évről-évre a 
dúsan kivetett adót a nagyobb egyházi javadalmak után. 
Körülbelül 500,000 forint folyt be ezen czimén évenként 
az osztrák vallásalapba: és mi tör tén t? Daczára annak, 
hogy a vallásalap félmillió évi járulékkal szaporodott, az 
alpapság anyagi helyzete csak annyi panaszra adott okot, 
mint azelőtt. Az osztrák kath. papság a mult év végén 
monstre-petitióban. melyen 5433 aláíró körülbelül a lel-
készkedő papság 7000 tagját képviselte, anyagi helyzeté-
nek javításáért esedezett. Tiz évig adóztatta az osz-
trák kormány a nagyobb egyházi javadalmakat és az 
alpapság mégis mindig nyomorgott. (L. különben lapunk 
idei 16—18. számait, bécsi levél.) 

Tiz év múlva végre f. évi január 30.—február 
6-ig tartott általános és részletes vita után a congrua-
kérdés némiképp kielégitő megoldást nyert egy u j tör-
vényben, melynek hatásából fog csak kitűnni, mennyit 
nyert valóban az alpapság. 

Ez az osztrák minta: — milyen lenne a magyar 
copia ? Mi nem tudjuk ; de az előzmények után — ha 
csakugyan az osztrák minta szolgálna példányképül, — 
nem nagyon nehéz a kérdés megoldása. 

Csak még egy szót az „egyházi socialismus"-ról. 
Ez oly perfid félreismerése és rágalmazása a kath. pap-
ságnak, hogy mi azt a leghatározottabban visszautasít-
juk. Szegény lehet a kath. pap, nyomoroghat, ínséget 
szenvedhet, feljajdulhat — de azt mit „socialismus" alatt 
érteni szokás, a papság kebelében semminemű nyomor 
vagy inség nem fogja sem létrehozni, sem ápolni. Ismerünk 
állami socialismust, de egyházit nem ismerünk és azt a 
világ sohasem fogja ismerni. Sokkal emelkedettebb lelkű a 
mi papságunk, mintsem hogy a socialismus karjaiba vesse 
magát. ? 

Berlill. A Centrumról. — (Folytatás.) 
„A Centrum felől, igy szól a jelzett czikk beveze-

tése, az utóbbi időben ismét sokat irnak. Mindenféle 
állítólagos és valóságos hírekben foglalkoznak vele és 
rövid észrevételekben s hosszú vezérczikkekben „tapo-
gatják üterét" s fejtenek ki „diagnosist". Ez az eljárás 
egy cseppet sem uj dolog. Igy tettek alapításának első 
pillanatától kezdve a régi porosz Centrum-mai (1852— 
1866), igy tettek és tesznek kezdet óta a mostani Cen-
trum-mal, mely 1870-ban a porosz országgyűlés számára 
megalakult. Es ezekről az Ítéletekben, melyek hivatalos és 
félhivatalos közlönyökben és mindenféle árnyalatú párt-
lapokban a Centrum felől megjelentek, azt az egyet 
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félreismerni nem lehet, hogy - - azok változatosság által 
csakugyan kitűnők. A mint most, ugy tiz, husz, harmincz 
év előtt például mig egyfelől a Centrumot „bevehetetlen 
várnak" tar tot ták és erejének okait is jól-rosszul felfejtették, 
addig másfelől a legrohamosabb átváltozással és fordu-
lattal a Centrumot Hippokrates gondjai alatt látták, tehe-
tetlenül és persze menthetetlenül — gyors feloszlásnak 
indulva. 

Mindezekkel szemben mindenek előtt mint kima-
gasló tény áll az, hogy a Centrum eddig valamennyi 
pártképződés közt a legállandóbbnak bizonyult be. Midőn 
jó egy év előtt a haladó pártból a secessionalistákkal egye-
sülten a német szabadelvű pár t nőtt ki, a ,Nat. Zeitung1, 
a mely mint „gesammtliberalis" magát a „pártok fölött" 
képzeli, azt beszélte, hogy ama kettős fusio-párt egy 
öregebb tagja azt a megjegyzést tette, hogy ö „már 
nyolczadszor működött közre egy liberális parlamenti 
fractio létesítésénél." A nevezett lap ehhez a nyilatkozathoz 
eme megjegyzést csatolta : „Hogy valaki ezt magáról el-
mondhassa, talán nem is szükséges, hogy az illető aza lkot-
mányos gyűlések kezdetével (1848) kezdte vala parlamenti 
pályáját." A ,Nat. Zeit. ' azután átpillant a nem liberális 
pártokra is és ezt mond ja : „A német parlamenti fractio-
képződések eme futóhomok-természetü jellege koránsem 
szorítkozik ám a liberális oldalra ; konservativ képviselők, 
kik 35 év óta bírnak mandatummal, talán még több 
fractióhoz tartoztak egymásután mint nyolczhoz." Es itt 
azután a sor a Centrumra került , a hol azonban a tények 
— felmondták a szolgálatot. De minthogy a .Nat. Zeit. ' 
nem igen örömest mond a Centrumról valami örvende-
test, még akkor is, ha ez az örvendetes csak az volna, 
hogy a Centrum valamennyi párt között a legállandóbb: 
tehát ugy segített magán a t. laptárs ebben az érdekes, de 
reá nézve meglehetősen kellemetlen helyzetben, hogy — 
egy phrasis védszárnyai alá menekült és kijelentette, 
hogy „ha clericalis részről külsőleg máskép látszik is 
lenni a dolog" — ez az egész „csak látszat." 

Miért „csak látszat" az egész és hogyan : — evvel 
adós maradt a jó collega. 

(Folytatás). 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Főm. és f t . Simor János bib. beszéde, 

melyet az orsz. kath. legényegylet házának felavatási ünnepén 
mondott. 

(Sténographiai vázlat).) 

A legényegyleteket, a katholikus iparossegédek tár-
sulatát, Kolping Adolf tervezte, s ő alapította meg, ki maga 
is tiz éven át iparos inas és segéd volt. A czipészmester-
séget űz te ; azután tanult sokat és jót, a papi pályára 
lépett, s káplán lett Elbersfeldben, Németország e nagy 
iparosvárosában. Saját tapasztalatából tudta, hogy az 
iparossegédek izmos kar já t , testi erejét mindenki igénybe 
veszi, de szellemi állapotával nem törődik senki. Tapasz-
talatból tudta, hogy az iparoslegény csak műhelyhez ta r -
tozik, nem családhoz. Ez az egyik baj, aztán a vasárnapi 
munka és hétfői dőzsölés. Végre iszonyú veszélyek fenye-
getik a legényt vándorlásaiban, hol kalauz, tanácsadó 

nélkül erkölcsileg, anyagilag oly gyakran tönkre megy. 
E bajokon segíteni akart s előtte állt kétféle rendszer : 
a Schulze-Delitzsh-é, aki azt mondá : segítsen magán min-
denki; a Lassale-é, aki szerint az állam kötelessége se-
gíteni mindenkin s erre kényszeríteni is lehet. Egyiket 
sem választá. Mert az iparos, a becsületes, tisztességes, 
jómódú iparósosztály, a társadalomnak nemcsak kiegészítő 
része, de támoszlopa is, s az csak addig marad, mig a 
hit, az erkölcs fáklyavilága vezeti. Ezt el nem éri se 
Schultze-Delitzsh, se Lassale által. Kolping tehát nem 

I őket követte. 0 abban talált orvosságot, aki a földön a 
munká t becsültté, tiszteltté tette : Jézus Krisztusban. 

Az ókori pogány bölcsek : Cicero, Aristoteles, Plato 
a munkást, az iparost foglalkozásánál fogva képtelennek 
tar tván az erkölcsre, megvetendönek nyilvánították. Ez 
volt meggyőződésök. 8 megjelent a földön az Üdvözítő 
s azt akarta, hogy gyermekkora fölött iparos őrködjék : ő 
maga is 30 éves koráig a tyja mellett dolgozott s ezt 
nem szégyenlé a világ előtt bevallani ; iparral kereste 
kenyerét és amit a pogány bölcsek lealázónak mondottak, 
ő példájával megszentelte : a munkát. Krisztus után ki 
merte az ipart becsmérelem, ki merte lenézni? Senki. A 
katholika anyaszentegyház a munkásosztályt kiválóan 
gondozta mindig, szentjei között sokan vannak a munká-

I sok, iparosok közöl. Es nézzétek a Krisztus példája után 
induló királyi hölgyet, a ki tűt. vesz kezébe, hogy ruhá t 
varrjon a mezítelen koldusnak ! 

Kolping, egylete által azt akarta elérni, hogy 
az iparos i f júság élete virágát dorbézolás által el 
ne hervassza, s egészséges érzületű, müveit iparos-
osztály képződjék. 1849-ben Kölnben 7 segéd által 
környezett asztalnál veté meg alapját az első legény-
egyletnek, s 16 év múlva, 1865. deczember 4-ikén 
mikor meghalt . 410 városban 60,000-nél több taggal 
rendelkező egyletek voltak, s belőlök már akkor három-
százezer tisztes iparos kerül t ki. Ma már egyletei vannak 
mindenütt . Ugy Svájczban, mint Norvégiában, Svédor-
országban, Dániában, Amerikában, az osztrák-magyar 
monarchiában, Francziaországban is, bár itt más név 
alatt, tényleg léteznek a kath. legényegyletek s több 
mint 60.000 tagot számlálnak. Poroszországban 59 legény-
egylet nagy palotával rendelkezik, az osztr. m. biroda-
lomban 20 egyleti ház van, ez a 21-ik. Münchenben már 
takarékpénztárjok is van. — Mint az elvetett mustármag-
ból a terebélyes fa nőt t a kath. legényegyletek száma 
Kolping első vetése óta. 

Magyarországon ez az első legényegyleti ház. A 
szeretet filléreiből épült, fölszerelése is jótékony adomá-
mányokból gyűlt. A jótevők közt első helyen áll a fővá-
ros (Éljenzés.): ez adott telket. Legkedvesebb kötelessé-
gemnek ismerem — mondá a herczegprimás — a fővá-
rosnak itt a nagylelkű adományért hálás köszönetemet 
kifejezni nem csak a magam, hanem a katholikus legény-
egylet nevében is, (Zajos éljenzés.) ; de nem mulasztha-
tom el továbbra is kegyeibe és pártfogásába ajánlani. 

Az egylet igazgatói és elöljárói vezessék az egyle-
tet ugy, hogy tag ja i hasznára váljanak a fővárosnak, az 
egyháznak és a hazának, (Éljenzés) ; vezesse a legényegy-
letet a kölcsönösség ; a kölcsönös támogatás, buzdítás 
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forraszsza egygyé minden tagjá t s ülje a legényegylet-
ben is, mint üli az egész világon diadalát a tevékeny 
felebaráti szeretet. Nem végezhetem szavaim anélkül, hogy 
ő es. kir. apostoli felségének a királynak ne kívánjuk, hogy 
az Isten öt a fels. uralkodóházzal együtt áldja és sokáig 
éltesse. (Lelkes éljenzés.) 

= 0 eminencziája, S imor János bibornok, her-
czeg-primás és esztergomi érsek ur, a ki a budapesti két 
kath. legényegyletnek valóban bőkezű fővédnöke, az or-
szágos közp. kath. legényegylet házának felavatási ün-
nepén, nevezett házra 2000 fr tot adományozott . 

— Adakozások az országos központi kath. legényegy-
leti házra. Az orsz. kath. legényleti házra, mely czélra az 
eszterg. főkáptalan tagjai már előbb is adakoztak — 
ujabban ismét küldtek adományokat, és pedig Szajbély 
Henrik püspök 100 fr t , Bubla Károly püspök 200 f r t . 
Szilányi kanonok 25 frt , Pellet kanonok 25 f r t . 

I R O D A L O M . 

= Cziraky-gyasz 1884-ben. Szerkeztette Edelmann 
Mihály lovasberényi plébános. Szombathely, nyom. özv. 
Seiler Henriknénél, XIII . 272 lap. gr. Cziráky János 
gyönyörű arczképével, számos initialéval és más diszitéssel. 
Ara 2 f r t 40 kr. vagy 12 int. elvállalása, díszpéldányban 
3 f r t 40 kr. vagy 17 int. elvállalása. 

Ri tkán fordult meg kezünkön ennyi csinnal és Íz-
léssel kiállított mű, mint Edelmann plébános úr e müve, 
melyben igazán monumentum aere perenniust emelt nem-
csak a halhatat lan nagy katholikus hazafinak — de egy-
úttal magának is. Igy megtisztelni, igy megörökíteni egy 
országos nagysággá kiemelkedett patronust — dicsőséges 
nemcsak a megörökitettre, de a megörökitőre is. 

A mi a mii tar ta lmát illeti, ahhoz a benne nyilvá-
nuló kegyelet nagyságát illetőleg u jabb időből csak egy 
rokon müvet, Bartakovics néhai egri érsek emlékkönyvét 
hasonlí thatjuk. I t t látszik meg egész nagyságában, ki volt 
nekünk gr. Cziráky János. 

Edelmann M. plébános úr a páratlan becsit anyagot 
következő fejezetekben beosztva adja elő : életrajz, a ha-
lálhír hatása, beszentelés, temetés, részvéttáviratok, rész-
vétiratok, koszorufeliratok, nekrologok, gyászmisék, em-
lékbeszéd és egyházi szónoklatok, *) versezetek, emlékter-
vezés. 

Nagy lelki élvezet és épülés gazdag forrása e könyv. 
A legmelegebben ajánljuk. 

VEGYESEK. 
— Püspöki conferenczia volt f. hó 28-án reggel a 

bibornok herczeg-primás budavári palotájában, melyen 
az ország fővárosában levő kegyelmes főpásztoraink tel-

*) Mikor fog tartani fölötte emlékbeszédet a magyar tud. 
Akadémia ? Kissé kíváncsiak vagyunk. Szerk. 

jes számban megjelentek. A tanácskozás egyik főtár-
gya a Trefor t minister körlevele által napirendre ho-
zott papi congrua-ügye, a másik mint halljuk, a közép-
iskolai hittanitás kérdése volt. Ma, szerdán reggel 9 órakor 
a conferenczia folytatására gyűltek össze főpásztoraink. 

— Nagylelkű adomány. Az emberbarát i szeretetéről 
s példás nagylelkűségéről széles körben ismert Bubla 
Károly püspök úr a „Sz. Péter és Pál"- ról czimzett esz-
tergomi temetkezési egylet tartaléktőkéjének gyarapí tá-
sára legközelebb 1000 f r to t adományozott . Mely nagylelkű 
adományért jegyzőkönyvileg hálás köszönetet mond az 
egyesület. 

— Belgium 108 katholikus köre és konservativ egye-
sülete f. hó 25-én 17-ik közgyűlésre jöt tek össze, Woeste 
képviselő és minister elnöklete alatt Tournayben. Első 
tet tük volt fel iratban hódolni XIII . Leo pápa előtt s kérni 
munkálkodásukra a nagy pápa apostoli áldását. 

— Belgiumban erős katholikus mozgalom indult 
meg az iránt , hogy a most Afrika belsejében megalakult 
Congó-állam, melynek souverainje a belga király lesz, a 
keresztény evangelizáczió jótéteményében mennél ha tha-
tósabban részesüljön. 

— O eminencziája az ország herczeg-primása, ke-
gyelmes főpásztorunk, ugyancsak 28-án, azaz kedden délu-
tán, meglátogatta az országos kiállítást és az ennek helyiségei 
közelében épült legújabb nőzárdát. 0 eminencziája nemes 
arczán élénken visszatükröződött az öröm. melyet haza-
fias nagy lelkében Magyarország kiállitásának fényessé 
fejlődő sikere keltett . 

— Guibert bibornok párisi érsek, mint az „Annales 
Catholiques" örvendezve jelenti , súlyos és veszélyes be-
tegségéből teljesen felépült. 

— Katholikus congressus Magyarországon ! Hogy 
ezerek és ezerek buzgó óhajának ez a tárgya végre-valahára 
létrejöjjön, — és pedig az országos kiállítás jelen évé-
ben, erre nézve t. laptársunk, a lelkes és fürge „Vesz-
prémi Közlöny," az általunk minap e helyütt mondottak 
alapján formális indítványt tett . Azt csakugyan nem 
fogja kétségbe vonhatni senki, hogy ha valaha, most, a 
kiállítás idején legkönnyebben lehet létrehozni — sokak 
találkozását. Nem hiába vetettük fel az eszmét. Közelebb 
elmondjuk, nem annyira véleményünket, mint inkább 
már a teendőket, mert itt már nem annyira vélekedni, 
mint inkább — tenni kell. 

— Miért kell az egyháznak Oroszországban legjobb 
papjai t Szibériába száműzve látni, erre nézve egy példát 
emlit fel egy lengyel lap, a lembergi ,Przeglad. ' Witebsk 
kormányzóságban volt egy kitűnő kath. pap, a ki a 
schismatikusok közt is rokonszenvet keltett . Az illető köz-
ség pópája ellenben a leggyülöltebb ember a világon. 
Mikor nem nemrég egy schismatikus a templomban bosz-
szuból rálőtt a pópára : a községi elöljáróság kisütötte, 
hogy az általános szeretetnek örvendő kath. pap veszé-
lyes lehet „az orthodoxiára" : tehát száműzendő. Dictum 
factum — a kormány száműzte Szibériába. 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövalde-»t«»a 8 . ez.) 
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Magyarország kiállítása. 
„Replete terrain et subjicite earn." 

Gen. 1 ; 28. 

Az ember Isten képére és hasonlatosságára 
teremtve — Isten helyettese a földön. 

Hivatása — uralkodni a föld minden más lénye 
és az anyagi világot mozgató minden erő fölött. 

Csodálatos fenség, kiszámíthatatlan hatalom ! 
Töltsétek be a földet, igy szólt az Ur az 

első emberpárban az összes emberiséghez, és ves-
sétek alá — a ti czélotoknak, a ti szellemetek ha-
talmának; — és uralkodjatok az egész föld 
fölött! Dominamini piscibus maris, et volatilibus 
eoeli et bestiis, universaeque terrae. (Gen. 1, 2(t.) 

Az uri hatalom ez isteni átruházása van 
feljegyezve a könyvek könyvének elején, a hol 
arról van szó, ki által, miből, hogyan és mi vé-
gett lettek mindenek a mik teremtve lettek. 

Ez az emberiség magasztos tartalmú meg-
bízó levele a mindenható Istentől kiállítva arra, 
hogy az ember az anyagi világrendet hatalma alá 
hajtsa és magasabb, erkölcsi czéljaira felhasználja. 

Nincs nagyobb ellensége a henye tétlenség-
nek mint maga az örökké élő Isten, ki, mint a 
philpsophia mondja, csupa tevékenység, actus pu-
nis, be és kifelé egyaránt. 

Ennek az örökké élő és működő Istennek tet-
szett az emberi szellemben felállítani egy hasonló 
perpetuum mobilét, a mely folytonosan eszeikedve 
önmagában és furva-faragva a földön és a föld 
alatt — fokozatos fejlődésben, mely a keresztény-
ség hatása alatt óriásivá emelkedett, eljutott odáig, 

a hol vagyunk, hogy most egy 2000 év előtt élt 
ember alig ismerne rá e föld színére. Egetverő 
hegyek átfúrva, a föld vaspántokba szorítva s 
maga az ember már nem is jár, hanem röpül 
mint a gondolat, s átbeszél villámgyorsan Euró-
pából Amerikába, a hol az európai emberiség 
1000 év előtt még gondolatban sem volt otthon. 

Fokozatos volt a fejlődés a föld anyaga fö-
lötti emberi uralom emelkedésében. 

Adám uralma kezdetben a föld kincsei, lényei 
és erői fölött teljes volt, teljesebb jogra és fel-
hatalmazásra nézve, mint bármikor volt a múlt-
ban vagy lesz a jövőben ; mert Ádámnak kez-
detben a föld lényei s a mindenség erői, mivel 
ő is teljes szívvel hódolt az ő Urának és Istené-
nek. önként, minden ellenkezés nélkül szolgáltak. 

Közbe jött az első bün. Zavar állt be az 
embernek Istenhez való viszonyában. A következ-
mény az lett, hogy a föld fölött való emberi 
uralomnak is megváltozott a természete. 

A hatalomés uralkodás gyakorlása a föld kin-
csei, lényei és erői fölött, mely a bün előtt tiszta-
csupa élvezet és a föld lényei hódolatának elfoga-
dása vala — átváltozott izzasztó, vezeklő munkává. 

Azóta áll az, a mit a szentírás így fejez ki : Ar-
czod verejtékével fogod enni kenyeredet; a pogány 
bölcs pedig ekkép : Dii laboribus omnia vendunt. 

Ily nehézzé válván a föld fölött uralkodni 
az embernek s annyi keserves verejtékkel jővén 
összeköttetésbe az emberi munkálkodás: a po-
gány emberiség nagy része mindjárt kezdetben a 
könnyebb végénél fogta a dolgot — s lealacso-
nyodva csaknem az állati élet fokára, feledve csak-
nem egészen, liogy benne isteni szikra rejlik, mely 
hivatva van uralkodni az egész föld és annak min-
den erői fölött, — élt azokból, a miket a föld ön-

35 



•274 R E L I G I O . 

ként termett neki, halászatból, vadászatból és a 
növényország vadontermő gyümölcseiből. 

Az emberiség másik, jobb része azonban 
nem feledte a munka nemes oldalát és erkölcsi 
rendeltetését. Arcza verítékével művelte a földet, 
hogy az a vad gyümölcsöknél nemesebb javakat 
teremjen számára. 

Ez a munka első korszaka. Még most sincs vége 
mindenütt. 

Az „audax Japeti genus" azután kieszelte 
azt is, hogy az .ipar'-ban szintén isteni szikra 
rejlik, a mennyiben iparkodás által sok minden-
félét fel lehet találni a munka könnyítésére és 
az élet — kényelmére. 

Ez az emberiség második korszakának fel-
virradt hajnala. 

Az első korszakot le Play a „fü korszakának" 
nevezte. Jelleme oly termelés, melyet a föld ön-
ként hoz, és oly munka, melyet tisztán emberi 
kezek végeznek. 

A második korszakot le Play az eszközök és 
gépek korszakának nevezi. Jelleme a föld önkén-
tes és industriális terményeinek tovább feldol-
gozása ipari és müipari czikkekké, kezdetben csu-
pán állatok, szél és viz által haj tot t eszközök 
igénybe vételével. 

A pogány világ e második korszak kezdet-
legességénél tovább soha, sehol nem emelkedett. 

Nem emelkedhetett, minthogy a munkát, az 
ipart, még az ó-kor két legműveltebb társadalma, 
Hellasz és Róma is, megbecstelenítő foglalkozásnak 
tartotta. 

Átok volt a földön, átok volt az emberi 
munkán. 

Krisztus megtörte az ős eredeti átok hatal-
mát és megszentelte a munkát. Iparos család 
tagja volt, iparral kereste maga is kenyerét. 

Krisztus Urunk példája után ki merte az 
ipart és a munka bármely nehéz faját lealacso-
nyitónak tartani, kérdé minap Magyarország bib. 
herczegprimása abban az első társadalmi szónok-
latban, mely magyar főpásztor ajkain, iparos csa-
ládjaink előtt először szólalt meg az élő szó köz-
vetlen hatásával. 

A feleletet megadta ugyanő, a világtörténe-
lem lapjairól leolvasva a nagy szót: senki — 
józan észszel! 

Atok és megvetés helyett áldás és közbecsü-
lés vette körül a keresztény társadalomban az 
emberi munka minden faját. 

Nomád népekből kultúrnépek fejlődtek Európa 
hegyei közt és sik térségein, s Európa keresztény 
népei magukhoz ragadták — teljes joggal — 
mert becsületes iparkodás és munka alapján — 
a világuralmat a föld minden más népei fölött. 

A kath. egyháznak érdeme Európa népei 
világuralmának e megalapításánál oly kimagasló, 
mint a világtörténelem bármely más nagy ténye. 

Anglia világuralmának alapjai ott vannak 
lerakva a középkor iparában. Sz. Dunstan can-
terburyi érsek, az ország primása, rakta le, a ki 
a 10. század elején kolostori iskolában nevekedve 
maga is perfekt művész vala. Gyakorolta a ze-
neművészetet, festett, vésett és az érczműipar 
több ágában müveket alkotott, orgonákat -épitett. 
harangokat öntött, feszületeket készített. Rábe-
szélésére az angol-szász király törvényt hozott, 
mely szerint „minden papnak kötelessége legyen, 
hasznos ismeretek terjesztése végett a nép kö-
zött, valamely mesterséget vagy művészetet meg-
tanulni." (Wetzer und Weite's Kirchenlexikon, 

I 34. füz. Dunstan név alatt.) 
íme itt rejlenek Anglia világuralmának alap-

I ja i : a kath. egyház által teremtett iparában, mely-
; liez azután a felfedezések korszaka végén hozzá-
I járulván a világkereskedelem, ténynyé vált az. 

a mit napjainkig büszke önérzettel hirdet az 
angol: hog\r az ő hatalmának és befolyásának te-
rületén soha sem nyugszik le a nap. 

Ugyanezt látjuk Európa régibb, középkori 
műveltségű minden más népénél. 

S igy következett be a XIX.' században az 
emberi munka harmadik korszaka, metyet le Play 
a kőszén, gőzerő és villany korszakának nevez, 
s a melynek jellemvonása a haladás rohamossága 
s az alkotások hallatlan, bámulatos nagysága.1) 

Czáfolhatatlanul be lett bizonyítva, hogy a 
népek és országok hatalmának alapja — a pogány 
ókor által becstelennek tartot t munkában rejlik. 

Be lett bizonyítva, hogy a munka becsét Krisz -
tus állítván vissza, nemcsak erkölcsi regeneráczió-
ját az emberiségnek, hanem a civilizált emberiség 
roppant an}ragi haladását is ueki lehet köszönni. 

> ••• ' S ' ' : % I 
' ) „Sur l'Océan, pour les voyageurs et les marchan-

dises précieuses, l 'ancienne vitesse à été triplée par les 
bateaux à vapeur ; elle a été décuplée sur les continents 
par les chemins de fer. Par tout , sur mere comme sur 
terre, elle a été centuplée, pour les idées, par le télé-
graphe électrique. Sous ses influences, la nouveauté enve-
hit dans des proportions immenses, et avec une rapidité 
inouïe, tous les détails de l'activité sociale." Le Play, La 
constitution essentielle de l 'humanité, Tours, 1881. 67. 1. 
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Valóban, mennél többet — és jobban dol-
gozik valamely nemzet, annál erősebb, annál ha-
talmasabb, annál befolyásosabb a nemzetek éle-
tének versenyében. 

Hanem mindennek, mindeme nagy haladás-
nak, erőnek és hatalomnak alapvonásait meg-
vonta mindjárt az Idők kezdetén maga az Isten, 
midőn az emberiségnek mintegy kezébe adta a 
földmivelés, ipar, művészet és világforgalom magna 
chartáját amaz idéztük szavakkal: „Töltsétek be 
a földet és vessétek azt alá!" 

És midőn most, az eredetiség bizonyos igény-
lésével, a Stuart Miilek és a — Kossuth Lajosok 
azt mondogatják, hogy a népek hatalmának alapja 
a munkában rejlik : hangjuk csak gyermekdado-
gás a könyvek könyvében megörökített amaz 
isteni szózat mellett, mely az embert uralomra 
jogositá és buzdítja az anyagi világrend minden té-
nyezője felett. Replete terram et subjicite earn! 

Nagy hatalom tehát a munka, magának az 
Istennek rendeletéből. Egyeseket és egész népe-
ket nagygyá, hatalmassá és boldoggá tehet. 

De tartósan -— csak egy föltétel alatt . 
Akkor, ha az emberi munkából nem hiány- ; 

zik a szellem ; akkor, ha a nagy anyagi alkotá-
sokat teremtő munkát magasabb ihlet vezérli, 
az istenifélelem megszenteli, az erkölcsi eszmények 
befolyása nemesiti. 

A hol a munka minden czélja az anyagi él-
vezetek tengere felé törekszik: ot t óriási mun- | 
kálkodás daczára a — halál szelleme uralkodik 
az illető nép fölött. A nemzedékek egyre sat-
nyulnak s az igazi boldogság — • elvesz az anyagi 
jólét szelid és vad orgiáiban. 

E nagy igazságok hirdetője és emléke legyen 
a kiállítás, melyet ma Magyarország nagy örö-
mére az apostoli király megnyitott. 

Ne feledjük annak a férfiúnak figyelmezte-
tését, e ki napjainkban egész életét 3, népek jó-
léte alapjainak felderítésére áldozta éppen az 
anyagi jólét jelenlegi körülményei között. 

Le Play tapasztalatainak befejezése a kö-
vetkező nyilatkozat : 

„J 'ai en vain cherché parmi les contempo-
rains une seule race d'hommes qui prospère sans 
prendre pour règles les croyances et les prati-
ques de la religion." ') 

Isten áldása legyen Magyarország munkál-
kodásán ! 

I 
*) I. mü 89. 1. í 

A trappista-zárdától Szerejevóig. 

De most már nem tartóztatom a t. közönséget oly 
sokáig egy helyen. Az idő múlik, május hava közeleg, 
vagy talán már el is érkezett, nem mondom, hogy el-
múlt. A kalendárium ilyen módosítása a t. szerkesztőtől 
függ. Ha hamar közli czikkemet, akkor május hava közéig : 
ellenkező esetben megérkezett, vagy el Is mult. vagy sok 
május mult el . . . a szerint amint hamar, későn, még-
későbben, vagy soha sem közli. 

Hogy miért sietek a czikkirással, annak oka egye-
dül az, hogy az aratást várom. 

Elvetettem a jó magot ápril huszadika körül, szét-
küldvén a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" cz. folyó-
irat első számát néhány ezer példányban. 

Pósta fordultával már érett kalászokat várok. Es 
ilyenkor, az aratás idején sok a munka. Hátha a meg-
rendelők manna esője egészen el fog árasztani ! Es ak-
kor nem válthatnám he a Religio-nak adott szavamat. 

Pedig a szószegés nem válik az illető ajánlatára. 
Inkább többet tegyen az ember mint kevesebbet annál 
amit igér. Mint például tett az u j vállalat alapitója, mi-
dőn egy egész csomó képet hoz a füzetben, holott azt 
nem is Ígérte. Aztán köztök a világ leghíresebb kegy-
helyének képe ! 

Hiszem is, hogy a bizalom bizalmat szül. Nagy-
lelkű Meczenások megnyit ják erszénvöket, hogy a jó ma-
gyar nép Mária-tisztelete érdekében előmozditsák a szent 
ügyet. 

Már a kanonok-candidátusok meg is kezdették. 
Esztergom növendékpapsága egy egész czug-gal rukkolt 
be. Nem hiába főmegye. Példát ad minden jóban. -Tó omen 
Esztergom felől ! 

De Szatmár sem maradt el ám ! Osszeszedődött ap-
ra ja -nagyja ! 

No de haladjunk tovább utunkon ! 
Banjalukától nem távozom nehéz szivvel. Nincs ott 

mit siratni. Talán a forintonkint postán elvesztett huszon-
három krajczárokat ? 

Ad vocem posta . Még erről is kell mondanom va-
lamit. 

Szerencse, hogy nem értik, amit irok. Mert szú-
nyogból elefántot csinálnának. Hát bizony azt mondom 
én, hogy a magyar csak akkor boldogulhat e helyen, ha 
a béketűrés és alázat erényében meglehetősen előreha-
ladt! egyáltalában, ha trappista-szellem lengi át. 

Természetes dolognak tartom, hogy az it t külföldi 
magyarnak semmiféle természet-, nemzetközi- és emberi 
joga nincs ahhoz, hogy háromszoros fa jhaj tás után el-
mondott kérésre az egyik szakot kezelő strázsamester 
úrtól feleletet várjon. 

Csak annyit bátorkodom suttyomban kifogásolni, de 
csak ugy, hogy meg ne hallja senki, hogy midőn a ján-
lott levelet adok fel magyar czimezéssel valamely urnák 
Budapestre, akinek vezetékneve tősgyökeres német, me-
lyet semmiféle keresztnévvel össze nem téveszthet egy 
németajkú, keresztneve pedig Miksa . . . hát ilyen vevényt 
kapok : , M i k s " Budapest. A póstakezelő aláírása pedig 
„ Mdl. * 

33* 



•276 RELIGIO. 

No már most, ha történetesen reclamálni akarom a 
levelet, hol találom fel azt a „MiksL-ot? 

De ,hagyjuk itt ezt a becsületes várost" mondja j 
valaki a „Falu rosszá"-ban. 

Utunk Banjalukáról csupa regényes vidéken vezet ! 
egész Szerajevoig. A Verbász folyó majdnem Gradiskáig j 
hűséges kisérőnk. Akármerre irányozzuk tekintetünket, i 
nem látunk egyebet nyomorult bagolyfészkekuél. Az or-
szágút mellett, annak hosszában ily apró kunyhókat lá-
tunk. Egy óra alatt fel lehet egy ilyent épiteni. A sze-
gény bosnyákok házai. Szűk lyukon juthatnak a vesz-
szőből font emberistálóba. Egy-egy ily kunyhócskában 
öt-hat, néhol tiz is lakik. 

Fájdalom érzése vonul végig az ember szivén, mi- j 
dőn látja, hogy az ember, a ki Istentől hivatva van arra, i 
hogy uralkodjék, a természet e jogától megfosztatik az 
emberek által. 

Az uton sok utassal találkozunk. Éppen vásár van 
Alt-Gradiskán. Egy szekeren török ül. Bosnyák hajt ja a 
lovakat. Majd török lovasok vonulnak el, már olyan czi-
vil lovasok, nem egyenruhában. Délczeg paripán. Tekin-
tetük égnek irányul, nem azért, mintha nagyon szeret-
nék az eget, hanem, mert nem szeretnek lenézni a földre, 
ahol tekintetök keresztényeken akadhat meg. Hogy pe-
dig a kiváncsi emberi szem képöket ne lássa, hát elfödik | 
azt ők is, török aszonyok módjára. 

Mellettünk ismét gyalog lépdel egy török nagybir-
tokos. Előtte bosnyák vezeti a lovat, miután annak gaz-
dája kifáradt a lovaglásban. Majd egy-egy faluhoz érünk. 
Semmi nyoma benne a kereszténység jelvényének, a ke-
resztnek, hanem annál több benne a minarette, a vékony 
török torony. A legrongvosabb faluban is legalább kettő-
nek kell lenni. 

A szegény bosnyák nép már azt sem tudja tulaj-
donkép. mi válik javára. Innét van, hogy az occupatio 
alkalmával nem hitt az osztráknak. Biztatták is erősen, ! 

hogy veszteni fognak az osztrák katonák és ekkor a tö-
rökök Bécsbe fognak menni és ott mindenkit leölnek. 
A szegény bosnyákok elhitték. Annál inkább féltették a 
bőrüket, hogy karóba fognak húzatni, ha nem harczolnak 
elkeseredetten a foglalók ellen. 

Most már nem hiszik, amit akkor elhittek. Nem is 
félhető már, hogy ismétlődni fog a banjalukai meglepő 
támadás, a niagláji árulás stb. 

Török Gradiskába érkeztünk. A Száva part ján va-
gyunk. I t t van a dohánycsempészetnek tulajdonképi ha-
zája. Meg a czukor, kávé csolnakszámra vándorol át Alt-
Gradiskába, mely város már Szlavónia területén van. 

Éppen midőn oda érkeztem, dicsekedett egy fináncz, 
hogy egy egész szekér czukrot foglalt le. 

Boszniában ugyanis nem lévén még adó, minden 
olcsóbb. Aztán a mai pénzsziik világban arra is nézünk, 
hogy juthatunk valamihez olcsóbb áron. 

Dicsekedett is a buzgó pénzügyőr, hogy másnap 
délben ismét el fog jönni, és meglepni a dugárusokat. 

Persze nem gondolt arra, hogy a Száván éjjel is át 
lehet kelni. 

Török-Gradiska erősített hely. A Száva túlpart ján 
Alt-Gradiska várából kacsintanak át az ágyuk torkai. 

Valóban farkasszemet néz e két vár. Mint mindenütt, 
úgy itt is következetesek a történeti emlékek. 

Midőn a hatvanas években Oláhországba tettem ki-
rándulást a mehádiai uton, mnglátogattam az akkor még 
török uralom alatt állott Orsova-szigetet, melyet most 
Adakálé-nak neveznek. A földbe fúródott ágyudarabok, 
ágyúgolyók, megrozsdásodva még Eugen savoyai herczeg 
korára emlékeztettek. Igy néz ki Török-Gradiska is. 

Most már czivilizálódni kezd. Élelmes nem keresz-
tény kereskedők, ügynökök e vidéket is hehálózták, mint 
Banialukát. Hát szabad a vásár. 

De keljünk át a Száván. Török turbánnal fedett 
bosnyák ifjú ha j t ja a csónakot, nem is gondolva arra, 
hogy e folyó egy nagy folyónak, honom könyvnek, amint 
a költő a Dunát elnevezte, adja át zavaros tartalmát. 
Czélzás nélkül legyen mondva, zavaros. 

A túlpartra érkeztünk. 
Egy kiszolgált osztrák katona erősen köszönget a 

parton álló kis épület közelében. Már meg kell szólíta-
nom. Hiszen hazám fia . . . illetőleg osztrák katona. 

Fontos képpel előadja, hogy ő egy nagy, monumen-
tális emléknek hivatalos őre. 

Mi lehet ez emlék? Meginvitál annak megtekinté-
sére. Előttünk halad : felnyitja a kis épület ajtaját . 

Hát uramfia egy kőkoporsó a földön, szőnyeggel 
beterítve. A szobácska fala tele irva török mondatokkal. 

Elmondta aztán, hogy egy hires török próféta po-
rai nyugszanak az emlékkő alatt. 

Midőn a törökök Európát hódítani kezdették, a pró-
féta — úgymond — megjövendölte, hogy ahol ő el fog 
esni, ott lesz a török birodalom határa nyugat felé. És 
most, előszedve az ő geographiai ismereteit, erősen kezdé 
bizonyítgatni, hogy csakugyan itt volt foglaláskor a tö-
rök birodalom határa. 

Már harmincz év óta őrzi e monumentális emléket. 
A foglalás előtti időben a török kormánytól kapott éven-
kint 50 forint fizetést. Most, miután Bosznia osztrák te-
rület lett, az osztrák kormány fizeti ki neki évenkint 
pontosan az ötven forintot e fontos hivataláért. 

E prófétáról még azt is kell tudni, hogy a budai 
Gülbaba hozzá képest csak másodrendű csillag. A török, 
aki Alt-Gradiskára jön a sir látogatására, nemességet kap 
épp ugy, mint aki Mekkába zarándokol. 

Egy szomorú jelenetnek is voltam tanuja. Néhány 
emberből álló csoport közeledik. Egyszerű fakeresztet 
visz elől az egyik. Utána szegényes koporsóban egy gyer-
meket visznek, a plébánia előtt, a temetőbe. Se harang, 
se pap, se kántor. 

Hát minek is,? Az a gyermek úgyis üdvözül — 
mondaná azon keseredett hazafi, aki nem szivesen látja, 
hogy a politika mindenütt tért hódit. 

Valóban igaz is. 
Csak egy esetet mondok el Olaszországból. Nagyon 

sokat megfordultam népe közt. Ismerem minden vonását. 
Tömérdek ezer ember részint kivándorol, hogy 

megmentse magát az éhhaláltól, részint Magyarországot 
árasztja el, hogy olcsóbb munkabérért leszorítsa a ma-
gyar munkásokat, és ahol szükséges, mint nemrég a 
fővárosban történt, karhatalommal is elkergesse azokat. 
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Nem is kér napi 10 fr t napszámdijat mint a szegediek 
te t ték! Akik pedig Olaszországban maradnak, mindenfele 
fogással keresik meg napikenveröket. De keresményüket 
leginkább, még éhes gyomorral is, a politika oltárára 
áldozzák. 

Gomba számra terem ott a sok szabadkőműves, köz-
társasági napilap. Egy szám ára csak két krajczár. 

Emberünk alig várja, hogy az újságkihordóval ta-
lálkozzék. Nincs több a zsebében mint egy szoldo, azt is ; 
odaadja, hogy politizálhasson. Meg is látszik aztán raj ta 
a politika befolyása. Nem kell neki se pap, se templom, 
se gyónás, se Isten, se egyház. 

De pihenjünk meg kissé Altgradiskán. Hiszen, ha 
igaz, hazánkban volnánk. 

Trappista étkezéshez szokott gyomrom következete-
sen csak trappista-eledelt kivánt, még ezen koszt is bősé-
gesen elég arra, hogy szent Pállal folytonosan érezzem 
a sok arczulütést. 

Elővettem tehát a vendéglőben tarisznyámat. Csak 
sört kértem hozzá. Ha trappista-gyárban készült sört 
találok vala, ahhoz nyúltam volna. 

Nemsokára társaság vett körül. A hajózási társulat 
hivatalnokai, és más urak. Kíváncsian szemlélték a trap-
pista sajtot. Nagyon tetszett nekik. Miután pedig e sajt-
nak hire hetedhétországra el van terjedve, hát kedves 
szolgálatot tettem nekik, midőn belőle őket is megkí-
náltam. 

Hátha a sajt utján lépre kerülnek, gondoltam. 
A társalgás magától szövődött az eszmetársulás tör-o o 

vényei szerint. A trappista sajt a trappista életet hozta 
eszökbe. Lehetetlennek tartották azt, hogy ember hus 
nélkül elélhessen. 

Különösen egy vékonypénzü kardoskodott a hus-
eledel mellett. Az én nyolczvan kilogrammos húsos ter-
metem éppen alkalmas argumentum gyanánt szolgált 
nekem. 

„A fát gyümölcséről lehet megismerni" — igy szó-
lék ez úrhoz. — „Már most felhívom az urakat, legyenek 
szivesek kettőnket — már engem és e sovány urat ösz-
szehasonlítva megitélni, mi hat inkább a test kifejlődé-
sére, az én trappista-kosztom-e, vagy a szomszédom által 
feldicsért huseledel ?" 

Persze általános nevetés következett erre. 
Egy másik erre aztán azt mondotta : „Én már csak 

mégis irtózom* a trappista élettől." 
Elővettem ismét tudományomat és igy okoskodtam : 

„Amint az urak látják, oly vig vagyok, hogy nem isme-
rem a gondot, a but. E tartós benső nyugalom azóta 
uralkodik bennem, mióta trappista-zárdában vagyok. És 
legyenek arról meggyőződve, hogy ama 90 trappista 
nyugalmát meg nem közelíti az enyém. És önt felkérem 
szivesen, mondja meg, hogy élvezett szabadsága, melyhez; 
annyira ragaszkodik, biztositotta-e önt eddigi életében a 
borús napoktól ? mint biztosítja a trappistát az ő való-
ban fenséges szabadsága! És ha netalán súlyosabb pilla-
natok következnének be? . . ." 

„Akkor egy golyót röpítek fejembe." Ez lőn a 
válasz. 

No de itt a hajó. Magamat ajánlom! 

Felfogásomban engem csak ujabban megerősítő ezen 
tapasztalattal megrakodva siettem a hajóra. 

Hogy az ember Banjalukáról ameddig vasút vezet, 
ismét vonatra ülhessen Szerajevo felé, Gradiskától Bródig 
a Száván kell lefelé haladnia. 

Ez utat négy óra alatt tette meg a dunagőzhajó-
zási-társaság hajója. 

Este nyolcz órakor már Szikoveczen voltam Bród 
mellett. 

Bród is kettő van, az egyik Szlavóniában, a másik 
Bosniában az úgynevezett Török-Bród. 

Nem ismertem senkit e vidéken ; de mégis bizalom-
mal vártam a hajó kikötését Szikoveczen. 

A jó prior a „hajó"-hoz czimzett vendéglőshöz utalt, 
akinek izraelita bérlője a trappista-zárdának a sör árá-
val adós maradt. 

Legalább, ha megszorulok, kisegít, gondoltam ma-
gamban. 

Megérkeztem. 
Egy pécsi születésű tisztességes fiatal ember fo-

gadott. 
Hát Hermann ? kérdezém. 
Elköltözött ! volt a válasz. 
Elmúlt minden illúzióm. 
Hát a sör árát nem hagyta itt ? kérdém a szives 

vendéglőst. 
Nem bizony ; még a hordót is elvitte. 
No gondoltam magamban, úgy kell Hermannak., 

minek engedte meg, hogy a trappisták neki hitelt nyis-
sanak. Most hát szenvedje lelkiismerete furdalásait ! 

No de: „Este van este ?an, kiki nyugalomba!" 
A viszontlátásig jó éjszakát kivánok. 
Holnap találkozunk a vasúton. 

P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 1. Trefort .1. miniszter levele és 

a „Nemzet" VI. (Yége.) — Jelen levelemmel be akarom 
fejezni igénytelen észrevételeimet a „N —t" nem csekély 
feltűnést keltett április 12-iki vezérczikkére, mely azon 
kivül, hogy Trefort miniszter ur levelének paraphrasisa. 
az alapok kérdésében is nem kevés világosságot vet az 
ezen tárgyban a döntő körökben uralkodó felfogásra. 
Ezen utóbbi körülmény szükségessé teszi, hogy még 
néhány sort szenteljünk az ide vonatkozó részletnek. 

Részünkről nem szükséges, hogy professiót tegyünk. 
Mi már annyiszor és oly behatóan foglalkoztunk az ala-
pon kérdésével, hogy t. olvasóink türelmével visszaélnénk, 
ha újból felsorolnék amaz érveket, melyek bennünk ama 
megingathatatlan meggyőződést szülték, hogy a szóban 
forgó alapok katholikus eredetű katholikus czélra rendélt, 

] tehát tisztán katholikus természetű alapok. 
Ezen alapeszméből folyólag magunkra is veszszük 

a „N—t" amaz állítását, hogy „a vallás és tanulmányi 
alap jelenlegi kezelési módjával — értve ez alatt a ke-
zelés és ellenőrzés illetékességét — tulajdonképen senki 
sincs megelégedve". Ugy van. Tulajdonképen csak ugy 
lehetnénk megelégedve, ha ezen alapok kezelésére az 
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egyháznak az eddiginél jóval nagyobb, minden eseti e 
döntő befolyás adatnék, — vagy amit még kívánatosabb-
nak tartunk - ha ezen alapok kezelése kizárólagosan 
a katholikusokra bízatnék. Ha a „N—t* ezt az utóbbi 
módozatot egyszerűen „elfogadhatatlannak" deklarálja, 
akkor sajnálatot kell kijelentenünk, hogy a felhozott 
okok minket semmikép sem győztek meg. 

Mert ugyanis 1. „az alkotmányos gépezeten kivül álló 
nem állami jellegű korlátozás és ellenőrzés" a mostani viszo-
nyok között a legkisebb alkotmánysértés nélkül nem csak 
gondolható, de tényleg meg is van minden egyéb hit feleke-
zetnél, melyeknek sem alkotmányos érzületét, sem haza-
fias szellemét nem alterálja az a körülmény, hogy saját 
felekezeti belügyeiket, névszerint alapjaik és alapitvá-
nyaik kezelését, „az alkotmányos gépezeten kivül álló nein 
állami jellegű korlátozás és ellenőrzés" teljesiti. Sőt 
szüntelenül, uton-utfélen éppen ezen „az alkotmányos 
gépezeten kivül álló nem állami jellegű" autonómiával 
biró. legalább néhány felekezet, mint a hazafiság, a ma-
gyar állameszme és alkotmányosság legkisebb gyanú alá 
nem eső bajnokai és legdicsőbb mintaképei magasztaltatnak. 

Ama gyakran hangoztatott ellenvetés : hogy nektek 
katholikusoknak nincs autonomiátok, roppant gyenge. Ha 
nincs, miért nem lehetne? A mi nincs, az még lehet. S 
ha a kongresszus elaboratuma talán több helyen aggodal-
makat szült, nem volna-e lehetséges, azt akként módosítani, 
hogy az éppenséggel nem alaptalan aggodalmak meg-
szűnjenek ? A N—t ezen érve valóban nem erős, azt még 
bámulói sem fogják mondani. 

2. Ama második érv, hogy „a felség személyé-
ben az apostoli védurat az alkotmányos királytól kü-
lönválasztani nem lehet" sem erősebb. Különválasz-
tani tényleg igenis nem lehet, mert „az apostoli véd-
ur és az alkotmányos király valóban egy és ugyan-
azon felséges személy ; de megkülönböztetni, jogilag 
különválasztani nem csak lehet, de kell, legalább is ugy, 
mint a magyar alkotmányos királyt az osztrák császár-
tól különválasztani szoktuk. T. olvasóink lapunk ezidei 
8—10. számaiból tudják, hogy mi ezen felfogásunkat 
okadatolni is tudjuk. S a kit dr. Schlauch L. ő exc-
jának legutóbbi monumentális és örökbecsű szt. László 
társulati beszéde meg nem győz, az vak és süket akar 
maradni és vagy saját kedvencz eszméinek, vagy talán ha-
talmi érdekeinek feláldozza a kánonjogot, a magyar köz-
jogot és a legkevésbé gyanús nem-katholikus jogtudósok 
mai tudományos vívmányainak világos eredményét. 

3. A harmadik érv csak bizonyos restrictióval áll. 
Az állítja ugyanis a N—t, hogy ezek „az alapok, mióta 
léteznek, országos alapok voltak s mint ilyenek minden-
kor a kormány kezelése alatt állottak ; Magyarországon 
pedig még száz okkal több van rá, mint másutt, hogy az 
állani tényleg gyakorolt jogait kezeiből ki ne bocsássa." 
Distinguo. „Mióta ezen alapok léteztek, országos alapok 
voltak" nego et pernego. Ezek az alapok mindenkor ka-
tholikus alapok voltak, amint de jure ma is azok. Az 
érveket X. Y. Z. megtalálja akár néhai Hamar Pál, 
akkár gróf Apponyi Albert és dr. Apáthy István jelenté-
seiben és mások müveiben. 

„Mindenkor a kormány kezelése alatt állottak" ezen 

alapok, concedo. De miér t? Mert az állam katholikus 
volt és a kath. vallás a religio domináns. Maga a „N—t" 
elismeri ezt e szavakkal: „a magyar állam évszázadokon 
át katholikus jellegű állani volt s némi részben még mont 
is az.- A múltra nézve igaza van a „N—t"-nek; de ez a 
„most" ? Csakugyan — „némi részben még most is az." Any-
nyiban t. i., hogy a katholikus állam minden jogát még most 
is csak ugy vindikálja magának az állam, mint azelőtt, 
anélkül azonban, hogy az ezen jogokkal járó és ezektől el-
választhatatlan kötelességeket magára vállalná. Ha ugyanis 
a kath. egyház nem előjogokkal, de méltányos igények-
kel a modern állam elé lép, akkor a rövid válasz az: 
felekezet nélküli állam vagyok ; de ha a kath. egyház 
körül valami előjogot lehet gyakorolni oly kiterjedésben, 
mint ezt széles e világon sehol sem látjuk, akkor a kath. 
jellegű államnak nemcsak reminiscentiái felélednek, de 
minden kiváltságai igénybe vétetnek, mintha mi sem 
változott volna meg. Szóval : a jogok tekintetében kath. 
állam akar lenni és maradni a modern állam, szivósan 
ragaszkodva az előbbi status quo-hoz, de az államélet 
egyéb functióiban, ott hol jogért kötelességet, kivált-
ságért terheket vállalni kell, ott a felekezetnélkiiliség 
kényelmes pajzsa alatt keres és talál felmentést a mo-
dern állam. Mondja ki az állam és bizonyítsa be őszintesé-
gét tényekkel, hogy ma is katholikus és katholikus ma-
radni is akar : akkor senkinek eszébe nem jut, akár bi-
zalmatlansággal akár a rokonszenv hiányával tekinteni 
az államra és ellene biztosítékot keresni. Ha katholikus 
az állam, akkor caro de Carne nostra, os ex ossibus 
nostris ; et quis unquam propriam carnem odio bábuit? 
Ha pedig a modern állani a haladás és felvilágosultság 
postulatumának tekinti a felekezetnélküliséget, és egy 
romjaiban heverő régibb túlhaladott szerkezetnek nézi az 
„uralkodó vallást:" akkor az állani ne dicsekedjék a régi 
romok maradványaival és engedje meg, hogy mi se 
ragaszkodjunk a status quo ante-hez és az ő általa 
megváltoztatott helyzetben oly állást kívánhassunk a szerves 
egészben elfoglalni, mely ha multunkat nem pótolja, leg-
alább jogainkat védi és jövőnket a szeszélyes bizonyta-
lanságtól megmenti. Ennyivel tartozunk magunknak a 
kath. jellegéből önként kivetkőzött modern állammal 
szemben. Mert a mit oly gyakran hallunk: „nincs sehol 
előnyösebb helyzete a kath. egyháznak mint minálunk," ez 
aminő igaz a jelenben, oly silány vigasz a jövőre, és való-
ban rosz szolgálat, mit a modern államnak ezzel tenni óhaj-
tanak. Hogy igy vagyunk, amint vagyunk, azt dicső elő-
deinknek köszönhetjük : a modern állam anyagilag nem-
csak fel nem javította, de érezhetőleg megterhelte az 
egyházat és hogy még mindig igy vagyunk, amint va-
gyunk, az — eltekintve egyéb tényezőktől — „jogál-
l a m i b a n , szerény véleményünk szerint, csak nem lehet 
oly nagy érdem, mert, ugy tudjuk, hogy a „jogállam" 
mindenkinek anyagi sérthetetlenségét biztosítja és az ide-
gen vagyon bárminő megtámadását egyenlőképpen az 
állam minden polgáraira nézve - - bűnnek és büntetendő 
cselekménynek tart ja . 

Az állam által megváltoztatott jelenlegi helyzetben 
a „N— t" u j nomenclaturáját, hogy t. i. ezen alapok 
„katholikus jellegű országos alapok", non sensnek tar t juk. 
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Ha országos, akkor nem katholikus és ha katholikus 
akkor nem országos. Amint az állam ma már nem azo-
nositja magát a katholicismussal, ugy legyen nekünk is 
megengedve katholikus vagyonunkat nem azonosítani az 
állammal. Ez a jelzés szerencsétlen, sértő és igazságtalan, 
a praxisban pedig kétségtelenül sérelmes, mert ama biz-
tatás, -hogy a kath. egyháznak a hováforditás módozataira 
nézve egy alkalmas orgánum által jelentékeny befolyás biz-
tosíttassák " minket, és azt hiszem, senkit sem elégit ki. 
Elég nekünk az ellenőrző bizottság, hogy más ily fajta 
„alkalmas orgánum" után ne kívánkozzunk. 

A mi végre a vallás- és tanulmányi alapok jövedel-
mének felvételét az állami költségvetésbe illeti, csak 
egyetlen egy utalásunk van, t. i. arra, mit nm. főpászto-
raink évről évre tesznek aj. egyetemi alapra vonatkozólag. 
Azaz óvást emelünk az ellen. .Jobb most a priori és ta-
lán nagyobb sikerrel, mint azután toties quoties theoreti-
kus értékkel. 

Volna ugyan még egyik-másik pont, melyre reá 
férne némi és-Zrevétel. de miután elmondottuk a főbb 
pontokra nézve szerény egyéni véleményünket, pro hic 
et nunc bucsut veszünk a „NemzetB-től : a viszontlátásig! 

Jalna. Jó jel ! — 
Mindenki jól tudja azt, hogy mennyire szentségte-

lenittetik meg a vasár- és ünnepnap nyilvános és nem 
elkerülhetetlenül szükséges munka által majdnem minde-
nü t t ; de azt is jól tudja mindenki, hogy mily kevesen 
vannak azok, a kiknek különben joguk és kötelességük 
volna a törvény értelmében ily visszaéléseket elháritani, 
de nem teszik azt, azt gondolva, hogy hiszen ez a paj) 
dolga. Mit tehet mostani időben ily dologban egy p a p ? ! 
Sokan, fájdalom ! már az alsó osztálybeli népből is, a 
gazdagabbak s műveltebbek rosz példáját követve, temp-
lom helyett korcsmába mennek inkább, vagy otthon 
henyélnek s igy nem hallgatják az Isten igéjét, nem törőd-
nek a paj) intelmeivel, sőt mi több : tele szájjal kiabál-
ják : a kinek a kenyerét eszem, annak kell szolgálnom. 
En a templomból meg nem élek. stb. Ha csak tehát a 
politikai hatóság nem nyújt segédkezet e tekintetben, a 
pap maga mit sem tehet. Hogy pedig a politikai ható-
ságnak csakugyan kötelessége a papnak segédkezet nyúj-
tani, az világos ; mert hisz az is Istentől birja e hatal-
mat és pedig azért, hogy az Isten dicsősége s a polgárok 
lelki üdvének előmozdítására közreműködjék, a miről 
egykor majd szigorú számadást kell tenni a mindenható 
legfőbb biró előtt. J a j annak, a ki a nyert hatalmat épp 
az ellen használja föl, a kitől nyerte azt. Hogyha a po-
litikai hatóság karöltve közreműködnék az egyházi ható-
sággal mindenütt és mindenkor az alattvalók erkölcsös-
ségén — magától értetődik, jó példával menve előre — 
bizonyára rövid idő alatt kiürülnének a fegyházak, a me-
lyek közönségesen az iszákosság utján elzüllöttekkel töl-
tetnek meg, ellenben megtelnének az iskolák s templo-
mok, minek következtében nyerne kedves hazánk jobb 
honfiakat, leányokat, a kik tudnák félni az Istent, sze-
retni a hazát s tisztelni felebarátjukat. Nem indulna-e ak-
kor uj virágozásnak e drága hon, e Mária országa?! 

April hó 23-án ünnepeltük sz. Adalbert, azaz Bé'la-
püspök s vértanú napját, azon szent férfiú napját, a ki 
Szent István első magyar királyunk nevelője volt. Épp e 
napon kaptam a zólyomi szolgabíró úrtól egy rendele-
tet. melylyel a bars-szent-kereszti is egyetért, a mely 
rendelet nagyon megörvendeztette szomorú szivemet. 

Hogy szivem örömét megosszam hazám lelkes pap-
ságával, szórul-szóra közlöm azt e becces lapban, a 
melynek az a kitűnő hivatása van. hogy a religiót, a vallást 
istápolja. 

A levél szövege ez: 
„Főtisztelendő Gregorovics Nándor plébános ur ! 

Ezen hirdetményt szives tudomásvétel végett van szeren-
csém közölni. 

1538. szám. 
Hirdetmény. 

Minthogy ünnep és vasárnapokon minden nyilvános 
és nem elkerülhetlenül szükséges munka az 1868. évi 
53. tcz. 19. §-a szerint felfüggesztendő s mindazok, kik 
ez ellen vétenek, az 1879. évi X. tvcz. 52. §-a szerint 100 
fr t ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők, ennélfogva a 
közönséget ezennel figyelmeztetem, hogv a törvény ebbeli 
rendelkezésének megszegésétől tartózkodjék, mivel ezentúl 
az az ellen vétőket a törvény szigorával fogom sújtani. 

Különösen pedig elrendelem, hogy sajt, bőr, gyapjú 
s egyéb termény-kereskedők a községekben ünnep- és 
vasárnapi napokon üzleteket nem köthetnek s kik ily 
czélból a községeket fölkeresik, a községből kiutasittatnak 
s azon kivül a törvényes pénzbüntetéssel fognak sújtatni. 

A pálinkás korcsmák minden ünnep- és vasárnapon 
délutáni 3 óráig az álló és ülő vendégek számára zárva 
tartandók. 

Kereskedéseknek és egyéb nyilt üzlethelyiségeknek 
ünnep- és vasárnapokon reggeli 9 órától délutáni 3 óráig 
zárva kell lenniök. 

A pálinkás korcsmáknak és kereskedéseknek ezek 
ellenére való nyitva tartása szintén 100 fr t ig terjedhető 
pénz-büntetéssel fog büntettetni. 

Ezen rendelkezéseknek betartásáról felelősség terhe 
mellett a községi elöljárók kötelesek gondoskodni s ezen 
hirdetménynek kiadásával a kir. csendőrparancsnokságok 
is fölszólittatnak, hogy a tilalom betartását szintén ellen-
őrizzék, s az ellene vétőket nekem bejelentsék. 

Zólyomban, 1885. évi ápril hó 20-án. 
p̂ g j S kr ov i na, 

szolgabíró. 
Vivant sequentes ! 
Vajha Mária hava mennél több ily jó illatú nemes 

virágot teremne hazánknak. Er re az intentióra imádkoz-
zunk, paptársak ! Gregorovics Nándor plébános. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az országos közp. kath. legény-egylet elnökségének 

jelentése 
az egyleti ház felszentelése, alkalmából. 

Egyletünk negyedszázados fennállásának szép ünne-
pélye, mely 1881. szeptember hó 4—6 napjain lefolyt, 
számunkra kedves emléken kivül maradandó nyomat ha -
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gyot t hátra. Közlelkesedéssel el lett fogadva az indítvány, 
hogy egyleti házat kell építeni. Régi, forró óhaja volt 
ez egyletünknek. 

A halhatatlan emlékű, bold. dr. Szabóky Adolf, 
egyletünk ezen felejthetetlen elnöke, már 1863-ban tett 
lépéseket a belvárosban megszerzendő egyleti ház ér-
dekében. De lángbuzgalmu elnökünk törekvései czélhoz 
nem vezettek. Egyletünk mindenkép elégtelen és kevésbé 
alkalmas bérelt helyiségekre volt utalva, mely körülmény 
bénitólag hatott az egylet működésére és apasztólag pénz-
tárunkra. Úgyis szerény jövedelmeink jelentékeny részét 
elnyelte a lakbér. 

Egyre nőtt a szükség és amit a szükség végre pa-
rancsolt, azt a remény fejlesztette, azt a bizalom javasolta. 

Alig volt valamink 1881-ben. De lett, ami nem volt. 
Páratlan fővárosunk nemes tanácsának kegyes ajánlatára 
az elnökség kérelme kedvező elintézést nyert, amennyi-
ben a minden jóért és magasztosért lelkesülő tekintetes fő-
városi közönség 1882. május hó 2-án tartott közgyűlésén 
a VII . kerületben, Rottenbiller-utcza 20—22. száma alatti 
telket (1213.90 • m.) egyleti ház építésére nagylelkűen 
ajándékozta. A főváros bőkezű közönségének hálás elis-
merés és forró köszönet ezen helyen is ! 

Megvolt a telek. De megvolt ama. a tek. főv. kö-
zönség által kiszabott kötelezettség is, hogy a minden 
tartozás nélküli telket 5 év alatt be kell épiteni. Ellen-
kező esetben a jelzett telek birtokjoga a fővárosra visz-
szaszáll. 

Igy egy reánk nézve mindenkép terhes alternativa 
előtt állottunk. Csak ez a két lehetőség létezett : vagy 
elhalasztani az épitést és igy lemondani a szép telekről, 
vagy üres pénztárral hozzáfogni az építéshez és az igy 
számunkra megmentett telken megvalósítani régi és egyre 
növekvő szükség által már-már elodázhatatlanná lett 
óhajunkat . Istenbe és szt. Józsefbe helyezett bizalmunk 
és az emberiségbe vetett hitünk döntött, — az utóbbira 
határoztuk el magunkat. 

(Vége köv.) 

— Meghívót kaptunk azon egyházi ünnepélyre, 
melyet a „budapesti jobbparti kath. legény-egyesület" há-
laadásul 17 évi fennállásáért vasárnap, 1885-ik évi má-
jus hó 3-án reggeli 9 órakor a buda-vizivárosi t. kapuczinus 
atyák plébánia-templomában szent beszéd és ünnepé-
lyes szent misével megülend. A szent beszédet dr. H'o-
lafka Nándor ur volt szives elvállalni. A szent mise alatt 
az egyesület dalárdája Liepser Vilmos karnagy ur veze-
tése alatt fog énekelni. Az egyesület t. cz. pártoló tagjai 
és barátai, kik eddig is anyagi jólétét oly buzgóan elő- | 
mozdították és az egyesületben élvezett örömteljes órákat 
is szives emlékezetben tart ják, ezennel tisztelettel meg-
hivatnak, liogy az egyesület ezen vallásos ténykedésén is 
részt vévén, az egyesületi tagokkal együtt, hálát adjanak ! 
a Mindenhatónak ama segitségeért, melylyel 17 év foly- I 
tán ezen egyesületet fenntartá, és hogy ezen emberba- : 

ráti intézetet ájtatos imáikban sz. József további, hatalmas 
pártfogásába ajánlják. Lehmann Ágoston, s. k. hittanár, 
egyesületi elnök. Kántor Lajos, s. k. másod elnök. 

I R O D A L O M . 

= Megjelent. A legszentebb rózsafüzér király-
néja" czimü havi folyóirat a Mária-tisztelet, különösen 
pedig az élő rózsafüzér-egylet és örökös rózsa-füzér ter-
jesztésére és ápolására. Szerkeszti 1'. Angelicus. Buda-
pest, 1885. A ,Hunyadi Mátyás' intézetből. I. füz. 8-r. 
36 1. Egy évfolyam ára 1 f r t . 50 kr. vagy 8 int. elvál-
lalása. 

Gazdag, érdekes, épületes tartalma igen ajánlatossá 
teszi. Vajha egy plébániából se hiányozzék. 

— Jelentés . Teljes tisztelettel értesítem a főtiszte-
lendő hazai papságot, hogy „Egyházi beszédek hármas 
sorozata" czimü három kötetes müvem a 7 frt . készpénz 
mellett 28 miseintentio elvállalásával is még mindig meg-
rendelhető. Kalocsán. 1885. Május 1. Pákolics János hit-
szónok. 

VEGYESEK. 
— O felsége maga nagy és fényes közönség jelen-

létében megnyitotta az országos kiállítást. A külföld kö-
vetei közt ott láttuk pápa ő szentsége apostoli nuntiusát 
is, a ki ez által is tanúbizonyságot tett Magyarország 
iránt való rokonszenvéről és szeretetéről. 

— Nagylelkű adomány. Haynald Lajos bibornok -
érsek ur ö emja 2 holdas gyümölcsös kertet vett és ajándé-
kozott örök adománykép a kiskőrösi r. kath. plébániának. 

— A vaticani közzsinat emlékoszlopát, melyet elő-
ször a Janiculus hegyének magaslatára terveztek, a va-
ticani kertekbe fogják elhelyezni. Manucci mérnök már 
dolgozik felállításán. 

— VII. (Szent) Gergely centennariumi ünnepélyeit 
rendező főbizottság patronusává Parocchi bibornokhely-
nököt választotta, kivel egvetértőleg már megállapították 
az ünnepélyek sorrendjét és módozatait, melyek legköze-
lebb köztudomásra fognak hozatni. 

f A szent-Benedek rend tihanyi apátság tagjai mély 
fájdalommal jelentik szeretett rendtársuknak Kopetzky 
Vidornak, a tihanyi apátsági Convent Perjelének és ház-
gondnokának f. h. 25-én esti 9 órakor — kora 71-ik, 
szerzetes élete 53-ik, áldozársága 45-ik évében — a be-
tegek szentségeinek ájtatos felvétele után, hosszú beteg-
ség folytán végelgyengülésben bekövetkezett csendes ha-
lálát. Az engesztelő szent mise-áldozat az elhunytért £. 
hó 27-én reggeli 7 órakor fog az apátsági templomban 
a Mindenhatónak bemutattatni ; hűlt tetemei pedig ugyan 
f. hó 27-én délutáni 4 órakor fognak a tihanyi sirkert-
ben örök nyugalomra eltétetni. Kelt Tihanyban, 1885-ik 
évi ápril hó 25-én. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Budapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

E l ő f i z e t h e t n i 
minden 

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

ben, intézendők. = 

Krisztus és tyanai Apollonius. 
(Folytatás). 

Folytassuk tovább a párvonalozást. 
Krisztus Urunk 12 éves korában Jeruzsá-

lembe jön szülőivel, — tőlük elmarad; s a temp-
lomban gyermek léttére oktatja az Írástudókat, 
kik bámulják az ő bölcsességét. Bámulják annál 
inkább, mert a gyermek senkitől oktatást nem 
nyert, — s ennek daczára tudomány tekinteté-
ben a felnőtteket felülhaladta. Csodálatos, — de 
még sem lehetetlen dolog. Krisztus nem közön-
séges ember, hanem megtestesült Isten volt, s kö-
vetkezőleg gyermek korában is mindentudó vala. 

Apollonius, mint 14 éves ifjú Euthydemus 
tarsusi bölcsész iskolájába lépett. Egy évvel ké-
sőbb a pythagoreusokhoz szegődve Aesculapnak 
égeai templomában vett magának lakást. Te-
hát Philostratusnak hőse, daczára annak, hogy 
egyptomi Isten volt, másoktól sajátitá el tu-
dományát. — Aesculap papjaitól tanulta meg, 
mikép lehet bár titkos, de természetes sze-
rekkel a különféle betegségeket orvosolni. Igen 
ám, de az ifjú pythagoreus olyasmit is tu-
dott, a mihez tanárai nem értettek. 0 ugyanis 
az emberek belsejébe látott. Egy napon észre-
vette, hogy Aesculap oltára gazdag áldozat-ado-
mányokkal van tetézve. „Ki hozta e dus adomá-
nyokat? — kérdi az egyik paptól az ifjú Apol-
lonius." „Egy félszemű gazdag ciliciai polgár, ki 
szeretné elveszített szeme világát vissza nyerni" 
— feleié a kérdezett. „Oh ez az ember valóságos 
gonosztevő, — ki kell űzni őt a templomból!" 
— kiált fel a mindentudó növendék, — s hogy 
igaza volt neki, onnét lőn bizonyos, mert a kö-
vetkező éjjel Aesculaptól a papok a következő 

jóslatot vették: „A ciliciait el kell kergetni. 
Tartsa meg magának ajándékait. 0 arra se méltó, 
hogy a még el nem veszített egyik szemének vi-
lágát élvezze. (Id. m. cap. X.) 

Ki ne mosolyogna a kis Apolloniusnak ek-
ként bebizonyodott mindentudósága felett. 

Minő előkészület után kezdett Krisztus Urunk 
nyilvánosan tanítani s oktatni; s miként készité 
magát elő Apollonius a nyilvános szereplésre? 
Krisztus Urunk, mint 30 éves férfiú megkeresz-
telteté magát az ő előhírnöke ker. János által, az-
után a pusztába vonult, ott 40 napig böjtölt s egy-
másután háromszor megszégyenité a kisértő sátánt, 
kinek országát ő egyébként is lerombolni óhajtá.— 
Ezen előkészületnek nehézségei felől — Krisztus 
soha senkinek semmit sem szólott. — Nem igy 
Apollonius, ki a pythagoreusok módjára öt évi 
hallgatással készité elő magát a világ-szereplésre. 
E hosszas hallgatás, mint maga bevallja, szer-
fölött nehezére esett neki, s ezért gyakran kitar-
tásra kellett önmagát serkentenie. — s gyakran 
igy szólt önmagához : „Légy türelmes szivem, 
légy türelmes nyelvem !" (Id. m. lib. I. c. XI.) 
Egyébként Apollonius az öt évi hallgatás alatt, 
szórakozásban nem szenvedett hiányt, mert mint 
önkénytes néma Pamphyliában és Ciliciában csa-
tangolt. 

Mikép jellemezhetjük általán véve Krisztus 
tanait és miként Apollonius vallás-bölcsészetét ? 

Krisztus tanait világosság, határozottság és 
utolérhetetlen tökéletesség jellemzi. Üdvözítőnk 
nem csak teljesebben kifejté a zsidó népnek Is-
ten által kinyilatkoztatott dogmákat, hanem ujab-
bakat hirdetett. A sok tekintetben hiányos zsidó 
morált corrigálta és az erkölcstant a legfőbb 
tökély magaslatára emelé. 

289 
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Apollonias tulajdonképeni dogmatikával nem 
dicsekedhetik. 0 ugyanis csupán mint a régi po-
lytheismus támogatója, s a régi pogány vallási szer-
tartásoknak némiképeni correctora szerepel. — Tö-
rekvése odairányul, hogy a görög papokat a már 
feledni kezdett mythologiára,az áldozatoknak hagyo-
mányszerü bemutatására oktassa — s az őt kisérő 
tanítványai által eléterjesztett kérdéseket meg-
fejtse. E mellett a barbar népek cultusából el-
lesni s a görög cul tusba átültetni igyekszik a szép-
nek vagy czélszerünek talált szertartásokat. — 
A mi Apollonius morálját illeti, ez csupán alkalmi 
intésekre szorítkozik. Mig Krisztusnak erkölcsi 
szabályai mind megannyi drágakövek : addig Phi-
lostratus hősének intelmei csupán apró csillámok. 
Az intelmekből sokszor kirí a görögök nemzeti 
gőgje, de sőt olykor-olykor ellenmondások is rej-
lenek azokban. Korholja a bachanáliák utálatos-
ságát ; helyteleníti a gladiátori küzdelmeket, 
megdorgálja az alexandriaiakat, kik őrülten ro-
hannak a kocsiversenyek után. Ajánlja a szegény-
séget, de azért indiai útjában a babyloni királyt 
a pénzpazarlásra serkenti; (Id. m. lib. I. C. 
XXXIX.) sőt saját örökségét is csupán azért en-
gedi át romlott erkölcsi fivérének, mert annak 
sok pénzre van szüksége. (Id. m. lib. I. c. XIII). 

Minő érvek szólnak Krisztus tanainak igaz-
sága mellett — s minő bizonyitékok hozhatók 
fel Apollonius vallás-bölcsészetének megerősíté-
sére ? 

Krisztus mellett ismételve tanúságot te t t a 
a mennybeli Atya, ki őt a Jordánban történt meg-
kereszteltetés alkalmával, a táborhegyi átváltozásnál 
hallatszott mennyei szózat által, s a felfeszitéskor 
előfordult rendkivüli események által is egyszü-
löt t Fiának nyilvánította. — Mindeme bizonyité-
kok többek jelenlétében adattak, — a csalás 
gyanújától teljesen mentek, — tehát kétségkívül 
hitelesek. 

Apollonius mellett is felszólalt Aesculap nem-
csak a már fönnebb emiitett alkalommal, hanem 
még másszor is, — ekként nyilatkozván „Sze-
rencsésnek érzem magamat, hogv ezen if jú em-
ber tanuja lehet az általam végbevitt gyógyítá-
soknak!" Philostratus azonban bölcsen elhállgatja, 
kik hallották légyen ezen csakis hamis istenhez 
méltó bizonyságtételt. 

Krisztus Urunk az ő tanai igazságának ki-
mutatására számos csodákat müveit, melyek va-
lódiságáról józanul ki sem kételkedhetik. 

Apollonius szintén müveit csodákat (?), és pedig 
állítólag ugyanolyanokat, mint Krisztus. Külön-
féle betegeket meggyógyított, ördögöket űzött ki, 
sőt halot takat is feltámasztott . Ámde Apollonius 
csodatetteinek valódiságát bebizonyítani nem le-
het. Már a fentebbiekből tudjuk, hogy Philostra-
tus az általa leirt dolgokra hiteles tanúságot nem 
tehet. iEttől eltekintve az Apollonius által véghez 
vi t t gyógyítások vagy az Aesculap papjaitól el-
saját í tot t orvosi tudománynak természetes kö-
vetkezményei, vagy pedig az indiai braminoknál 
szerzett büvészeti mesterségnek productumai 
valának. 

Krisztus Urunk nem csak valódi csodákat 
müveit, hanem jövendöléseket is tett , melyek a 
legnagyobb pontossággal beteljesültek. 

Philostratus Apolloniusnak is tulajdonit jö-
vendöléseket. E jövendölések azonban lényegesen 
különböznek az evangéliumban olvashatóktól. 
Krisztus Urunk jövendölései az összes emberisé-
get avagy á zsidó népet érdeklő fontos ügyekre 
vonatkoztak, s mint ilyenek Istenhez méltók 
valának. Ellenben Apolloniusnak állítólagos jöven-
dölései közönséges dolgokról szólnak. Igy p. o. a 
korinthusi szorosról ezt mondá: „átvágják és nem 
vágják". E furcsa jóslat az által ment teljesedésbe, 
mondják, hogy New a megkezdett átvágási munká-
latokat félbeszakította. Egy másik ily jövendölést 
Apol lonia indiai út jában t e t t ; t . i. Babylon kö-
zelébe érkezvén, vadászokkal találkozott, kik egy 
elejtett nőstény oroszlán nyuzásávaU foglalkoztak 
s a vadállat hasában i so lez kis oroszlánt talál-
tak. Apollonius ezt látván, igy szólt úti társaihoz: 
„Mi egy évig és nyolcz hónapig fogunk a baby-
loni királynál tartózkodni. Az egy anya orosz-
lán ugyanis egy évet, a nyolcz kis oroszlán nyolcz 
hónapot jelent." 

Krisztus Urunk az általa hirdetet t isteni ta-
noknak fentartásáról is gondoskodott, s e czélból 
alapitá egyházát. 

Apollonius ilyesmire nem is gondolt. Ő csak 
kitatarozni óhajtá a polytheismus rongyos épü-
letét, oszlopokkal támogat ta annak immár düle-
dező falait. — Apollonius ugyan. Krisztushoz ha-
sonlólag tanítványokat gyűjtött maga köré, kiket 
különlegesen oktatott . Ámde, midőn indiai út jára 
indult, tőlük megvált — magukra hagyta őket. 
Csák is a-Ninivében hozzá csatlakozott Darnis volt 
az, ki mindvégig vele maradt. — A nép ugyan 
állítólag mindenütt nagy örömmel s esengve 
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hallgatta Apolloniüsnak beszédeit, — de mivel 
a hires néptanitó folyton idestova utazott, sehol 
formális hitközségeket nem alapí tot t : beszédei, 
mint a szép zene nyom nélkül elenyésztek, s a 
nép csakhamar elfeledte a férfiút, a ki után előbb 
futva futott . • 

Krisztus Urunknak életében és jellemében 
semmi kifogásolni valót, semmi megrovásra mél-
tó t nem találunk. — Ezért ő bátran szemébe 
mondhatá ellenségeinek: „Ki vádolhat közületek 
engem bűnről?" — Eletszentségének, sőt isten-
ségének tudatában nem csak tanai t mondhatá 
mennyből eredteknek (János VII. 16—18), hanem 
ismételve hivatkozott arra, hogy ő a mennyei 
Atyának küldöttje (Luk. IV. 17—21. — Ján. VI. 
38—40; VIII. 14—18.), s hogy ő tőle nyert telj-
hatalmat mennyben és a földön (Máté. XXVIII. 
18. — Luk. X. 22. — XXIL 29. — Ján. V. 19 
s köv.) 

(Vége köv.) 

Nem trappista-zárdában. 
Furcsa czim. Csupa negatio. De megvan teljes ér-

teménye. 
A negatió sehol sem fogadtatik különös előszere-

te t te l ; mert nincs való alapja. Es értb etlen is az egész. 
Innét van Hegel panasza is, hogy az ő negation 

alapuló philosophiáját csak egy ember értette, és az is fél-
reértette. 

Innét van, hogy a vallás mezején is a negatiókhoz 
öntudatosan és jóhiszemüleg senki sem ragaszkodik ; mi-
nők például a sokféle „keresztyén" vallásban föltalálha-
tók. Hanem vagy ragaszkodik öntudatosan, de rosszhi-
szemüleg, vagy jóhiszemüleg, de öntudatlanul. 

Az előbbiekről mondhatni : „perditio ex te." Az utób-
biakért imádkoznunk kell. hogy az Isten kegyelme őket 
megvilágosítsa. 

De most veszem észre, hogy tárczaczikk helyett 
predikácziót irok. Legalább olyan exordium-félét. 

Nem árt. A Religio czikkeit, ha mindjárt mula t ta-
tásra szánt tárczaczikkek is, kell, hogy ugyanazon szel-
lem lengje át, mely komolyszinezetü vezérczikkeiben ural-
kodik. 

Hiszem is, hogy például az első trappistaczikk, mely 
nyomban dr. Kád,ár Ambrus fiatal tudósunk vezérczikke 
után következett, emezt szépen kiegésziti. 

Szatmár és Banjaluka !. Mily óriási különbség. Ott 
a tudomány ragyogó napja — Kádár a szatmári papság 
koszorúját ékesiti — emitt alig pitymallik. 

Es mégis, ha szerénytelen akarnék lenni, azt mon-
danám, hogy : magna ingénia conveniunt. 

íme némi összehasonlítás. 
A vezérczikk első kikezdésében az van mondva a 

többi közt, hogy az emberben élő halhatat lan lélek „a 

vétek súlya alatt nyögve, ettől szabadulni óhaj t s a meg-
váltás áldásai után eseng." 

Hát amit jeles tudósunk itt mond, azt P . Angeli-
cus in praxi alkalmazza, idejött bűnbánat által megtisztulni. 

Bűneinek súlyát érezvén, a trappista-zárdába jöt t , 
hogy itt esengjen a megváltás áldásai után ; és hogy ezt 
jó kedvvel teszi, azt a t. olvasó is lá that ja . 

A czikk második kikezdésében az mondatik, hogy 
Isten J ákob nemzetségét arra rendelte, „hogy a kinyilat-
koztatot t igazságokat megőrizze, azokat az emberiséggel 
megismertesse s társadalmi, állami szervezetével és egész 
történelmével a Megváltót jelképezze. Útját mindenütt cso-
dák jelölik meg." 

Hát nem analog-e ehhez, amit P. Angelicus leirt e 
szavakban : a t rappisták épp oly helyet kerestek maguk-
nak, ahol az egész világot meggyőzzék arról, hogy „di-
gitus Dei est hic," hogy Isten keze tar t ja fenn őket. És 
valóban emberileg szólva, ki merészelt volna minden fegy-
ver, minden anyagi védeszköz nélkül fegyveres rablók 
közé menni, hogy őket onnan elűzze. Valóban a trappis-
ták „ ú t j á t mindenütt csodák jelölik meg.11 És vájjon a 
trappisták egész történelme nem-e a Megváltót jelképezi, 
midőn a tárczaczikk szavai szerint fegyvert használtak, 
„melynek hatalma oly nagy, hogy meg lehet vele győzni 
az egész világot. Hiszen ugyanezt tette a Megváltó is ; 
sőt e világgyőzelmet saját isteni ajkai hirdették. 

A harmadik kikezdésben e helyet olvassuk : „Jöt t 
az erőszak, a keresztények ártat lan vérével akarták el-
fojtani az emberiség kitörő sóhajait s a megváltás utáni 
esengéseit, és ime ! sanguis mar tyrum semen christiano-
í'iim." 

Hát nem megirta-e P. Angelicus, hogy „a törökök 
akár egy csirkének vágnák nyakát, engedték szétfolyni 
a földön a keresztények vérét " Aztán a keresztényvér-
rel ázatatott földön fejlődött a semen christianorum. „A 
trappisták által évek óta fentartot t és Boszniában egyet-
len és első árva-intézet javában virágzik i t t" , igy ir P . 
Angelicus. 

Még hozhatnék egy hasoulatot a nevezett czikk ne-
gyedik és utolsó kikezdéséből ahol arról van szó, „hogy 
a zsidók Jézus sirját lepecsételjék." hogy nyugodtan al-
hassanak. De felrázta őket a fel támadt Jézus. 

De itt a mély álomból felrázó csenqetyu hangját 
kellene visszaidéznem P. Angelicus czikkéből. Ez pedig 
már multum . . . sok volna. 

Nini hová ju to t tam megint ! Még utol jára a böbeszé-
düség gyanújába jövök. 

Ez nem volna jó ajánlólevél egy trappista-candi-
datusra nézve, akinek meg kell szoknia a hallgatást. 

Hát a hallgatásban nincs-e sok ékesszólás ? Van bi-
zony, még pedig több mint sok beszédben, mely a leve-
gőt verdesi. 

Szerencsére az én bőbeszédüségem nem ily catego-
riákat népesit be. Legalább ez az én szerény véleményem. 

De már elég volt a bevezetésből. Nem akarok ugy 
járni, mint az egyszeri szónok, aki kijelentette, hogy szent 
beszédének bevezetését harminczhárom részre osztja fel. 

A hallgatóság lassankint elpárolgott a hosszadalmas 
exordium alatt. A kávénénék már jól ki is aludták ma-

33* 
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gukat. Ok is hazamentek folytatni, amit a templomban 
elkezdettek. Végre üres lett a templom. A pap mindig 
az exordiumot tárgyal ta . Az egyházfi csak várt, csak türt . 
Végre teljesen beesteledvén, kezébe veszi a templom 
kulcsait, az exordium szónokához megy, őt megakasztja 
beszédében, igy szólván : „tiszteletes uram, ha bevégezte a 
beszédét, tessék bezárni a templomot, itt a kulcs." 

Hogy tehát igy ne jár jak , hát bevégzem az exor-
diumot, mely azt a thémát fejtegeti, hogy a negatio elősze-
retettel sehol sem fogadtatik. 

Akkor há t mért adtam oly czimet a czikknek, mely 
negatiót foglal magában. 

Csak azért, hogy ezzel is bebizonyítsam, hogy : 
mindenütt, jó, de legjobb otthon . . . vagyis a trappistazár-
dában. 

Megelőző czikkemben már Banjaluka ha tárába ér- | 
tem. Elég lassan! De nem tehetek róla. Mikor a hajós-
kapitány is rák módjára hátrafelé lépdelve tolja az eve-
zőrudat. 

Szerajevóba utazva Banjaluka városának csak ha tárá t 
érint jük. 

De a t. olvasó kedveért tekintsünk be kissé a vá-
rosba is, Minél többet lát az ember, annál jobb. I t t pedig 
van némi látni való. 

Banjaluka városában két faja létezik az épületeknek : 
rongy viskók, düledező lakok, sárból, fából é p i t v e . . . és 
paloták. Az előbbiek a török uralom maradványai, az utób-
biak az occupatio óta épültek. 

A városba érve szemünkbe ötlik mindenekelőtt egy 
kápolnaszerü u j épület ; még nincs bevakolva. Ez a szé- | 
kesegyház. Kicsiny, mint kicsiny volt a Betlehemben szü-
letett kisded Jézus. A katholicismus itt úgyszólván gyer-
mekkorát kezdi élni. Fönállott ugyan a katholicismus a 
törökök négyszázados uralma alatt is ; de inkább csak 
annak váza, mely hust most kezd magára ölteni. Az ül-
dözés századai alatt alig lehetett nagy eredményeket lé-
tesitni a hitélet gyümölcsös kert jében. Ami még meg lőn 
mentve, az e ferenczrendüeknek köszönhető, habár az 
áramlat ellenében ők sem bátorkodtak mindent e világon 
koczkáztatni. 

Bizalommal reméljük, hogy a nagytudományu sze-
rajevói érsek, világi áldozár, egy virágzó hitéletnek re-
generátora lesz Boszniában. Az u j székesegyházzal át-
ellenben lakik Banjaluka u j püspöke, ki a mult év őszén 
foglalta el székét. 

Ferenczrendü maga is, és boszniai származású. A 
banjalukai törökök folyamodtak ő felségéhez, hogy, ha 
már püspök lesz Banjalukán, há t az legyen francziskánus. 

A püspök ő méltósága ős szokás szerint bajuszt 
hord. 

A városba bel jebb hatolva egy elrejtett sziik u t -
czában egy roskadozó házacskán kis fakeresztet látunk. 

Ez a plébániatemplom. A hivők még nem építhet-
tek u j templomot. Örülnek is neki a szerbek, akik rosz 
szemmel nézik, hogy az u j püspöki templom valamivel 
tágasabb, mint az ő templomuk. Eddigi előjogukat nem 
akar ják engedni. Azért már arról gondolkoznak, hogy még 
nagyobb templomot fognak épitni, mint aminő a székes-
egyház ! 

Csak építsenek. Mikor aztán felépítették templomu-
kat, majd letétetik alapja egy ennél sokkal nagyobb 
püspöki templomnak, melyhez hasonlót ők nem fognak 
épithetni . Ez u j bazilika nem ugyan a bosnyák nép pén-
zéből fog épülni. Mert a jó bosnyákok eddig rabszolgák 
voltak ; semmijök sincs. Hanem majd csak akadnak ka-
tholikus érzelmű osztrák miniszterek, akik egy kis állami 
segélyt is fognak eszközölni e szent czélra. 

A város jobbra-balra csinosodik. Egy szép parkot 
teremtet t ide a katonai kormány. De egyes házak előtt 
is meglátszanak a csínosodás nyomai. Eddig a város tá-
gas terei gazdátlan mezőséget képeztek. Most csinosan 
körül van keritve azoknak nagy része. Az ide bevándo-
rolt nem-keresztény vállalkozók mint res nullius-ra rá-
tet ték kezöket a lakásuk előtt elterülő pusztaságra, szépen 
körülkerí tet ték, beveteményezték, s igy telekkönyv hiá-
nyában maguk bekebelezték. 

A püspöknek is azt a tanácsot adták, hogy azon a 
helyen, ahol a kisded székesegyház emelkedik s ahol 
most püspöki lakot is kezdenek épitni, nagyobb térséget 
kerítsen körül, lévén e hely úgyis a város szélén, az egy-
kori harcz színhelyét képező nagy síkság kezdetén, mely 
síkság szintén nincs senki javára bekeblezve. Nem tet te . 
Majd megteszik mások. 

A városban tovább hatolván előre, szokatlan képet 
lát az utazó. Ronda, szük utczákban kísérteties alakok. 
Feketébe öltözött török nők. Arczuk egészen elfödve. 
Csak orruk hegye látszik ki. Hogy megtalálhassák az 
utat , ahová lépteiket irányozni akarják, orruk hegyét a 
torony tetejére kell szegezniök. 

Szánandó alakok ! Hány elrabolt keresztény főt fed-
nek e fehér kendők ! 

Török uralom alatt ilyesmi közönséges dolog volt. 
A török, felfegyverkezve pisztolyokkal, késekkel, egy-egy 
kirándulást te t t a keresztény családok viskói felé. Ha a 
családnak véres verejtékkel szerzett tehene megtetszett 
neki, egyenesen hazahaj tat ta . Ha a bosnyák leány vagy 
fiatal bosnyák nő a meglepetés elől nem tudot t elrejtőz-
ködni, ez alkalommal utol jára látta nyomorult viskóját. 
Elvitték. Senki sem mert ellenszegülni. Ez esetben életé-
vel játszott . 

Emlitnek egy hírhedt törököt . A foglalás alkalmá-
val halálra lett Ítélve ; de kegyelmet nyert. Azt mond-
ják róla, hogy nagy vagyonát akkép szaporította, hogy 
például az addig még birtokában maradt keresztény tu-
lajdonosnak csak kettő közt adott választást : vagy alá-
írni egy szerződést, mely igazolja, hogy b i r tokát eladta ; 
vagy pedig rögtön életével adózni. Az élet előtte kedve-
sebb volt. Aláirta a szerződést, és rögtön ki kellett vo-
nulnia házacskájából. 

De haladjunk tovább ! 
Hosszú szakállú, karimátlan magastetejü kalappal 

díszes alakkal találkozunk. Ezek a szerb, vagyis nem egye-
sült papok. 

Két esetkét hallottam elbeszélni. Az egyik egy szerb 
gyermekkel történt, midőn életében először egy feszületet 
megpillantott , kétségbe ejtő ijedelemmel futot t haza. Ilyet 
még nem látott. 

Egy szegény beteg szerb orvosságért könyörgöt t a 
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zárda aj taja előtt. A jó trappista gyógyszerész, midőn a 
testnek gyógyirt adott, nem feledkezett meg a szenvedő 
lelkéről sem. Ajánlotta, hogy gyónjék meg. Uram ! nem 
lehet ! Ezért öt forintot kellene fizetni ! 

Utoljára mégis meggyónt, mert az illető papot azzal 
fenyegették, hogy feljelentik a czárnak. Es használt a fe-
nyegetés. 

Nem beszéltem még a törökökről, csak ugy elvétve. 
No de nem is vagyok még a török városrészben. E vá-
rosrész feljebb van, emelkedettebb helyen a vársánczok 
mellett. Mindenesetre biztosabb hely. 

Azonban már a nemtörök városrészben is emelked-
nek hengeralaku tornyok, melyek magaslatáról naponkint 
ötször hirdettetik ma is, még pedig török feliratú kék 
zászló felvonása után, hogy „egy az Isten és Mohamed 
az ő prófétája." 

Az imát hirdető körül jár ja a torony erkélyét, és a 
világ négy részének hirdeti ez igéket. 

Keserves, mélabús hangokban tör ki. Jó tüdejének 
kell lenni, mert iszonyú hosszura huzza a mondat utolsó 
hangját . 

No de menjünk a török városrészbe. A sikságon 
emelt vársánczok omladékai mellett haladunk el, melynek 
főkapuja alig két-három méter magas bejárással bir. 

E városrészben van az úgynevezett „konak". Tör-
vénykezési terem. Mondják, hogy a török uralom idejében, 
midőn keresztény és török közt vitás kérdés merült fel, 
mindig a töröknek volt igaza, és megesett, hogy a beidé-
zett keresztényt a konakból kijönni többé nem látták. 

Éppen most kiáltja a torony tetejéről a török bak-
ter, vagv mi, hogy Mohamed az ő profétája. 

Sietnek is a törökök le a patakba. Lehúzzák czi-
pőiket : megmossák lábaikat; sőt fejőket is meglocsolják, 
mindezt gépszeriileg, czigarettel szájukban és egymással 
csevegve. 

Máskép tesznek a »zofták. 
Ki ne ismerné e nevet ! Az orosz-török háború első 

felvonása előtt Magyarország fővárosa ünnepélyesen fo-
gadta őket. 

Ilyen török theologusok Banjalukán is vannak. 
A mult napokban sétát tettek a Yerbasz folyóig. 

Ott aztán, a zárdával éppen átellenben letelepedtek. Vol-
tak vagy tizenketten. Ezek ugyan nem füstöltek, hanem 
szépen a földre ülve addig gyakorolták magukat a haj -
longásban, mig homlokuk a földet nem érte. 

Banjalukáról elmondottam volna immár a legfon-
tosabb dolgokat. Azt ugvis az egész világ tudja, hogy 
magyar ezred tar t ja kezében a várost. Magyarul köszön-
tenek és magyarul . . . káromkodnak. 

No de igy van ez még manap Magyarországon. 
Mig a „Legszentebb Ró'.safüzér Királynéja" nagyszámú 
olvasói az ő eget ostromló imáikkal nem segitenek lekö-
nyörögni Magyarország Nagyasszonyának pártfogását anv-
nyi, káromlással bemocskolt lélek megmentésére. 

Hiszem is, hogy ugy lesz. 
A lourdesi szűz naponkint csodát müvei. 
Es a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" olvasói-

nak imaszándékára Lourdesban minden szombatnapon 

) 

imádkoznak a templomban és a csodaszobor előtt : min-
den hónap elsején pedig szent mise mondatik. 

Hogy ne hallgatná meg tehát a nagyhatalmú Sziiz 
e sokszoros fohászt ! ? 

Tisztelt olvasó ! Ne vedd rosz néven, hogy ismét 
Cicero pro domo beszéltem. Nem állhattam meg. Hiszen 
bebizonyított tény — hogy egy kezdő vállalat legbizto-
sabb felvirágoztatója a folytonos harangozás — experto 
crede Ruperto. Szemesnek a világ. 

Lévén pedig csekélységem a Religio ft. szerkesztő-
jének harangozósegéde, lehetetlen oda nem néznem, ami-
ből élek. 

Aztán nem is állhat senkinek érdekében, hogy a 
sok kiadást a nagyharang fizesse meg. 

P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 5. Valóság és ábránd, vagy az 

alsópapság közötti izgatás. — Nem a mi bününk, ha 
újból Trefort A. miniszter ur levelére vissza kell térnünk. 
Legalább arról nem szabad hallgatnunk, mit e hó else-
jétől egyrészt egy széles elterjedtséggel biró, másrészt 
pedig egy a félhivatalos nimbussal körülvett lap irt, ille-
tőleg magának Íratott az „alsópapság közötti izgatás"-ról. 

Mint rendesen megesik : falsa mixta veris mind a 
két lap közleményének legrövidebb jellemzése. És mivel 
a nagyon is roszhangzásu „izgatás" szót az alpapság, a 
mi testvéreink nevén igazságtalanul száradni nem hagy-
hatjuk, nem tehetjük, hogy az eddig tárgyalt thémára 
vissza ne térjünk. 

Nehogy pedig bármily tekintetben akár az igazság, 
akár a szeretet ellen véteni látszassunk, engedjék meg 
igen t. olvasóink, hogy az ügy állásáról a következőkben 

I összeállítva bemutassuk a két lap nyilatkozatait. 
A „Budapesti Hirlap" május hó 1-én 119. számában 

nyomban a vezérczikk után, tehát, feltűnő helyen, szórói-
szóra a következő entrefilet volt olvasható : 

„Agitáczió az alpapság körében. Megbízható kezek-
ből a következő sorokat veszszük : Mig a főpapság a 
herczegprimás budai palotájában afölött tart tanácskozá-
sokat, hogy mit válaszoljon Trefort miniszternek a sze-
gényebb sorsú alpapság dotácziója javitása tárgyában hoz-
zájuk intézett körlevelére, addig az alpapság körében 
országszerte növekedő elkeseredés tapasztalható. Okot erre 
az alpapság jövedelmének czélba vett összeírása adott. 
Mondják, hogy az alpapság javára hozandó megadózta-
tás meghiúsítását a főpapság azzal akarja kikerülni, hogy 
hírét terjeszté annak, miszerint emez egyetemes összeírás 
czélja a jobb jövedelmű plébániáknak a szegényebb sor-
suak számára való megadóztatása. Ennek következtében 
a jobb jövedelmű plébánosok heves agitácziót indítottak 
meg már is a kormány ellen, s körlevélileg akarják fel-
hívni az országban levő összes esperességeket arra, hogy 
Trefort szándéka ellen tiltakozzanak. Eme mozgalom kez-
deményezésére a torontálmegyei papság vállalkozott, mely-
nek ez irányban való körlevele már el is készült, hogy 
bejár ja az egész országot." 

Erre a „Nemzet" f. hó 4-iki reggeli számában a 
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k,övt fkező közlemény látott napvilágot: .Budapest, máj. 
3. (Az aisó papság helyzete !) Torontálmegyéb.ől teljesen 
megbízható kézből írják nekünk máj. 2-ról : A „B. Hírlap" 
tegnapi (máj. 1.) számában az állíttatott, hogy a torontálme-
gyei kath. papság körében mozgalom léteznék, melynek 
czélja a szegényebb sorsú plébániák jövedelmének javítása 
körül buzgólkodó Tréfort miniszter ur ő excellencziáját, 
de sőt még saját főpásztorunkat is desavouálni. E légből 
kapott állítással szemben biztosíthatom a t. szerkesztő 
urat, hogy a torontáli kath. papság körében ilyen moz-
galom nem létezik, sem körlevél nem készült, sem sem-
miféle elkeseredés a plébániák jövedelmének összeirása 
miatt nem tapasztalható. Elkeseredésre senki jogot nem 
adot t! Föpásztorunk már ezelőtt is, minden Jelszóltfás 
nélkül is, saját kezdeményezéséből tekintélyes összegű áldo-
zatokat hozott a szegényebb sorsú lelkészi javadalmak ja-
vítására. A miniszter ur nemes buzgalmáért pedig, mi-
dőn a főpásztorokkal együtt azon fáradoz, hogy az al-
sóbbrendű papság is megfelelő ellátásban részesíttessék, 
itt mindenki csak hálával és tisztelettel adózik." 

Igv a „Nemzet." 
A ,Budapes t i Hirlapa azonban nem hallgatott. Mai, 

azaz május 5-iki, 123. számában újból ugyanazon fel-
tűnő helyen a következőket irja szórui-szóra : 

„Izgatás az alpapság között" czimii közleményünkre 
vonatkozólag a „Nemzet" torontálmegyei tudósítója azzal 
a dementivel áll elő, hogy az ottani alpapság szörnyűsé-
gesen békés hajlamú s nem ismer fontosabb dolgot, mint 
hogy hálát zengedezzen Trefort miniszternek a szegényebb 
sorsú papság helyzete javításának kezdeményezéséért : a 
püspöki karnak pedig ama milliókért, melyeket a Nemzet 
torontáli tudósítója látatlanban már előre számlálgat. A 
„Budapesti Hírlap" azt irta, hogy a torontálmegyei pap-
ság körében izgatás indult meg Trefort kezdeményezése 
ellen. A „Nemzet" ezzel szemben azt irja, hogy a toron-
tálmegyei papság ily mozgalomról mit sem tud. No hát 
sietünk föntebbi állitásunkat a legutolsó betűig a „Nem-
zet" minden tagadása daczára föntartani és kijelenteni, 
hogy a nagykikindai kerület az, melynek papsága a közel-
múlt napokban gyűlést tartott és azt a határozatot 
hozta, melyről mi irtunk, hogy tudniillik memorandumot 
küldenek az ország összes esperességeihez, arra szólitván 
fel országszerte a kerületi papságot, hogy a plébániai 
jövedelmek összeirása ellen állást foglaljanak, tiltakozza-
nak az ellen az állitólagos szándék ellen, hogy a gazda-
gabb jövedelmű plébániák a szegényebbek javára meg-
adóztassanak. A „Nemzet" dementije e ténynyel szemben 
valóságos misztifikáczió." 

Quid est Veritas ? Mint mindig, ugy itt is : veritas 
in medio. Valami van a dologban, de semminemű izga-
tás ; a torontálmegyei papság köréből indult ki a moz- i 
galom, ez is áll : az alsóbb papság anyagi helyzetének 
javitására vonatkozik ezen kezdeményezés, ez is áll ; orszá-
gos mozgalommá szeretné ezt tenni a lelkes torontálme-
gyei papság (illetőleg egy esperesi értekezlet) ; de a rész-
letek tekintetében épp oly rosszul van informálva a „B. 
Hirlap," mint a „N—t", melynek tudósítója — ta-
lán optima fide — azt irta, hogy ily mozgalom nem lé-
tezik. 

Igen is van mozgalom, melyet valóban nemes szán-
dék sugallt, és melynek ismertetésére és méltatására leg-
közelebbi levelemet szentelem. ? 

Veszprém. Katholikus congressus a kiállítás alatt. — 
E czim alatt a ,V. Közi.' nagyérdemű szerkesztője követ-
kező két czikket közölt. Az. első igy szól: 

.Nem lehetne-e eme páratlan, eddig 
elő nem fordult kedvező alkalmakor a 
Budapestre való tömeges felrándulások-
nak. legalább kezdetnek és próbaképen 
megtartani .a katholikus társulatok és 
egyletek országos congressusát ?" Mi 
nem hagyunk békét enek az ügynek, 
mig csak létre nem jő." 

„Religio." 1885. 28. sz. 

Még egy-két nap és Budapesten országvilágnak meg-
nyílnak a kiállítás csarnokai. Aki csak teheti, szegény 
és gazdag, még talán az utolsó fillérét is megtakarít ja ! 
hogy megtekinthesse édes hazánknak a haladás külön-
böző ösvényén elért vívmányát, hogy abból bizalmat me-
rítsen a magyarnak jövője iránt. 

A sokaknak találkozása együtt, egy helyütt, ked-
vező alkalom lesz sok függő ügynek tüzetes megbeszé-
lésére. Amit máskor nagy áldozattal sem lehetne megva-
lósítani, az ma önként kínálkozik, az alkalom, a személyes 
érintkezésre, a sze7nélyes megbeszélésére sok. nagyon 
sok dolognak ! Ez utóbbi téren is meglehetős mozgalmat 
észlelünk. Innen is, onnan is congressus-hireket veszünk, 
amelyek sejtetik, mily helyesen Ítélik meg sokan a kiállí-
tás nyúj tot ta alkalom kedvező voltát. 

Ezzel szemben mit teszünk mi katholikusok ? A 
felriasztott közönyünk nem készül-e újra a semmittevés, 
a nembánomság kényelmes párnájára dőlni. Egyetlen egy 
szerény lap, a „Religio" hallatja férfias szavát, de az is 
süket füleknek szól. Sehol semmi nyom, sehol semmi 
viszhang! Pedig talán megérdemli a dolog, hogy komo-
lyan megfontoljuk és kivinni, megvalósitani el ne mu-
laszszuk. 

Igen, nekünk katholikusoknak meg kell e kiállítás 
alatt tartanunk a katholikus kongressust, ha csak azzal 
nem akarjuk idővel magunkat vádolni, hogy szent ügyünk 
iránt közönyösek, hogy ne mondjuk, bűnösen hanyagok 
voltunk. 

Még nem mulasztottunk semmit : de a kiállítás nap-
jai is csak oly gyorsan le fognak peregni, mint más na-
pok és mi többé nem leszünk ily kedvező alkalom és helyzet 
birtokában. 

Minden dolognak a kezdete szokott a legnehezebb 
lenni. Ha egyszer ez megvan, a többi, mint szokás mon-
dani, magától jő. Mi a következőkben módozatait óhajt-
juk adni egy katholikus congressus összehívásának, mely, 
hiszszük, sikerre is fog vezetni, ha természeti egyszerű-
ségétől el nem térünk. 

Budapest katholikus szerkesztői vegyék a katholikus 
congressus ügyét a kezükbe. 

Alakuljanak, ha többen, az nem határoz, előkészítő 
katholikus congressusbizottságá. Egészítsék ki magukat 
a vidéki katholikus szerkesztők által. Megalakításuk után 
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üdvözlő levélben jelentsék be szándékukat az ország prí-
másának. Továbbá. 

Intézzenek felhívást Magyarország minden egyes 
plébániával ellátott római katholikus hitközségéhez azon 
kérelemmel, hogy a julius hóbau Budapesten tartandó 
katholikus congressusra egy-egy, akár pap, akár vi-
lági képviselőt küldjenek fel, olyat, aki talán maga is 
felment volna a kiállításra. Adjanak e képviselőjöknek 
a hitközség pecsétjével ellátott igazoló, egyszerű bizo-
nyítványt. 

E felhívás, hogy mennél szélesebb körben elterjed-
jen, minden katholikus lap által is legyen közölve. Hogy 
sikere lesz, az bizonyos. Minden községből fog valaki ta-
lálkozni, aki a kiállításra felmegy, felmenvén minden ne-
hézség nélkül képviselheti a congressuson községét is. 

Az előkészítő bizottság gondoskodik helyiségről ; 
megállapít ja a congressuson felveendő tárgyak sorozatát, 
amelyek közt bizony nyal első és legfőbb lesz egy Buda-
pesten létesítendő központi katholikus kör eszméje és 
ezen kivül vidéki katholikus körökké, mely tüzetes meg-
beszélés tárgyává teendő. 

Ha az egybehívandó congressusnak semmi más ered-
ménye nem lenne is, csak az, hogy a kath. körök esz-
méje kifejtetnék, már ez elég lenne annak, a mit a de-
rék „Religio" kezdetnek és próbaképennek nevez. Ez pedig 
igen könnyen elérhető. 

A congressus napján átadja az előkészítő bizottság 
minden jogát magának a eongressusnak, mely a válasz-
tások megejthetéseig korelnököt és korjegyzőt választ és 
nyomban igazoló választmány által igazolja tagjait, mit 
a rendes választás követ, akár felkiáltás, akár szavazás 
által, ez után a kitűzött ügysorozat tárgyalása. 

íme, egy katholikus congressus a lehehetőségek 
közé tartozik és, ha valamikor, most könynyen kivihető. 
Ragadjuk meg tehát ugy az eszmét, mint a kiállítás nyúj -
totta lehető legkedvezőbb alkalmat. Vannak ügyeink, ame-
lyek a közvetlen eszmecsere által nagy lendületet nyer-
hetnek. A congressuson kifej tet t eszmék szótvitetnek a 
szélrózsa minden irányába és mi egy lépéssel tovább le-
szünk. O r ége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az országos közp. kath. legény-egylet elnökségének 

jelentése 
az egyleti ház felszentelése alkalmából. 

(Vége). 

Nem is csalódtunk. Legalább nem egészen. Biboros 
fővédnökünk, Magyarország herczeg-primása, Simor János 
érsek-atyánk ő emja, ki eddig is a lakbérhez tetemes évi 
segélylyel járulni és minket jótéteményeivel elhalmozni 
kegyeskedett, a nmélt. püspöki kar több nagylelkű tagja, 
a magas arisztokraczia nemesszivü hölgyei és jótékony 
urai, a főváros és a haza mindenkor áldozatkész polgár-
sága, a papság és a világi elem kegyessége nevezetes 
szeretetadományaival lehetővé tet ték az építkezés megkez-
dését és folytatását. Örök hálánk megőrzi halhatatlan 
nemes szivüket! 

Egyletünk mennyei pártfogójának, szt. Józsefnek ün-

I népén (1885. márczius 19-én) történt az első kapavágás : 
az épitkezés tényleg megkezdetett 1884. április 16-án ; a 
római amphi theat rumból származó alapkő ünnepélyes le-
tétele főt. dr. Gruscha Antal, cs. és királyi tábori püspök 
és az osztrák-magyar monarchia összes kath. legény-
egyleteinek egyetemes elnöke ő mlga által 1884. május 
hó 22-én történt . A külső munkálatok befejeztettek 1884. 
november hóban. 

Elkészült az épüle t ; megvan az egyleti ház és a 
mit több mint negyedszázadon keresztül annyi sziv óhaj-
to t t és remélt, azt biboros-atyánk áldó keze befejezi és 
rendeltetésének átadja a mai napon. 

S ha örömünk nagysága némává is tenne, mégszó-
lalnának a kövek és hirdetnék fővárosi és vidéki áldott 
jószívű kegyes pár t fogóinknak méltó dicséretét. 

Igényeinknek megfelelő, diszes és egyszerű eg3Tleti 
házunk a közadakozás és áldozatkészség müve. A szere-
tet és könvörület alkotta. A ki kegyes megtekintésre 
érdemesiti, azt talál ja, hogy csakis az egyleti szükségle-
tek eszméje vezette a derék fővárosi építészt, Palóczy 
Antal iparrajztanárt , kinek terve szerint Knotz Sándor 
építőmester létesité egyleti házunkat . A souterrainben 
levő társalgó- és tornaterem, ruhatár és házmesteri lakás ; 
a földszinti részben levő gyűlés- és olvasó-terem, a disz-
terem, iroda és elnöki lakás, az emeleten levő tanterem, 
hálóterem, a többi szükséges mellékrészekkel szorosan 
auia igényeknek szolgálnak, melyek a kath. legény-egy-
let czéljában és feladatában rejlenek. Az egyedüli üisz — 
a homlokzatot ékesítő szt. József szobor Dr. Dankó 
József pápai praelatus stb. ő mlgának, egyletünk kiváló 
jótevőjének kegyes adománya. 

De annak daczára, hogy a legszükségesebbekre 
szorítkoztunk, annak daczára, hogy több jótékony iparos 
és társulat részéről nem jelentéktelen kedvezményben és 
árleengedésben részesültünk, az úgyis a minimumra re-
dukált összes költségek mintegy negyedrésze fedezve 
nincsen, ami az elnökségnek nem csekély gondot okoz. 

Azért bizalommal fordulunk a nemessszivü közön-
séghez, újból esedezvén, hogy kegyes adományaival min-
ket támogatni méltóztassék. Ma, midőn a társadalom 
minden rétege az ipar jelentőségét egyenlően méltányolja, 
szabad reménylenünk, hogy ügyünk, mely a tisztes ipar 
felvirágzásának szolgálatjában áll, osztatlan jóakaratban 
és felkarolásában részesül. 

Fiatal iparosaink menhelye a mi egyletünk, hol az 
övéitől elszakadt tapasztalatlan iparos a főváros veszélyei 

! közepette pótolva leli szülői házát, hol alkalmat lel to-
J vábbi kiképzésére, hol kellemes, ész- és szivnemesitő 
i szórakozások által elvonatik az erszényt és lelket egyaránt 
I pusztító szenvedélyek gyönyöreitől, hol kartársi, baráti kö-
I rében üdülést, buzdítást, támaszt nyer és ama vészteljes 
I áramlattól távol tartatik, mely csábító ígéretek és bizta-

tások szemfényvesztéseivel a közrend ós nyugalom ellen-
ségévé teszi az iparos- és munkásosztályt. Magas illetékes 
körökben elismertetett az a tény, hogy a budapesti kath. 
legényegylet tagjai a socialismus és anarchismus minden 
mételyétől menten, rendőri felügyeletre nem szorulnak. A 
kath. legényegylet tagjaitól nem kell soha félteni az állam 

i nyugalmát, a polgárok békességét. 
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„Vallás és erény" — .munkásság és ipar" — „egyes-
ség és szeretet" — „vidámság és tréfa" e jelszavak a 
mi programmunk. 

Az a 11,378 tag, kiket egyletünk fennállása óta 
magáéinak ismert, működésűnk legékesszólóbb bizonyítékai. 

Az elmúlt 1884-diki évben 458 uj tag vétett fel, 
ezek közül volt : 368 róm. kath., <±6 ágostai, 30 helv. 
hitv., 9 gör. kath. és 5 izraelita. 

A lefolyt évben 157 keresztülutazó iparos három-
három napon keresztül ingyen-szállást és némi élelmezést 
is kapott. 

Mennyire emelkedhetnék egyletünk működése, ha 
mentől számosabb jótevő kegyes adománya anyagi esz-
közeinket szaporítaná! 

Azért újból appellálunk a nemes emberbarátok jó 
szivéhez. 

Könyörög miérettünk a vallás- és erkölcs, melyek-
nek meg akarjuk óvni iparosainkat ! 

Könyörög miérettünk a hazafiság, melynek szelle-
mében mint eddig, akarjuk és fogjuk vezetni mindenkor 
egyletünk tagjait ! 

Könyörög miérettünk az ipar, melynek tisztes vol-
tát emelni és terjeszteni iparkodunk ! 

Könyörög miérettünk az emberszeretet, mely annyi 
iparost az anyagi Ínségtől és erkölcsi nyomortól meg akar 
szabadítani ! 

Könyörög miérettünk a közrend és nyugalom, mely-
nek biztositositására növelni, öregbíteni, szélesbiteni sze-
retnők működésűnket ! 

Könyörög miérettünk a főváros és a haza géniusza 
hazafias érdemnek betudván minden fillért, melyet a közjó 
ezen oltárára a könyörület letesz ! 

Nemesszivü jótevők, kik állandó módon kegyesked-
nek támogatni, vagy mint alapító tagok (egyszer s min-
denkorra 50, azaz ötven forint o. é.) vagy mint pártoló 
tagok (évenkinti öt forinttal), vagy mint polgárvédnökök 
(évenkinti két forint tal j léphetnek egyletünk pártfogói 
diszes sorába. 

De a legkisebb ajándékot is hálás köszönettel fo-
gadjuk. 

Kegyes jótevőink nemes ajándékukat vagy szeretet-
adományaikat bejelenthetik, illetőleg átadhatják : az egy-
let elnökségében (VII. Rottenbiller-utcza 20—22. sz.) ; 
főt. Krammer Ferencz s. lelkész, másodelnök urnái (IV., 
Eskütér, plébánia) ; t. Benesch Ferencz bádogos mester 
alelnök urnái (IV., Rózsatér 1. sz.) ; t. Spannberger Ala-
jos főv. vezetőtanitó és egyes, jegyző urnái (VIII.. Mária-
utcza 8. sz.) vagy pedig a „Religio" kath. folyóirat (VIII. 
József-körut 50. sz. II. em.) vagy a „Magyar Állam" 
kath. napilap (IV., Zöldfa-utcza 43. sz.) szerkesztőségében. 

A befolyt adományokat, illetőleg tagsági bejelenté-
seket hirlapilag nyugtázzuk és elismerjük. 

Fővárosunk, hazánk nagyszivü közönsége, melynek 
kegyes pártolása minden méltó ügyet felkarolt, hozzád 
intézzük hazafias tisztelettel és szilárd bizalommal kéré-
sünket. Benned még nem csalatkozott, ki kegyedre érde-

mes volt. Tőled függ, hogy mi sem csalatkozzunk — a 
mint hiszszük és reméljük. 

Isten áldja meg a tisztes ipart ! 
Budapest, 1885. április hó 26-án, egyleti házunk 

zárköletétele és megáldatása ünnepén. 
Az országos központi kath. legényegylet elnöksége. 

(Rottenbiller-utcza '20—22. sz.) 

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

terjesztésére, Vaszary Kolos, szt.-Benedek-rendíi áldozárt, 
győri házfőnököt s az ottani főgymnasium igazgatóját, a 
szt.-Márton püspök s hitvallóról czimzett pannonhalmi 
szt.-Benedek-rend főapátjává nevezem ki. 

Kelt Schönbrunnban 1885. évi április hó 28-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Trefort Ágoston s. k. 

VEGYESEK. 
— A nagy események e napok alatt Rómában a 

német zarándokok vatikáni fogadtatása, itt nálunk Buda-
pesten az országos kiállítás és a vele összekötött kimagasló 
tények valának. A király és a trónörökös által mondott 
beszédek sok tekintetben történeti nevezetességüek. Hazánk 
önálló államisága bennök a legpraegnansabb kifejezést 
nyert. Nem is hiányzott azokból — csak egy, a legfőbb : 
Isten ! Ha egy köznapi áldomásból sem hagyja ki a ma-
gyar Isten áldásának leesdését : egy korszakot alkotó ki-
állítás ünnepélye alkalmából bizony-bizony eszökbe ju t -
hatott volna a korona tanácsosainak — az Isten áldásának 
szükséges volta. 

— A magas vendégek közt, kik a kiállítás megnyi-
tása alkalmából hazánk fővárosát meglátogatták, bennün-
ket természetesen az egyház feje képviselőjének, mgr. 
Vannutelli Szerafin pápai nuntius ő excljának megjelenése 

érdekel első sorban. Ö exclja ismét annyi jelével találko-
zott az apostoli szentszék és az ő kedves személye iránti 
szeretetnek és tiszteletnek a magyar katb. papság köré, 
ben, hogy a rokonszenv és ragaszkodás ama kötelékei-
melyek ő exját eddig hozzánk lekötve tartották, ezentúl 
felbonthatatlanoknak tekinthetők. Kiválóan nyilvánult ez 
azon a családi jellegű papi agapén, melyet a közp. pap-
nevelő intézet kormányzója Markus Gyula pápai praelatus 
ur ő mga a nuntius ő exclja tiszteletére vasárnap délben 
rendezett s a melyen dr. Haynald Lajos bibornokkal élükön 
kegyelmes főpásztoraink közül megjelentek dr. Samassa 
érsek, dr. Zalka J., dr. Schlauch L., Császka Gy., dr. 
Pauer J., dr. Schopper Gy., dr. Szabón J . és Német J . 
püspökök és más illustris vendégek. 0 exlja a nuntius 
szombaton az országos közp. legényegylet házát és a 
,Sacré-Coeur'-ök zárdáját, hétfőn pedig az országos kiállí-
tást tekintette meg tüzetesebben és kedden reggel szék-
helyére visszautazott. Debitum cui debitum ! Abban, hogy 
a pápa követe Budapestet és Magyarországot ugy meg-
kedvelte, a közp. papnevelő intézet elöljáróságának nem 
kis érdeme van. 

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

Budapest , 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

is 9. 37. 

Előfizethetni 
minden 

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

I. Félév. 1885. 

Krisztus és tyanai Apollonius. 
(Vége) 

Apollonius személyéről egészen máskép kell 
Ítélnünk. Igaz ugyan, hogy ő benne is látunk di-
cséretes jellemvonásokat; de életét és jellemét 
kifogásolhatlannak semmikép sem nevezhetjük. — 
Apolloniusban dicsérnünk lehet a józan, egyszerű 
életet, mely szerint ő hust nem evett, csupán 
növényekkel táplálkozott; csakis vászon ruhát vi-
selt folyton mezítláb járt. Megveté a gazdagsá-
got, többnyire templomokban lakott. A királyok-
nak ugy, mint a közönséges embereknek bátran 
szemébe mondá az igazságot. Urnák, ugy mint 
szegénynek jó tanácsokat osztogatott. — Apollo-
niusnak ezen erényeire azonban sokféle gyarló-
ságai s tévedései nem csekély árnyat borítnak. 
— Az ő egyszerű életmódja nem annyira erény, 
mint inkább különczködés, philosophusi gőg és 
babonaság volt. Hust azért nem evett, mert azt 
tisztátalan éteknek tartotta. Vászon öltönyt azért 
viselt, mert csakis a föld terményeit tekintette 
tisztáknak. — Haját és körmeit a bölcsészek 
módjára megnövesztette. Naponkint bizonyos szer-
tartások közt — melyeket azonban csak némely 
tanítványai ismertek — illatos kenőcsökkel be-
kente testét (Id. m. lib. I. c. XVI.). — Mint ál-
talánvéve minden pogány, ugy ő sem tudta mi 
az alázatosság, s azért dicsvágyó volt. Már, mint 
ifjú Egeában .sokakat maga köré csődített, ugy 
hogy e városban szokássá vált a siető embernek 
ezt mondani: „Hová futsz? Talán bizon Appollo-
niust akarod meglátni?" (Id. m. 1. I. c.VIII.) Indiai 
útjában folyton arról beszél, hogy a legtávolabbi 
tartományok lakosai is ismerték az ő nevét, s a 
fejedelmek, kiknek udvarába jött, mindannyian 

hódoló tisztelettel fogadták őt. — Csodatételeiben 
is feltaláljuk a dicsvágyat, — mint p. o. az ephe-
zusi döghalál megszüntetésénél. Apollonius előre 
tudja, sőt megjövendöli az ephezusiakra bekövet-
kező nagy csapást, de annak előzetes elhárítására 
mit sem tesz. Eltávozik a városból, a hová csak 
akkor tér vissza, midőn javában dühöng az iszo-
nyatos járvány. Kiáll a piaczra, s nagy ostenta-
tióval műveli a várt csodát. Egy rongyokba bur-
kolt öreg koldusra mutat, s megparancsolja a 
népnek: kövezzék agyon e koldust. A nép enge-
delmeskedik. Végűi azonban a kövezők az Appol-
lonius utasítása folytán széthányt kőhalom alatt 
a koldus teteme helyett egy borzasztó nagy 
oroszlán hullájára bukkannak. A megölt koldus 
ugyanis nem volt más, mint a dögvész daemona, 
— ki ekként elpusztulván : a dögvész is legott 
megszűnt. 

Appollonius, nem mint Krisztus Urunk a 
mennyből, hanem az indiai pogány papoktól: a 
braminoktól nyerte csodatevő hatalmát. Philo-
stratus tüzetesen leirja hősének Indiába történt 
utazását, uti éleményeit, s beavattatását a bra-
minok titkos tudományába. Ezen útleírás nem 
egyéb, mint számos kortani, földrajzi tévedések-
nek, nevetséges, sületlen meséknek conglomera-
tuma. Izleltetőül rövid kivonatot adunk Apollo-
nius uti kalandjaiból. — A két szolga, egy gyorsíró 
és szépiró kíséretében India felé igyekvő nem 
mindennapi tourista legelőször is Ninivében álla-
podik meg. I t t csodáiéinak egyike, Damis nevű 
polgár, a további útra tolmácsul.ajánlkozik. Apol-
lonius ugyan a tolmácslást visszautasítja, mert 
úgymond ő minden idegen nyelvet beszél, noha 
azokat soha senkitől nem tanulta. (Ici. m. 1. I. c. 
XIX.); de azért Damis mégis hozzá csatlakozik. 
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— Ninivéből Mesopotamiába érnek, s midőn az 
Euphrat folyó egyik hidján keresztül haladva egy 
vámszedő Apolloniust meg akarja vámolni, — ő 
avval szabadkozik, hogy ő csupán a megtartózta-
tást, az igazságot, az erősséget, a bátorságot és türel-
met hordozza magával. — No — úgymond a vám-
szedő — ezekért a portékákért nem kell vámot 
fizetni. — Mesopotamiából Babylonba utaznak. Az-
után megmásszák a Kaukázus hegyeket, hol óriási 
nagyságú emberekkel találkoznak. Az Indus folyó 
mentében feltalálják a vén elefántot, melyet Pórus 
király a hydaspesi csatában használt. — Az erith-
rei tenger mellékén egy nagy sárkány legyőzésére 
irányzott vállalatnak lesznek szemtanúi, s meg-
tanulják, mint lehet az erdei szarvasokat meg-
szelidítni. Végre elérik utazásuk czélpontját: a 
braminok városát, hová eleintén csak is Apollo-
nius léphet be; Damis később nyer hasonló en-
gedélyt. A braminok főnöke Jarchas, mint isme-
rőst üdvözli Apolloniust. A braminok mind tiszta 
görög nyelvet beszélnek. 

Négy hónap alatt Apollonius beavattatik az 
indiai papok összes tudományába. Megtanulja: 
miként lehet a levegőbe felemelkedni, miként 
kell puszta illetés által bárminő beteget meggyó-
gvitani; miként lehet megérteni a madarak, ha-
lak és egyéb állatok nyelvét, végül csoda dolgok 
müvelésére hét büvész-gyürüt kap Jarchastól. (Id. 
m. 1. III. cap. XLI—XL1V.). 

A ki minő forrásból merit: oly vizet ad má-
soknak ; — Krisztus Urunk mennyei forrásból, az 
egy Isten mindentudóságának és mindenhatósá-
gának örök forrásából meritett s azért az ő ta-
nai és cselekedetein mennyei, isteni iz érezhető. 
— Appollonius a képtelen mesék forrásából ivott 
s hozott magának vizet: tehát meseszerű vagyis 
a józan eszű ember előtt hihetetlen mindazon 
csodaszerüség, mely az ő személyiségéhez fűződik. 

A párvonalt befejezendők : lássuk Krisztus 
Urunk és egyúttal Apollonius életének végszakát. 

Krisztus az emberi nem megváltására a ke-
resztfán meghalt, harmadnap halottaiból feltá-
madt, s feltámadása után tanítványai szemelát-
tára, mennybe emelkedett. 

Apolloniust késő öregségében a császárrá 
lett Nerva magához hivatta Rómába; de ő nem 
jött el, hanem niaga helyett csak jó tanácsokat 
küldött a császárnak, s tanítványát Damist. Ezu-
tán a hires férfiú nyomtalanul eltűnt; őt többé 
sem élve, sem halva senki nem látta, mert az 

istenek őt mennybe vitték. A mesés módon szü-
letett bölcsész, mesés módon hagyta el a világot. 

Az Atya jobbján ülő Krisztust, mint Isten 
Fiát 19 század óta imádják a keresztények milliói. 
Apollonius tiszteletére Tyana lakói emeltek temp-
lomot; egyebütt képét tisztelték. A rövid ideig 
tartott tiszteletnek mainap már nyoma sincs. — 
Korunkban még a hitetlen liberálisok is moso-
lyogva gondolnak tyanai Apollonius történetére. 
Legfeljebb egyes liberálisok dicsőitik olykor-oly-
kor a kereszténység alapitójának rovására az 
egykor oly annyira ünnepelt pogány bölcsészt. 
Sic transit gloria mundi, — sic, evanescit gloria 
mendacii ; Verbum autem Uei, ejus gloria et doc-
trina manet in aeternum. 

Kazaly Imre. 

Óhajok 
a c s a n á d i m e g y e p a p s á g a k ö r é b ő l 

a papi dotáczió ügyében. 

Igen tisztelt kézből vettük egy példányát ama fel-
irati javaslatnak, mely több alesperes kezdeményezése 
értelmében a megyés püspök ur ő excljához szándékolta-
tik felküldetni. 

Azokkal a hirlapi mendemondákkal szemben, melyek 
a kath. papság e nagy ügyét elmérgesiteni akarni látsza-
nak, szórói-szóra közöljük e felirati javaslatot, hadd lássa 
minden jóakaratú ember, hogy a kezdeményező csanádi 
papságot szintén a legjobb akarat vezérli mindenki s 
minden jó iránt. T. levelezőnk következő felvilágositó 
sorokkal volt szives bevezetni a mindenesetre figyelemre-
méltó felirati javaslat szövegét: 

„Torontál és Csanád vármegyék több alesperese 
mult ápril hó 28 án értekezletre gyűlt össze egy, egy-
házmegyénk kegyelmes főpásztorához intézendő felirat 
szerkesztése s szöveg-megállapitása végett, mely felirat-
ban az alsó papság a maga főpásztora előtt szintén 
őszinte bizodalommal elmondja a maga véleményét arra 
nézve, hogyan s mily eszközökkel lehetne a párbér ren-
dezése, a vallásalap szaporítása, s a szegényebb papság 
állandó segélyezésének kérdését végmegoldáshoz juttatni. 
Az alesperes urak, kik a felirat szövegét megállapítot-
ták, ugyanazt a most tartandó tavaszi gyűléseken aláirás 
s elfogadás végett kerületi papságuk elé fogják terjesz-
teni. A felirat több példányban kinyomatván, hozzájáru-
lás végett egyházmegyénk összes ft . alespereseinek is 
megküldetett a végre, hogy azt a tavaszi gyűléseken 
szóba hozzák, s illetve kerületi paptársaik által szintén 
elfogadtassák s aláírassák s azután az egyházmegye fő-
pásztorához felterjeszszék. 

Miután e nyomtatott felirat (most még csak javas-
lat /) oly indítványokat tartalmaz a rendezendő s javí-
tandó ügyekre nézve, melyek bizonyára közérdekkel bir-
nak hazánk összes kath. papsága előt t : ámbár bölcs és 
nagylelkű főpásztoraink hozandó határozatainak eléje 
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vágni legtávolabbról sem ju tha t eszembe, mégis kivánatos 
dolgot vélek cselekedni, midőn az érdekes okmány egyik 
példányát mellékelve főtisztelendőségednek beküldőm, 
azon rokonérzelmü kérelemmel, szíveskedjék azt vagy 
egész terjedelme szerint becses lapjába felvenni, ami sze-
rény véleményem szerint talán megfelelőbb lenne, vagy 
legalább annak lényeges kivonatát, nevezetesen az indít-
ványok pontjai t közölni. 

Hiszem, hálával fogják ezt venni többi egyházmegye-
beli t. paptársaink is. 

Egyébként , mi sors érendi ezen felirati javaslatot 
egyházmegyénk papságának most tar tandó gyűlésein, arról 
is lehetőleg annak idején a f t . szerkesztő urat s illetve 
a „Religio" t. olvasóközönségét értesíteni fogom. — Hő 
üdvözlettel stb." 

A felirati javaslat szövege ez: 
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Ur ! 

Kegyelmes Atyánk ! 

Köztudomásu tény, hogy Trefor t Ágoston m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ő nagyméltósága va-
lamennyi főtisztelendő római és gör. ka th . megyés püs-
pökhöz, s igy Nagyméltóságodhoz is ez évi márczius hó 
26-ról kelt körlevelet intézett, melyben a papi párbér 
kérdésének rendezése, a vallásalap bevételeinek szapo-
rítása, és a segélyre szorult lelkészkedő papság állandó 
segélyezésére u j források előteremtése a magas püspöki 
karnak és igy Nagyméltóságodnak is főpásztori gondos-
kodásába ajánltatik, és ezen a miniszter ur ö nagymél-
tósága által ép oly kényesnek, mint a magyarországi kath . 
egyházra de az országra nézve is oly fontosnak ismert 
kérdések fölött nagybecsű véleménye kikéretik. 

A miniszter ur ő nagyméltóságának ezen legjóaka-
róbb buzgó törekvése, amint egyrészt találkozik Nagy-
méltságodnak, kegyelmes főpásztorunknak huszonöt éven 
át a csanádi egyházmegyében kifej tet t nemeslelkü bőke-
zűségével: ugy másrészt nem csekély örömére szolgál 
ezen papságnak az, hogy ezúttal látni szerencsés, miként 
a magas m. kir. kormány a magas püspöki kar nyomán 
haladva a szűkölködő alpapság iránt meleg rokonszenv-
vel viseltetik. Midőn azonban mi alulírtak ezen őszinte 
örömünknek szívesen adunk kifejezést, és teljes fiúi biza-
lommal a magas főpásztori kar bölcs elhatározásainak 
nézünk elibe, egyszersmind el nem mulaszthat juk, oly 
fontos, sorsunkat oly közelről érintő ügyben, mely eset-
leg az egész lelkészkedő papság megélhetésének eddigi 
alapjait gyökeresen megváltoztatni alkalmas, szerény sza-
vunkat emelni, azon édes reménynyel kecsegtetvén ma-
gunkat , hogy oly korban, midőn a nép szavára oly so-
kat adnak, a Nagyméltóságod részéről az általunk hon-
fiuilag tisztelt vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
adandó véleményes válasz annál nagyobb nyomatékkal 
fog birni és igy annál nagyobb sikert fog aratni, ha az 
alárendelt papi név szavára — azon papi nép szavára, a 
melynek legsajátibb életkérdése ezúttal szőnyegre hozatott , 
— támaszkodhatik. 

Azon sokféle mód és eszköz közé, mely alkalmas 
volna a lelkészi javadalmazások kiegészítésére, minden-
esetre az is számitható, mely nem régen a velünk szo-

rosabb kötelékben levő ausztriai tar tományokban ér-
vényre emelkedett, s mely abban áll, hogy az ottani 
alkotmányos kormány által a papság meghallgatása és 
beleegyezése nélkül annak javadalmaira, s pedig kizá-
rólag azokra egy u j neme az adónak, az úgyne-
vezett vallásalapi járulékok kivettettek. Hogy mily igaz-
ságtalannak ismertetik fel az egész katholikus világban 
ezen eszköz, muta t ják leginkább szentséges atyánknak, a 
római pápának 1876. évi május hó 29-ről a linczi püs-
pökhöz intézett levelében foglalt eme szavak: „Deplorarp 
nunc cogimur, praeter cetera detrimenta . . . injuriam per 
illius legis executionem illatam Clericis proventu gauden-
tibus et objectam inde difficultatem inopibus, quibus per 
eorundem proveutuum resectionem consuli vellet. Equi -
dem Dominus ordinavit iis, qui evangelium annuntiant, 
de evangelio vivere . . . Id tamen ut rite perficiatur, opus 
est ecclesiastica auctoritate, et in casu, de quo agitur, 
Romani Pontificis, qui non tantum bénéficia conferre, sed 
etiam, uti generalis sacrorum bonorum administrator, be-
neficiis iisdem et religiosis domibus onera imponere po-
test in pauper ions cleri sustentationem. At ubi a laica 
potestate omni ju re destituta legitimi ecclesiasticorum 
proventuum possessores immanibus gravantur tributis, si 
lex praeterea e redituum reliquiis subsidia decernat in 
pauperes eroganda, Clericos, cum aliéna ecclesiastica bona 
sic pro lubitu t ransferantur in alios, patet hujusmodi suppe-
ditationem ptrcipere non licere." 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur körültekintő eljárása,, melylyel nem akart de nobis 
sine nobis intézkedni, hanem legelőször a magas püspöki 
karhoz fordult, kegyelmes főpásztoraink atyai bölcsessége 
mellett elegendő kezesség, miszerint nem kell tar tanunk 
attól, hogy az a lpapság saját javadalmaira az azokat már 
sújtó nehéz terheken felül még akármily természetű uj 
adó fogna kivettetni. De a katholikus egyházi álláspont-
hoz szigorúan ragaszkodván, azt sem óhaj t juk, hogy sze-
gény pályatársaink felsegélyezése czéljából, akár a magas 
püspöki kar beleegyezésével, akár a nélkül, a főpapi j a -
vadalmakra u j adó rovassék, hanem inkább szeretjük, ha 
mint eddig, ugy ezentúl is a segélypénzek egyházmegyén-
ként a főpásztorok bőségesen osztogató atyai kezeiből 
egyenesen és nem a vallásalap közvetítésével kerülnek 
azoknak szegényes asztalaira, kik rászorulnak. 

Mindazonáltal nem ismerjük félre, hogy tekintettel 
a napról napra mindinkább fokozódó szükségletre, az 
állandó és rendszeres segélyezés u j forrásainak megnyitá-
sáról kell gondoskodni. Csakhogy mi alulírottak uj for-
rásokat az egyházmegyénkben már létező „misere dotato-
rum curionum" alapjába vezetni és az egyházmegyei 
papság saját kezelése alatt tar tani óhaj t juk. Ezen uj 
források szerény ajánlatunk szerint a következők vol-
nának : 

1. az emiitett alapra minden egyházmegyei tag kö-
teleztetik a papi nvugdij kulcsa szerint megállapított ösz-
szeget hagyományozni ; 

2. önkéntes adakozások a lelkészkedő papság ré-
széről ; 

3. minden lelkészi javadalom után megüresedése 
esetében az ideiglenes administrator által beszolgáltatandó 
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az összes jövedelemnek 10 százalékában megállapítandó 
interkaláris járulék ; 

4. az eddig is ezen czélra fordított házassági fel-
mentvényi dijak. Minthogy azonban egyrészt előrelátha-
tólag az ezen forrásokból származandó összegek nem 
lennének elegendők a szükségletek fedezésére, másrészt 
pedig a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter ur jóakaró nyilatkozata kegyesen kilátásba helyezi, 
miszerint Magyarország lelkes kormánya is kész némileg 
hozzájárulni a szegény lelkészek jobb ellátásához: 

5-dik forrásnak még a következőt bátorkodnánk 
ajánlani. 

Ugyanis a kath. egyház lelkészei már akkor rendes 
anyakönyveket vezettek, mikor az állam ilyenekről még 
ném is álmodott. De jöt t a modern állam, s felismervén 
az anyakönyvekben lefektetett kincseket, sietett azokat a 
maga hasznára kiaknázni azáltal, hogy bélyegtörvényében 
elrendelé, miszerint minden anyakönyvi kivonat 50 kraj-
czáros bélyeggel láttassék el, minek következtében tete-
mes jövedelmet biztosított magának a nélkül, hogy az 
anyakönyvek beszerzéséhez és viteléhez egy krajczárral 
is hozzájárulna. Szerény indítványunk tehát oda irányulna : 
kegyeskednék nagyméltóságod egyetemben a többi kath. 
főpásztorokkal és karöltve a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi miniszterrel a magas kormánynál kiesz-
közölni, miszerint ama 50 krajczáros bélyeg, mely az 
anyakönyvi kivonatokra törvény szerint ragasztandó, csak 
egyik felében vagyis 25 krajczárban jövedelmezzen az 
államkincstárnak, másik fele pedig, szintén 25 kr. ér-
tékében az egyházmegyénként szervezendő „szegény lel-
készek segélyalapjába" vezettessék. Ezen művelet kivi-
tele nehézségekkel nem járhat és többféleképen elérhető, 
és ha az egész országra kiterjesztetnék, nemcsak a kath. 
egyház, hanem még a felekezetek szegény lelkészeinek is 
javára szolgálna, a nélkül, hogy az államkincstár tetemes 
vesztességet szenvedne, vagy az ország lakosságára ujabb 
teher rovatnék. 

Midőn mi azonban ilyképen saját segélyalapunkat 
állandó cselekvési állapotba hozni buzgólkodunk, nem 
ti tkolhatjuk el azon meggyőződésünket, miszerint az or-
szágos katholikus vallásalap is szükségképen szaporítandó. 
Ha azt nem akarjuk, hogy ezen alap minden kímélet és 
a leghelyesebb kezelés mellett mégis tovább sorvadjon, 
szükségképen kell azt uj táplálékkal ellátni. Erre nézve 
nem vélünk a katholika egyház örök elvei ellen vétkezni, 
s ha mégis vétkeznénk, előre bocsánatot kérünk, de ha-
zafiságunk által sugallott lépést óhajtunk tenni, midőn 
alattvalói mély tisztelettel azt kérelmezzük és kérelmün-
két illetékes legmagasabb helyre jut tatni Nagyméltóságod-
hoz ezúttal fiúi bizalommal esedezünk, hogy diplomacziai 
uton szereztessenek vissza azon milliók, melyek a hit-
buzgó nagy hajdankorban az apostoli királyok, magyar 
egvháznagyok és mágnások részéről Rómába küldettek, 
ottan a római pápák által a de propagando fide hitter-
jesztő intézethez utaltattak, és most a Rómában hatalmas-
kodó szavoyai királyi kormány által lefoglalva lévén ugy 
sem szolgálnak többé a hitterjesztés szent és magasztos 
fczéljánák, hanem a Propaganda többi jószágaival együtt 
•nevezett hatalom kezeiben egy ha mindjárt késő jövőben 

kitörendő háborúban, — amelytől hogy az ur Isten min-
ket megőrizzen, mindennapi imáinkban fohászkodunk, 
könnyen szegény hazánk ellen fordíttathatnak. Ezen milliók 
visszaszerzésével lehetne fogyatkozó vallásalapunkat ha-
talmasan felsegíteni.*) 

Ami a párbért illeti, igazán örülnénk, ha ezen pri-
mitiv, az egyház ős korára emlékeztető és a mai viszo-
nyok közt sok kellemetlenséggel járó lelkésztartási esz-
köztől, valamely igazságos és senkit meg nem rövidítő 
módon megszabadulhatnánk. 

Többiben akármit hoz a szőnyegre került, életünkre 
mélyen kiható kérdésekben a jövő, fiúi mély hódolattal 
biztosítjuk Nagyméltóságodat rendithetlen hűségünkről és 
engedelmességünkről, valamint a reánk bízott és a szent 
keresztségben Krisztus Urunknak megnyert lelkek gon-
dozásában lankadni nem tudó, buzgalmunkról, s nem szü-
nünk meg Nagyméltóságod mindennemű jóléteért oltáraink-
nál imádkozni. 

Kelt . 1885 évi hó . . . tartott 
kerületi gyűlésünkből." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 8. Valóság és ábránd, vagy az 

alsópapság közötti izgatás. II. — Múltkor arra szorít-
koztam, hogy a status quaestionis-t felderítsem amaz állí-
tólagos „izgatás" vagy agitáczió dolgában, melyről a „B. 
Hirlap" a „Nemzet" dementije daczára és utána is az 
alsóbb papságot, nevezetesen a „Torontál megyei papsá-
got", vádolja. 

Igen örülünk, hogy az első kézből vett hiteles in-
formácziók alapján kellő mértékre leszállíthatjuk ama két-
ségtelenül több rosz indulattal mint tájékozottsággal irt 
mystificatiókat. melyeknek a hírlappal együtt a közönség 
is áldozatul esett. 

Amit legelőször kell constatálnunk az az, hogy nem 
a torontálmegyei papság, de igenis több torontálmegyei 
és csanád vármegyei alesperes április 28-án Nagy-Kikin-
dán teljesen magán jellegű értekezletre gyűltek össze, test-
vériesen megbeszélvén Trefort A. miniszter f. évi már-
czius 26-iki ismeretes körlevelét és megállapodván a fenti 
pontokban, melyek akármihez inkább hasonlítanak, mint 
agitáczióhoz vagy izgatáshoz. 

Az az egy házias, és másrészt loyalis és hazafias 
hang, mely a közösen megállapított és elfogadott körle-
vél egész szövegén elejétől mindvégig átvonul, még ár-
nyékát sem árulja el az agitácziónak, az izgatásnak. 
Roppant „izgatott" lehetett a szerencsétlen tudósító, ki 

I egy ilyen békülékeny, egyházilag teljesen korrekt, álla-
milag tökéleteseu kifogástalan hangon tartott okmányban 
izgatást lát. Sajnáljuk az ismeretlent, de egyebet nem 
ajánlhatunk neki, mint valami hideg vizgyógyintézetet ideg-
zetének erősítésére. Vagy talán látási és hallási érzékei 
nincsenek épségben? Ez sem lehetetlen. 

De különben Ítéljen maga a t. olvasó. 

*) A Propaganda ügyének ily irányban való érintése véle-
ményünk szerint nem egészen helyes. Magyarországot illethető 

•milliókról sző sincs. v: Szerlc. 
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A szóban forgó okmány tulajdonképen levél a nagv-
mélt. püspökhöz intézve, melyet az emiitett esperesi ér-
tekezlet a többi esperesi kerülethez is szives hozzájárulás 
végett elküldött. 

A levél kezdete constatálja azt a tényt, hogy Tre-
fort A. az ismeretes levelet kibocsátotta és a nmélt. püs-
pöki kar véleményét kikéri. 

Ezen bevezetés után, a mint láttuk, szórói-szóra 
igy folytatja a levél. Jónak látjuk ezt ismételni. 

„A miniszter ur ő nagyméltóságának ezen legjó-
akaróbb buzgó törekvése, amint egyrészt találkozik Nagy-
méltóságodnak, kegyelmes főpásztorunknak huszonöt éven 
át a csanádi egyházmegyében kifejtett nemeslelkü bőke-
zűségével ; ugy másrészt nem csekély örömére szolgál ezen 
papságnak az, hogy ezúttal látni szerencsés, miként a ma-
gas m. kir. kormány a magas püspöki kar nyomán ha-
ladva a szűkölködő alpapság iránt meleg rokonszenvvel 
viseltetik. Midőn azonban mi alulírtak ezen őszinte örö-
münknek szivesen adunk kifejezést, és teljes bizalommal 
a magas föpásztori kar bölcs elhatározásainak nézünk elibe, 
egyszersmind el nem mulaszthatjuk" stb. 

A levél végén pedig ezeket találjuk : 
„Többiben akármit hoz a szőnyegre került, éle-

tünkre mélyen kiható kérdésekben a jövő, fiúi mély 
hódolattal biztosítjuk Nagyméltóságodat rendithetlen hű-
ségünkről és engedelmességünkről, valamint a reánk bízott 
és a szent keresztségben Krisztus Urunknak megnyert lel-
kek gondozásában lankadni nem tudó buzgalmunkról, s 
nem szűnünk meg Nagyméltóságod mindennemű jóléteért 
oltárainknál imádkozni." 

Ugyan ki talál ezen részletekben izgatást vagy agi-
tácziót? Yajjon, a ki izgat, ki agitácziót inscenirozni akar, 
igy érez, igy ir, igy nyilatkozik ? . . . 

A feleletet a szives olvasó Ítéletére bizzuk. 

De talán a levél többi tartalmában van az a bizo-
nyos „izgatás" vagy „agitáczió?" Feleletünk: épp oly 
kevéssé, mint a bevezetésben vagy befejezésben. 

Az indítványozók azon eszméből indulnak ki, hogy 
az alpapság helyzetéről lévén szó, ők is hallatni akarják 
szerény szavukat, még pedig fiúi bizalommal saját megyés 
püspöküknek beadott felterjesztésben, a legilletékesebb 
forum elé a legtörvényesebb modorban akarják vinni lelkük 
gondolatait és szivük vágyait. Nem tanácsadók gyanánt 
akarják magukat feltolni püspöküknek, hanem mint mond-
ják „oly korban, midőn a nép szavára oly sokat adnak, a 
Nagyméltóságod részéről az általunk honfiuilag tisztelt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák adandó véle-
ményes válasz annál nagyobb nyomatékkal fog birni és 
igy annál nagyobb sikert fog aratni, ha az alárendelt 
papi nép szavára, — azon papi nép szavára, amelynek 
legsajátibb életkérdése ezúttal szőnyegre hozatott — tá-
maszkodhatik". 

Azután áttérnek a segélyezés módjára és eszközeire. 
Nagyon helyesen rosszalják és elvetik azt a módot, mely 
Ausztriában ezelőtt lábra kapott, hogy t. i. a papság 
meghallgatása és beleegyezése nélkül annak javadalmaira 
egy u j neme az adónak, az úgynevezett vallásalapi járu-
lékok kivettettek. 

De másrészt azt sem akarnák az indítványozók, ha 
akár a riagym. püspöki kar beleegyezésével, akár a nél-
kül u j adó rovatnék a főpapi javadalmakra, hanem in-
kább azt szeretnék, ha nem a vallásalap közvetítésével 
kerülnének a segélyek a szegényebben dotált klérus kezei-
hez, hanem egyenesen a főpásztor októl. 

Az agitáczióval vádolt kezdeményezők az egyház-
megyében létező „misere dotatorum curionum" nevezetű 
alapba akarjak vezetni és az egyházmegyei papság saját 
kezelése alatt megtartani az állandó és rendszeres segé-
lyezés u j forrásait. Az u j források is elég világosan van-
nak jelezve. 

Ez tehát amaz izgatással és „agitaczió"-val vádolt le-
vélnek tartalma. 

Újból kérdezzük : ki találhatja fel józan észszel ezen 
levélben csak árnyékát annak a hírhedt „agitáczió"-nak 
vagy „izgatás"-nak ? 

Mi azt hiszszük, senki, még az sem, ki világnak 
bocsátotta ezen rágalmazó hireket , mert fel akarjuk 
tenni, hogy ő is, ha ismeri a szóban levő levél tartalmát, 
akármi mást, de izgatást és agitácziót nem lát ezen le-
vélben. Már legfőbb ideje volna, egyszer a papságot és 
különösen a csanádi papságot ezen oly rosszul hangzó 
és merőben alaptalan vádaskodástól megkimélni. Erre 
jogosan tar that igényt hazánk papsága és különösen ama 
papság, mely mint a csanádi, oly nehéz és exponált he-
lyen, hazánk ama polyglott vidékén oly nemesen és lel-
kesen és oly szép eredménynyel és sikerrel szolgálja a 
haza ügyét ! Tessék csak oda menni és meggyőződni ! . . . 

A levélről, illetőleg az indítványokról legközelebb 
elmondom véleményemet. ? 

Veszprém. Katholikus congressus a kiállítás alatt. 
(Vége.) — E czim alatt a ,V. Közi.' nagyérdemű szerkesz-
tője lapja legújabb számában következő második czikket 
közölt : 

„A „Magyar Állam", a magyar katholikusok egyik 
lelkes vezérlapja, mult szerdai számában ezeket irja 
rólunk : 

„Kath. kongresszus a kiállítás alatt". Ily czimü ve-
zérczikket találunk a „Veszprémi Közlöny" april 26-i 
legújabb számában. Nagyrabecsüljük veszprémi legjobb 
szándékú kath. laptársunk czikkét ; vajha csak annyiból 
állna a dolog a nagy eszme létesítése kürül. De t. lap-
társunk, ugy látszik, nem forgatta vagy elfeledte az ante-
aktákat. Elfeledte, hogy a kath. kongresszus vagy nagy-
gyűlés — egyik vagy másik nevezet nem teszi a lénye-
get — 1883-ban a legjobb auspiciumokkal lett volna 
megtartandó Budapesten, mint fejlődménye a „Kath. 
Elvbarátok Szövetségéinek, mely már azelőtt éveken át 
az ország különböző részeiben épületes kath. harmóniában 
és nemcsak főpásztoraink, de XIII. LEO szentséges atyánk 
legm. helyeslése- s apostoli áldásával lőn kitüntetve. Ha-
nem az 1883-ban Budapesten megtartatni szándékolt kath. 
kongresszus kényes természetű s nem a katholikusoktól 
függő akadályokba ütközött. Ez akadályok most sincse-
nek még elhárítva, de van remény, hogy legközelebb el 
fognak hárittatni. Az akadályok bővebb jellemzése azért 
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szükségtelen ezúttal, mivel az 1883-ra tervezett nagygyű-
lés elhalasztását a „Magyar Állam"-ban az 1883-ik év 
nyarán szokott őszinteségünkkel s mindenkinek megnyug-
tatásával bőven indokoltuk. Az 1883-i kath. kongresszus 
egyházunk s hazánk nagy oszlopának, gróf Cziráky János 
zászlós urnák elnöklete alatt lett volna megtartandó, 
amint ez a megsiratott nagy embernek hozzánk intézett 
s a „Magyar Állam" 1882-i decz. 19-i számában közzé-
tet t programmszerü nyilt levelére főpásztoraink egyik 
legtudósabbja a „M. Állam" 1883-i első számában 
szintén gyönyörű nyilt leveléből kitetszik. Cziráky ezen 
konfesszor-szellemü nyilt levélben adott viszhangot ; a 
kongresszuson résztvevők száma az ország minden részé-
ből már ezrivel biztosítva volt s minden a legjobb re-
ményekre jogosított, midőn a katholikusoktól nem függő 
kényes és fontos akadályok közbejöttek. íme ez mind az 
anteaktákhoz tartozik. Sőt több. Mert a főpásztorok na-
gyobb részének helyeslése is, sokaké nagyszerű nvilatkoz-
mányokban közzé is téve, előlegesen adva és biztosítva 
volt. Az akadályok nagyok voltak, éppen egy pár év 
kellett azok leküzdésére. Ezeket kívántuk emlékezetbe 
hozni a derék „Veszprémi Közlöny" czikke alkalmából." 

Tisztelettel, sőt köszönettel vesszük, igy válaszol a ,V. 
K.', a ,M. Á., a katholicismus ügyében évtizedek óta lankadni 
nem tudó buzgó szerkesztőjének e nyilatkozatát, de meg-
valljuk, meggyőződésünkben, hogy e providentialis évben 
a kath. congressust meg lehet, meg kell tartani, még 
inkább megerősített. Vagy lehet a „Kath. Elvbarátok 
Szövetségé"-nek alapján, melynek akadályai a lefolyt egy-
pár év alatt leküzdettek, a kath. congressust megtartani, 
vagy nem. Ha lehet, akkor ép a „Magyar Állam" derék 
szerkesztőjének kell e lehetőséget nyíltan férfiasan ki-
mondani és az actiót megindítani. Meg lehet arról győ-
ződve, hogy ha a zászlót kibontja, ott leszünk, szent 
ügyünkért férfiasan fogunk vele együtt küzdeni. Ha pe-
dig a „Kath. Elvbarátok Szövetségé"-nek alapján a con-
gressus megtarthatása sein ezen, sem a következő évek-
ben nem lehetséges többé, akkor ismét a „M. Állam" 
érdemes szerkesztője van hivatva ezt nyiltan, őszintén, 
férfiasan kijelenteni. Ez esetben u j alapon kell a con-
gressust megtartanunk és erre ajánljuk mi az általunk 
kifejtett alapot, mely semmi, épen semmi akadályba sem 
ütközik és ezen évben meg is tartható. Sürgetőleg köve-
teli ezt a magyar katholikus nép vallás-erkölcsi és anyagi 
existentiájának veszélyben forgása, ami halasztást nem 
tür, különösen most, mikor a kiállítás erre a legkedve-
zőbb alkalmat nyújt ja. Hadd lássa meg a magyar ka-
tholikus nép, hogy a magyar fővárosban mégis csak 
van valaki, a ki a magyar katholikus nép ügyét szivén 
hordja." 

Igy a ,V. K.' lelkes szerkesztője. 
Várjuk a ,M. Á.' ujabb nyilatkozatát. 
Csak el ne ejtsük a dolog lényegét! 

Róma. XIII. Leo pápa válasza a német zarándokok 
hódoló feliratára. — 

Dilecti Fil i i! 
Optatum laetitiae fructum, quem nobis affért hodi-

erna die praesentia vestra, cumulât atque adauget decla-

ratio voluntatis et causae, quae vos ad hanc Apostolicam 
Sedem venerabundos coram adduxit. I taque paterno amore 
singulos complexi maxime probamus commune proposi-
tum, quo vestrum, plurimaque spe in Deo posita, qui 
optimorum consiliorum auctor est et adjutor, futurum 
confidimus, ut id, quod vultis, feliciter assequamur, sci-
licet ut ex hac Urbe Roma, principe catholici nominis, 
quam cruore suo et Pontificali Sede B. Petrus consec-
ravit, incitamenta sumatis ad omnem christianam laudem 
praecipueque ad constantiam, quae virtus maxime vobis 
est hoc tempore necessaria. Nos quidem ad rem Germa-
niae catholicam intentum anïmum habemus, diuque sus-
picimus ac miramur tot praestantissimorum virorum in 
tuenda religionis vita claros et nobilitatos labores. Item-
que magnae multitudinis in colenda pietate studium, in 
fide Romani Pontificis constantem firmitatem, in episco-
porum obsequio alacritatem, in variis charitatis artibus 
industriam cum liberalitate conjunctam Neque silebimus 
optimum illud incolumitatis vinculum et praesidium, quod 
est concordia animorum et voluntatum. Earn cum alia 
multa, tum annui coetus vestri testantur, in quibus pro-
positum vobis esto, ea cominuni studio provehere, quae 
ad incrementum religionis publicaeque salutis aptissima 
videntur. Hisce etiam de causis Nos vixdum inito Ponti-
ficatu considerare studiose coepimus, quidnam agendum 
esset, quo christiani nominis libertás cum tranquillitate 
in Germania restitueretur. Cognoscendarum rerum initia 
ul tra fecimus, necquidquam de studio illo pristino tem-
poris diuturnitate praetermisimus. Summám in hoc ge-
rendo negotio aequitatem adhibuimus, lenitatemque tan-
tam, quae tam maxime per officium licuit. Voluntatem 
praestare eamdem parati suuius, atque utinara Dei bene-
ficio is exitus aliquando ut contingat, qui ad stabiliendam 
concordiam valeat, diuque catholicorum votis expeditaro 
tranquillitatem reducat, quas res non Ecclesiae solum, 
sed vel ipsi Germanorum imperio judicainus profuturas . 
Interea dilecti Filii nos, in graven hujusmodi curam cogi-
tationemque intenti volumus, ut quotquot diligitis catholi-
cum nomen, alia in re, quae publice interest, animose 
Nobiscum adlaboretis. Perseverantiam intelligimus, qua 
oppugnatoribus religiosae civilisque disciplinae resistendum 
est. Praecipue vero societatibus hominum non honestis 
Ecclesiae auctoritate damnatis, quae quid in Deum, in 
Ecclesiam moliantur, et quo tendant, satis in comperto 
est. E t hue nominatim conferre, prout consvevistis, ne-
cesse est omnem curam contentionemque vestram ad 
impediendos devagantis sotialismi decursus, ut qui nititur 
ipsa societatis humanae fundamenta diruere. Tanti mali 
remedia nusquam expectanda nisi a christiana religiorie 
certiora. Ex hoc igitur fonte christianos homines adju-
menta afferre petiinus, quorum ope praesentium multi-
tudinem periculorum, quatenus possunt, defendant. Me-
mores dem um charitatis ac beneficentiae studeant vitam 
proletariorum atque opificum facere meliorem, planeque 
optimo collocatum sciant, quidquid opere ingenii, studii-
que in tuendis operariorum commodis impenderint. Prop-
terea quod hi maxime sunt digni solatio, et magis eorum 
vita patet perniciosis illecebris insidiisque peccantium. 
Harum exercitatione virtutum ipsi mores vestri testabun-
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tur eo meliores in omni republica cives futuros, quo 1  

sanctius catholicae fidei praeceptis paruerint. Nos interim 
a Deo petimus, ut vos, Dilecti Filii, ad oinne munus 
officii confirruet atque coelestium beneficiorum auspicem 
paternae benevolentiae vobis, fam Iiis vestris, atque omni-
bus Germaniae catbolicis Apostolicam benedictionem per-
amanter impertimus. 

I R O D A L O M . 

Ave Mária! 
A magyar k ithoh'kus papsághoz ! 

Im bekopogtatott önökhöz mélyen tisztelt paptár-
saim, a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja." 

Visszautasitják ? 
Ez lehetetlen ! Nincs ok reá. Sőt minden körül-

mény a vendég bebocsáttatását kéri. 
E vállalat missiószerü ! Ha önök tudnák, mi módon 

jöt t létre e vállalat, felkiáltanának: „Digitus Dei est hic!" 
Isten ujja működik i t t ! 

Hadd tudjuk meg hát az előzményeket, szólal meg 
most a szives olvasó. 

Nem lehet ! azt felelem ; nem lehet ! 
De nem lesz másként jövője ! Es e természetes okos-

kodásnak igaza van. 
Ha az emberiség természetét vizsgáljuk, csakugyan 

azt látjuk, hogy nincs kapósabb eszköz valamely uj vál-
lalat felvirágoztatására, mint a kíváncsiságnak, az emberi 
természet e gyöngeségének fokozása. Innen a sok csil-
lámló kirakat és a sok értéktelen kelmével megrakott 
boltok. 

„A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja," hogy jövőt 
biztositson magának, nem indul az emberi természet e 
gyöngeségének útjára, hogy meghóditsa azt. 

És mégis jövője, fényes jövője lesz. 
Hogyan? Kérdezi a t. olvasó. 
Éppen azon oknál fogva ; mert nem az emberi ter-

mészetre épiti kizárólag reményeit. 
„Digitus Dei est hic." Isten ujja működik itt ! 
És az Isten, aki az ő Szfiz anyját az égben any-

nyira kitüntette, hogy őt minden szentek királynéjává 
koronázta, elég hatalommal bir arra is, hogy eredményt 
is biztositson azon jóakaratnak, melyet egy Mária-tisztelő 
lelkébe öntött. 

Azért a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" teljes 
biztossággal néz egy óhajtot t jövő elé; bizalommal re-
méli, hogy szivtelen fogadtatásra sehol sem fog találni. 

A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja gondoskodni 
fog arról, hogy őszinte tisztelőjének szivét megindítsa 
és megnyerje a „Legszentebb Ró/.safü/.ér Királynéjának " 

És meglesz idővel a kel'ő pártfogás. 
Mily dicső ténye lesz a Nagyhatalmú Szűznek, fel-

éleszteni, nagyobb tetterőre kelteni az iránta való tiszte-
let érzelmét. 

Mert a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" szi-
ves elfogadása annyit jelent mint hatalmasan nyilvání-
tani a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" iránt érzett 
tiszteletet. 

Ne vegye rosz néven senki, hogy vállalatom felka-
rolásához mérem a Legszentebb Szűz iránti tiszteletet. 

íme egyszerű, természetes magyarázata a dolognak : 
1. Magamat nem keresem. Hiszen az a Pater An-

gelicus név csak amolyan kölcsönzött név, mely csak rám 
nézve bir jelentőséggel. 

2. Anyagi hasznot nem keresek. Hiszen tessék kissé 
szétnézni a boltban, mi minden található o t t : szép ké-
pek, szép papiros, szép nyomás és . . . ha öndicséretnek 

nem veszik, hasznos tartalom is. Tessék utána nézni, 
hány száz egész évi előfizetésből telnek ki csak az első 
egypár szám kiállítása és 8000 példányban szétküldése ! ? 

Tehát mit keresek ? 
Semmi egyebet, mint a „Legszentebb Rózsafüzér 

Királynéjá"-nak tiszteletét. 
Keresem őt minden anyagi és szellemi erőm teljes 

feláldozásával. 
Keresem öt költők, szónokok inagasztalásaiban s 

az egyház szertartásaiban. 
Keresem őt annyi sok tisztelőjének áhítat-gyakorla-

taiban, kiválóan pedig a rózsafüzér ájtatosságábau. 
Keresem őt a világ és hazai történelemben, a kegy-

helyeken, a tiszteletére alakult egyesületek, testületek 
beléletében. 

Keresem őt a Mária-tisztelő nagy szentek csodálatos 
életében. 

Keresem őt az ő megjelenésében régibb és ujabb 
csodáiban. 

Keresem őt a magyar népem jelenlegi tiszteletnyil-
vánulásaiban. 

Keresem őt kegyelmes főpásztoraink fönkelt ma-
gasztaló soraiban. 

És midőn föltaláltam, bemutatom mindezt havonkint 
egyszer a Legszentebb Rózsafüzér Királynéjának rózsapi-
ros hírnökében. 

Most tehát természetes okoskodásomat ekkép hozom 
le. Ha sem magamat, sem anyagi hasznomat nem kere-
sem uj vállalatommal, hanem egyes-egyedül a Legszen-
tebb Rózsafüzér Királynéját : ugy okvetlenül következik, 
hogy ugyanőt keresik mindazok, akik az ő hírnökét, a 
„Legszentebb Rózsafüzér Királynéja"-t is szívesen fo-
gadják. 

Hát aki nem pártfogolja e vállalatot, nem tisztelője 
a bold. Szűznek? 

Ezt nem állítom ! De természetes dolognak találom, 
j hogy a ki e szózatomat elolvasta, nem ereszti útnak 

üres kézzel a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéját". Hi-
szen könyörületlenség volna ajtót zárni azon vendég előtt, 
aki vagyonát az uton elköltötte, hogy szellemi kincseivel 
megáldja a ház minden lakóját ! 

Bízom a katholikus papságban, hogy osztatlan 
örömmel fogadja és üdvözli e vállalatot. 

A jó magyar nép éhezi és szomiuzza a jó igéket. 
Lelkészeinek bármily mérvű buzgósága ki nem elégíti. 

A templomban táplálkozik a szent igék harmatával. 
De otthon éhezik. 
Éhezik, és papjához, mint egyetlen megbizott ve-

zetőjéhez rimánkodik, könyörög: nyújtana neki szellemi 
táplálékot, hogy azzal erősitse, bátoritsa lelkét a családi, 
a társadalmi körben azon gyalázatos méreg ellen, melylyel 
a szabad gondolkodás, a szabadkömivesség minden ki-
telhető módon és eszközzel meg akarja őt ölni. 

E füzetek éppen alkalmasak arra, hogy eltávo-
lítsák a néprontás ezen pusztító fegyvereit és megment-
sék a népet az ő Nagyasszonyának és megmentsék az 
örök életnek. 

Ha minden faluban csak három ember áll össze és 
hetenkint egy-egy krajczárt félretesz, hozzájuthat a füzet 
egész évi folyamához; családjaik, vagy egy tágasabb he-
lyen több család is összejöhet; a füzet czikkeinek felol-
vasása által kedvesekké tehetik a pihenés órái t ; sok szo-
morodott sziv vigaszt fog meritni ; sok kötelességmulasztó 
kezébe veszi ismét a szent olvasót; sok szükségben szen-
vedő segélyt fog a nagyhatalmú Szűznél keresni és ta-
lálni ; mert csak egy levelező lapot intéztet a szerkesz-
tőhöz, melyben elmondja baját és biztos lehet arról, hogy 
ha lelkiüdvösségére válik, meg fog hallgattatni. E leve-
lező lapon kiirt szándékra ott fognak imádkozni ezren és 
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ezren a folytonos csodák kegyhelyén Lourdesban, és 
imádkozni fog a füzet minden olvasója. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a lelkész felelős minden 
egyes hivének lelkiüdveért. 

E felelőség súlyos, igen súlyos ! 
En e felelősség terhén akarok könnyíteni vállala-

tommal. 
Ahová a „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" elha-

tol, onnau távozik a bün, ott dúsan fognak fakadozni az 
erényvirágok ; és a jó nép amellett, hogy napi bajaiban 
az ő Nagyasszonyának vigasztalására számithat, bizalom-
mal számit arra különösen azon pillanat esetére, melynek 
sem napját, sem óráját nem tudja. Mert e borzasztó pil-
lanat okvetlenül elérkezik mindenkire nézve. 

A lelkésznek egy érdeklődést tanusitó szava, egy 
tanácsa az eredményeket a reá bizott számos községekben 
előteremti, mely lelkész ne nyúlna e könnyű szerhez, 
hogy azzal nagy eredményeket létesitsen ? ! 

Meg is fogja tenni mindenki. 
S ezért őket meg fogja áldani a „Legszentebb Ró-

zsafüzér Királynéja." 

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

terjesztésére, dr. Podraczky Istvánnak, a rozsnyói székes-
káptalan őrkanonokjának s papneveidei igazgatónak a 
szent-Györgyről nevezett, — Verbjár Pál, ugyanezen 
káptalan idősb mesterkanonokjának s székesegyházi plé-
bánosnak pedig a sámsoni czimzetes prépostságot ado-
mányozom. Kelt Bécsben, ^1885. évi április hó 16-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Trefort Ágoston, s. k. 

1636/1885. Az egri érseki egyházmegye növendék-
papjai közé felvétetni kivánó ifjak csődvizsgálatának ideje 
ez évben julius hó 4-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a 
tekintetes szerkesztőség annak szives közzétételére, hogy 
a pályázni óhajtó VI. VII. és VIII. gymn. osztályú ifjak-
nak keresztleveleikkel és ez évi iskolai bizonyítványaik-
kal ellátva Egerben az egyházmegyei hivatal irodájában 
folyó évi julius hó 3-án a délutáni órákban kell jelent-
kezniük. 

Kelt Egerben, 1885. évi május hó 6-án. 
Érseki iroda. 

VEGYESEK. 
s 

— Az Egyesült-Államokban a katholikusok száma 
nemcsak a bevándorlás utján szaporodik. Igen tetemes 
contingenssel járulnak e szaporodáshoz a — megtérések. 
Igy pl. Henri mihvaukeei érsek kimutatta, hogy püspöksége 
alatt 97,250 megbérmált közt 7500 convertita volt. Wood 
philadelphiai érsek főmegyéjében a hivek számának 
5 — 7%-á t convertiták alkotják. Gibbons érsek a richmondi 
püspökségről_ kimutatta, hogy a hivek számának 12"/0-a 
convertita. Ejszak-Carolinában közhirü dolog, hogy a 
katholikusok számának 35%" a convertita. Spalding érsek 
kimutatta, hogy főmegyéjében öt év alatt 2752 conver-
titát bérmált meg. 

— Ez azután összeg ! Ápril hó 19-én fogadta XIII. 
Leo pápa a bayonnei püspököt Francziaországból. A ba-
yonnei püspök 104,000 frankot nyújtot t át a pápának, mint 
megyéje híveinek péterfillérét. Gesta Dei per Francos ! 

— Francziaországban u j köztársasági párt van ke-
letkezőben, mely Thiers ismeretes nyilatkozatából kiin-

[ dúlva: „a köztársaság vagy conservativ lesz, vagy nem 
I lesz", igyekezni fog a vallás érdekeit előmozditani és az 

egyházzal jó viszonyt fentartani. Bizony ideje már ! 
— As első dél-amerikai, bibornok, mint a ,Cath. Ti-

mes' irja, dr. Paul bogotai érsek lesz. A szentatya szóba 
hozta ez ügyet és igen valószínű, hogy a legközelebbi 
consistorium meglepi a világot egy dél-amerikai bibornok 
creálásával. 

— Meghivó a budapesti királyi magyar tudomány-
egyetem alapításának harmadfélszádos és újjáalakításának 
105-ik évfordulója alkalmából 1885. évi május hó 13-án 
d. e. 11 órakor saját dísztermében (egyetemi központi épület 
u j szárny II. emelet) tartandó ünnepélyes közülésre, melyet 
az egyetemi templomban d. e. 10 órakor isteni tisztelet 
előz meg. — Tárgyak : I. Ünnepi beszéd. Pázmány Pé-
ter tudományos érdemei. Mondja : dr. Bita Dezső Rector. 
II. Ünnepi óda, szerzője: Völgyi Gusztáv, joghallgató. 
Szavalja: Nagy Gyula, joghallgató. III. A pályamunkák 
rövid bírálatának s a pályanyertesek neveinek kihirdetése. 
Dr. Kopaics Raymund hittud. kari Dékán által. IV. A 
pályadijaknak kiosztása. Dr. Bita Dezső Rector által. 

— Kis káptalan. — A kegyes tanitórend, irja ,V. K.', 
minden harmadik évben Budapesten kis gyűlést, ugy neve-
zett kis káptalant, minden hatodik évben nagy gyűlést, ugy 
nevezett nagy káptalant tart. E folyó 1885-ik évre épen 
kis káptalan esik, melyre a meghivó-körlevelet Kalmár 
Endre rendfőnök ur ő nagysága f. é. ápril 21-én 510 
szám alatt már meg is küldte az egyes házakhoz és a 
kis-káptalan napjául 1885. julius 21-ét tűzte ki. Minden 
káptalan előtt mindenkinek, aki a rendben bármily tisz-
tet, hivatalt visel, a rendfőnököt is beleértve, tisztéről, 
hivataláról le kell mondani és a káptalan a legtitkosabb 
szavazással újra választ előbb rendfőnököt, kormányse-
gédeket és kormánytanácsosokat minden előleges candi-
datio nélkül, utóbb a már megválasztott rendfőnök és 
rendkormány három-három kijelöltjeik közöl egyet-egyet 
a megfelelő házfőnöki és egyéb rendi állásokra. A most 
egybehivott kis káptalanon a valóságos kormánysegéde-
ken és kormánytanácsosokon kivül meg fognak jelenni : 
Domanek Alajos, tiszt, kormánytanácsos, a custodiatusi 
javadalmak kormányzója, mint a hiányzó kormánytag 
helyettese ; Horváth Pius, tiszt, kormánytanácsos, temes-
vári házfőnök és főgymnásiumi igazgató, mint a má-
sodik hiányzó kormánytag helyettese: Váry Gellért, az 
ujoncznövendékek mestere ; továbbá a kecskeméti, ko-
lozsvári, nyitrai, szegedi és váczi társházak főnökei ; a 
budapesti, kecskeméti, nyitrai és szegedi főgymnásiumok 
igazgatói ; végül Bertalan Alajos gymn. tanár és Beck 
Alajos hittanár. Minthogy a tanügy jelenlegi gyors fejlő-
dése s főleg a tanárképzés kiváló fontossága múlhatatla-
nul megkívánja, hogy a rend növendékeinek nevelési, 
fegyelmi és tanulmányi ügyei egyöntetű és szigorúan rend-
szeres eljárási mód által lehetőleg czélszerüen és terv-
szerűen intéztessenek ; ennélfogva a rendkormány szüksé-
gesnek tartja, hogy a rendi növendékek tanulmányi 
felügyelői a kis káptalan tartama alatt ez ügynek elvi és 
gyakorlati kérdései fölött közösen találkozzanak és ho-
zandó határozataikat a rendkormány elé terjeszszék. E 
tanácskozmányokban a tanulmányi felügyelőkön kivül 
részt fognak még venni : a rendkormány egy tagja és a 
budapesti, kecskeméti, kolozsvári, nyitrai és váczi házfő-
nökök és gymnásiumi igazgatók, valamint J3zabó Ferencz 
praefectus. Hogy ezen tanácskozásnak az Ur Isten sikert 
adjon, julius 21-én a rend minden áldozár-tagja sz. mise-
áldozatát, a nem áldozárok pedig szokott imáikat ezen 
czélra fogják felajánlani. 

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

Budapest, 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. ÍZ.) 
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A derék nem fél az idők mohától ; 
A koporsóból kikel és eget kér. 

Berzsenyi. 

A mi Magyarországban nem sikerült senki-
nek : az sikerült Pázmánynak. 

Volt nekünk a keresztény vallás felvétele óta 
Veszprémben tudomány-egyetemünk, hasonló a 
párisihoz. Kellő pártfogás hiányában összezsugoro-
dott, tönkrement. 

Nagy Lajos király, látva 1348-ban a prágai, 
1365-ben a bécsi egyetem keletkezését, nemes 
versenyre kelt és 1367-ben Pécsett alapított tu-
domány-egyetemet. 

Csonka volt, csonka maradt; nem volt hit-
tudományi kara. „Nemzeti nagylétünk nagy 
temetője, Mohács" — 184 évi fennállás után 
elnyelte. 

Uj egyemet kezdett alapítani Ó-Budán Zsig-
mond. 1388-ban kelt IX. Bonifácz megerősítő 
bullája. Ephemer alkotás -volt ez is. Alapitója 
halála után megszűnt. 

Vitéz János primás Pozsonyban az Iströpoli-

tana alapjait kezdé lerakni. 1465-ben kelt II. 
Pál pápa megerősítő bullája. Vitéz János Mátyás 
királyival összeveszvén, Mátyás király levette róla 
pártfogó kezét s 1472-ben eltörölte. 

Jött az egyetem-alapítók sorában Corvin 
Mátyás, korának legműveltebb s leghatalmasabb 
fejedelme. Hogyan nézhette volna ő el. hogy a ma-
gyarnak ne legyen tudomány-egyeteme?! 1477-
ben Budavárában uj egyetem alapjait veté meg. 
Lehetett is volna ebből valami. Oly könyvtár 

i állt rendelkezésére, melynél fényesebb akkortáj-
! ban az egész világon alig volt. Non in Biblio-

theca. sed in Jovis gremio mihi esse videbar, 
mondá róla Joli. Alex. Brassicanus. Hanem a 

i nagv király után nagyon is kis királyok követ-
keztek. Magyarország elsőrangú nagyhatalmi állá-
sáról rohamosan lehanyatlott — egész a sir 

! szélére. 
Mátyás budavári egyetemének legutolsó ma-

radványait is megsemmisítette 1541-ben a fél-
hold diadala. „0 bonorum studiorum navohOníav !" 
Brassicanus szavai. A müveit Európa panasza 
van elsóhajtva bennök. egy müveit nemzet rom-
lása, a kereszténység védfalának összeomlása fölött. 

Jöt t a török iga. a nemzet politikai testvér-
j harcza és vallási szétszakadása. Magyarország 
; egyre pusztult ; csaknem megszűnt lenni. 

A pusztulás sötét éjében Pázmány agyában 
gyújtott Isten világító fényoszlopot elnyomorodott 
nemzetünk számára. 

Es Pázmány lángeszének pharoszi fénye ke-
resztül hat időn és enyészeten, és átragyog hozzánk, 
és messze bevilágít a jövő századokba, a me-
lyeknek a végére emberi szem ellátni már nem 
képes. 

305 
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Magyarország e providential] s férfiáriak láng-
eszéből különösen két sugár lövel ki rendkívüli 
fénynyel és erővel. Mind a kettő egy-egy nagy 
igazság. 

Az egyik az, bogy a magyar nemzet vallási 
szétszakadozása nem jele a nemzeti szellem egész-
ségének, s nem garanezia a „régi dicsőség", a 
régi, katholikus nagyhatalmi állás visszavivhatá-
sának Európa délkeletén. Azért tehát vissza kell 
térnie a sz. István által megalapított vallási 
egység alapjára ; mert a magyarnak sz. István 
öröksége való, nem pedig Lutheré vagy Calviné. 

Ennek a nagy eszmének, melylyel csak ő 
volt képes, egy szabadsághoz szokott nemzethez 
méltóan, a persuasio erejével megbirkózni, szen-
telte minden idejét, egész életét. 

Ennek az eszmének: Pázmánynak mint hit-
szónoknak és téritőnek, mint magyar Cicerónak 
és nemzete második apostolának — emelt szo-
brot egy érsek- és szónok-utódja, Simor János bi-
bornok, az esztergomi bazilikában. 

Mily sikerrel apostolkodott Pázmány: mu-
t a t j a a történelem. 

Toldy Ferencz vallomása szerint is, nincs a 
katholicismusnak szent István óta hatalmasabb, i 
nagyobb alakja, mint Pázmány. 

0 a katholicismus második „statora." 
Lángesze, egyfelől a következetességgel, más-

felől a semmi nehézségtől vissza nem riadó áll-
hatatossággal karöltve, a protestáns túlsúlyt át-
változtatta katholikus hegemóniává. 

A nemzet vallási egységét azonban teljes 
épségben visszaállitania nem sikerült. Ezt az Isten 
a jövőnek t a r to t t a fenn. De Pázmány volt clZ, cl 
ki nemcsak megmutatta , hanem meg is csinálta 
hozzá az utat. 

Mikor, hol és mennyire haladtunk előre vagy 
hát ra Pázmány e providentialis utján, nem ide 
tartozik most kutatni. 

Most Pázmány dicső alakja veszi igénybe 
egész lelkünket, — tiszteletünket és hódolatunkat. 

A másik fénysugár, mely Pázmány lángeszé-
ből az egész országra életet és áldást hintőleg 
kisugárzik: egy tudomány-egyetem alapitásának 
eszméje. 

És Pázmány nem az a férfiú vala, a ki egy 
eszmét, a melyhez nemzetének boldogulhatását 
lát ta kötve lenni, hagyott volna eszmének ma-
radni. 

Régóta hordozta nagy lelkében ezt az esz-

mét. „Neque nobis animus aut conatus ac! banc 
rem defuit ; verum et clades patriae et aliae 
cumprimis necessariae fundationes obstitere, quo-
minus desiderio nostro satisfacere possemus." Igy 
szól az alapitó oklevélben, 1635. május 12-én. 

Nem az időre bizta az alapitás alkalmas vol-
tának meghatározását: hanem ő parancsolt az 
időnek, ő határozta és te remte t te meg az alkal-
mas időt. 

Sietett, mert látta, hogy nemzetének vesz-
tegetni való ideje már nincs, mer t látta, hogy 
egy tudomány-egyetem felállítását a nemzet — 
„ méltósága " kívánja. 

„Nobilissimae gentis hungaricae dignitati con-
sidéré", vagyis nemzetének becsülete; ez a saját-
ságos nagy faj-, és hazaszeretet, mely nélkül senki 
Magyarországban sem nagy nem lehet, sem nagyot 
nem művelhet, ez volt az az őrszellem, mely nagy 
lelkét sugalta és nem hagyta nyugodni mindad-
dig, mig csak készen nem látta maga előtt meg-
indulni a századok nagy utján azt, amit nemzete 
javára egy lángész konokságával szükségesnek 
hi t t és tar tot t . 

Hogy műveletlenséggel, vad erkölcsökkel, 
törökkel, némettel való apró akár czimborásko-
dással, akár viaskodással a magyar államot visz-
szaállitani nem lehet: ezt senki sem lát ta vilá-
gosabban, mint Pázmány lángesze. De egyszersmind 
ama korban senki sem tet t többet a magyar 
nemzet műveltségéért, mint Pázmány Péter, az 
által, hogy az országnak egy tudomány-egyetemet 
alapitott, hogy Magyarország maga nevelje egy-
háznagyjait, mint mondá, és államférfiait. „Inter 
caetera adjumenta (dignitatis sc. Hungáriáé) pri-
mar ium illud erat, úgymond az alapitó oklevélben, 
ut aliqua studiorum LJniversitas erigeretur, in 
qua et animi bellicosae nationis mansvescerent, 
et idonei t am regendis ecclesiis, quam rei publi-
cae administrandae informarentur. " 

Szóval : a mi Magyarországban senkinek sem 
sikerült, az sikerült Pázmánynak. 

Tudomány-egyetemet alapita, mely immár 
Európa nagy egyetemeinek magaslatára emelke-
dett, s a mely múltjával i t t e honban már eddig 
is messze felülmulta minden előzőjét, jövőjében 
pedig, Isten áldó keze alatt, beláthatatlan mesz-
szeségig besugározza dicsőséggel Magyarországot. 

Es ma, midőn harmadfélszázados egyetemünk 
harangok ünnepi zúgása közt a tudomány csar-
nokaiból a templomba kivonul és innét diszter-
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rrlébe Pázmány dicsőítésére ismét visszatér : bizo-
nyára nem találkozik magyar .sziv, nem lesz honfi 
kebel, a melynek hangulatát el ne találta volna 
az ünnep pályakoszorus lantosa, midőn Ódája 
elején lantjával imígy kezdé az ihlet magasztos 
dallamát : 

Hatalmas épület ! komor de tisztes 
Falaiddal büszkén emelkedő ! 
Mi vagy te ? . . . Védgát, óriási torlasz, 
Hol fennakad a rohanó idő. 
Mi nem napoknak, századoknak épül : 
Meg nem ijed a viharok dühétül. 
Nem küzdhet semmi az enyészet ellen, 
Csupán csak egy : az örök éltii szellem ! 

Homályos múltnak fényes ajándéka ! 
Fogadd ma népedet tetőd alá ; 
L'gy érzi lelkem, betelünk malaszttal, 
Mint Szentlélekkel a nép hajdanán. 
S igy megtisztulva lelkünk visszaszárnyal 
Oda, hol bolygánk hajloktalan árván, — 
Mig jöt t a mester alkotó szavával, — 
Áldott örökké az ö neve : Pázmány ! 

B E S Z É D 

Pázmány Péter tudományos érdemeiről.1) 
Nagytekintetü Gyülekezet ! 

Boldog az a nemzet, mely őseinek dicső em-
lékeinél nemes büszkeséget érezhet múltja öntu-
datában, vigaszt lelhet a jelenben, erőt meríthet 
küzdelmei között a jövőre. Az Istentől oly sok 
jó és nemes tulajdonnal megáldott magyar fajunk 
Európa egy népe által sem engedte magát felül-
múlni nagy fiai iránti élő kegyeletben; jó és 
balsorsban egyaránt megőrizte nagy alakjainak 
hálás emlékezetét; s miként dicsőségteljes kor-
szakaiban azok fényes példáin lelkesült : ugy 
borús napjaiban épen őseinek hagyományos hon-
szeretete, e világító oszlop a pusztaságban, őrizte 
meg reményét a jövőbe. S ez jó van igy . . . hi-
szen oly kevesen vagyunk mi magyarok a föl-
dön, külháboruk és bevillongások tetemesen fel-
emésztették számunkat; nagy emberekben nem 
igen bővelkedünk és csak olykor-olykor küld az 
Eg oly férfiakat, kik áldást gyűjtenek és ezreket 
boldogítanak. Hadd jár jon tehát a lelkes utód 

*) 31elyet a budapesti m. kir. tudomány-egyetem alapításá-
nak harmadfelszázados és újjáalakításának 105. évfordulója alkal-
mából. 1S85. május 13. mondott dr. Bita Dezső, pannonhalmi szent-
Benedek-rendü áldozár, hittudor, szentszéki iilnök, az alaphittan 
ny. r. tanára, a hittudományi kar volt dékánja és a magyar kir. 
tudomány-egyetem rectora. 

dicső elődeinek emlékéhez, hogy „régi fénynél 
gyújtson szövétneket." Ha balszerencse elher-
vasztja a szivek vágyait, ha váratlan események 
meghiúsítják vérmes reményeit, ha beállna vég-
zetes korszaka a nemzeti létért való küzdelem-
nek : világítsanak dicső példák a multak homá-

I lyán keresztül és a múltból áthozott és hiven 
I megőrzött emlékek melegénél mindig erőt nye-
I rend a későbbi nemzedék, támaszt és segélyt 
j a megpróbáltatások között, melyeknek mindig 
I aláveté Isten a népet, melyet szeretett. 

Csak is az a nemzedék volt s lesz is a századok 
1 egén ragyogó erény dajkája, mely ezt mig közte jár, tisz-

telni, s ha sirba száll is hőse, örökre dicsöiteni tudja, igy 
lesz halhatatlan a halandóság fia a római költő szerint: 
„Virum lauda dignum Musae vetant móri." 

Tudomány-egyetemünk is ma alapítása 250., s újjá-
alakítása 105. évfordulóján kegyelettel emlékezik az ő 
életében felmerült nagy események tényező nagy alak-
jaira, kiknek szellemereje naponkint ragyogva egykor ál-
dást terjesztő világosságot gyújtot t szellemi láthatárunkon, 
kik bölcseségök, példáik, nagy tetteik, kimagasló eré-

I nyeik által sokakra hatva, többeket nemes tettekre buz-
; ditva, milliók jólétét, boldogságát munkálták. Az alma 
I mater évenkint bemutatja hódolatát, lerója kegyelete adó-

ját nemzetünk őszinte örök hálájára érdemes fénvkörnye-
zett királynéja Mária Terézia iránt, kiről ujabb történet-
irásunk atyja Pray írja, hogy „benne mindnyájunk közös 
anyja hunyt el, az anya nevet a nagy előtt, mely több-
ször hizelgésből ered, méltán adá a hálás nemzedék an-
nak, ki utolján is azt izente szeretett magyar nemzeté-

I nek. hogy hálával emlékszik meg róla utolsó perczéig." 
E fölséges nő, kinek keblében valóban királyi sziv dobo-
gott, a dicsőség és hit minden színében ékeskedő kor-
mányzatára akkor tevé föl az elenyészhetlen sugárkoronát, 
midőn ösztönöztetve a magyar nemzet iránti szeretetétől, 
áthatva a közoktatás rendezésének fontosságától, annak 
egész jövőre nézve ebbeli intézkedéseinek létesítésére ha-
tározta el magát. .Nagy munkáját — úgymond egye-
temünk egyik dicsősége — a fennálló egyetemmel kezdé, 
bölcsen átlátva, hogy állandó müvet csak az alkothat, ki 
nem ront, nem rombol, hanem kellő tekintettel a tör té-

I nelmi folytonosságra, a fennlevő intézményeket czélsze-
rüen tovább fejleszti, az elavult elemeket mellőzve, azo-
kat ujakkal pótolja. Azon egyetemet, melyet a haza nagy 
fia Pázmány annak legzivatarosabb korszakában a tudo-
mányok menhelyeként alapított, kiegészítve a kor szín-
vonalára emelte anyagi és szellemi képességének határáig, 
hazánk reményének, az ifjúságnak javára az összes tudo-
mányok csarnokává alakitá, s biztos alapokra fektetve, 
azt fejedelmi diszszel övezte, királyi várlakát jelölé ki 
székhelyül s gazdag adományozásával Európa első rangú 
főintézetevé emelve, királyi utódjai s. az ország pártfo-
gásába« ajánl á."1) Áldott legyen minden kéz, mely előse-

! giti s emeli a múzsák szellemi családját, s ezáltal kellő 

') Pauler Tiv. A bud. m. kir. tud. egyet, tört 1. k. 1. f 45. 
38* 
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virágzásba hozza egyetemünket is, hogy legyen minden-
kor a hazánk disze, hervadhatlan reményfüzére, hírnevének, 
jólétének egyik szellemi főténvezője! 

A nagylelkű királyné szándékának magasztosságát 
dicsőitették már többen e nap szónokai, egyetemi recto-
raink jobban mint én, szebben mint én, hálás szivvel ma-
gasztalva a jótétemények nagyságát, melyekben ezen 
századának fejedelmei közt igazán fejedelmi helyet 
elfoglalt, szellemével egy világot, szivével a magyar 
nemzetet felölelt királyasszony egyetemünket részesité. 
Mai ri tka ünnepélyünkön nekem jutot t a megtisztelő 
feladat egyetemünk első alapitója — Pázmányról szó-
lani. Ki volt ő, mit tett ? fennen hirdeti azt nevével 
az élet mestere, a történelem, melynek ő is alkotója 
volt. Itt, a tudományok e magasztos templomában any-
nyi érdem, méltóság, tudomány és hazafiság legméltóbb 
képviselői gyülekezetében, hol az értelmiség magaslatára 
emelkedett szellemek méltatják figyelmökre szavaimat, 
Pázmány érdemeiről szólani öröm, kitüntetés, de ugy 
szólani, hogy azok valamely ujabb világosságban ra-
gyogjanak, melyben még nem ismervék, nehéz feladat, 
mert az, kiről szólandó vagyok, nemzetünk múltjának 
egyik nagy alakja, korának vezető lángoszlopa, ki a 17. 
század zavarai közt óriási szellemével, eszével, törekvé-
sével a korona, nemzet s egyház érdekeit, jogait s köte-
lességeit képes volt ugyanazon időben átkarolni s mond-
hatni, hogy az ország sorsának intézésében az 1619-ben 
trónra lépett II. Ferdinánd egész uralkodása alatt egy-
iránt nemtője volt a trónnak, mint a magyar nemzetiség-
nek s alkotmánynak, melyek fölött hű szeretettel őrkö-
döt t : bölcsen gondolkozott, nemesen erezett, ékesen 
beszélt, cselekedetei dicsőek voltak, az igazat minden 
irányban védte, a jót szakadatlanul tette, s Isten ke-
gyelme volt vele, mert egymaga egy korszakra valót 
elvégzett, alig volt neki percze, mely valamely üdvös 
eszmének életet nem adott volna, — A lelki nagyság 
e példányát, az igazság és jog, a kötelesség és hűség 
küzdelmeinek e hősét, mely oldalról, vagy csak mily 
részben mutassam főleg elő, miután teljes alakjának nagy 
vonásai beszédem szük keretébe nem férnek el ? A val-
lás emberét, a magyar egyház főpapját az ő nagy alko-
tásaiban emeljem-e ki benne, a mi volt mindenek előt t? 
vagy a nagytudományu férfiút, kinek lángeszét és szel-
lemét irodalmi munkáiban csodálják ? 0 a nagy lelkek 
ama fajából való volt, kik csaknem egész századdal elő-
zik meg korukat ; még a 16. század szülöttje, de az uj 
idők oly értelmi fölényével, mintha csak a 18. század 
úgynevezett szép szellemei nagy műveltsége, tudományos 
szükségletei uralnák gondolatait. Vagy a haza szerete-
tétől lángoló államférfiut tüntessem fel, kihez alig talá-
lunk a történelemben hasonló alakot, mely hasonló ered-
ményeket tudott volna létesíteni? Kétséget nem szenved, 
hogy hivatásánál fogva főpásztori állása volt tettdus 
életében az a központ, melyből mintegy kisugárzott leg-
nagyobb része nemes tevékenységének, melynél fogva a 
mit a toll hatalmával kivivott, beszédeivel, lelkesedésével 
megerősített , azt tényekkel örök időkre biztositani is 

akarta. Ez volt az az oltár, melynek tüzétől hevültek 
erényei s melynek lángjától nyerték megvilágításukat, fe-
nyőket. En is ezt, mint az ily férfiút kitünőleg díszítő 
állást, melynek díszét nem csak megtartotta, hanem 
emelte, készséggel emelném ki a többi fölött, ha nem 
érezném másrészt, hogy e hely, hol szólok, jelöli ki sa-
ját lag a tért. melyen beszédemnek forognia kell, hogy 
hazafias, tudományos érdemei méltatására szorítkozva a 
hálás megemlékezés, kegyelet és tisztelet koszorúját 
illeszszem a történelem múzsája által Pázmány nagy 
szellemének emelt emlékoszlopra. Ha mégsem tehetem 
azt ugy. hogy itt-ott talán önkéntelenül is át ne lépjem 
a határvonalt, melyet előmbe kitűztem, mentsen ki ké-
rem az. hogy Pázmány tevékenységével uralva századát 
befolyásolva alkotásai által a következőt, ebből a szin-
gazdag, változatos és öntudatos életből csak azt szakítom 
ki, a mi az imént jelzett keskenyebb keretű bészédembe 
szorítható, s e mellett érthető s felismerhető rajzát nyúj-
tani az eredetinek, kivihetlen vállalkozás lenne. Hiszen 
az ő valódi lénye oly teljes összhangzó egész volt, mely-
nek csak kikerekített élet- és jellemrajz állithatná elő 
méltán nemcsak összes, hanem egy s más kiváló tulaj-
donait. 

Az ember saját korának gyermeke, a kornak, mely-
ben született, élt és működött, erényeit, de hiányát, té-
vedéseit s bűneit is magán hordja. Még a lángelmék is, 
melyekről pedig tudjuk, hogy korukat rendesen félszá-
zaddal megelőzik, nem képesek egészen menekülni azon 
benyomástól, melyet koruk reájok gyakorol. Isten külö-
nös kegyelme őrzi meg néha a választottakat, hogy ne 
a kor, melyben élnek, hasson reájok kártékonyán, ha-
nem ők gyakoroljanak üdvös befolyást korukra. Fonák 
és igazságtalan eljárás azért az embert elválasztani korá-
tól, miután ahhoz és környezetéhez ezer titkos fonál csa-
tolja : csak így, ha el nem választjuk a kor befolyásától 
a nagy embereket, sikerül őket megérteni, korszerű tö-
rekvéseiket méltányolni ; s mig egyrészről minden korszak 
homlokára rányomva látjuk a jellemző bélyeget, másrész-
ből minden időnek megleljük az ő providentialis férfiát. 
A gondviselés néha észrevétlenül bár, de kellő időben ké-
szíti elő a nagy férfiakat s valamint a varázsütésre fakadt 
forrás a sivatagban föléleszti kristály vizével az elbágyadt 
utast, ugy e nagv emberek is hatalmas szellemökkel u j erőre 
s életre villanyozzák az elcsüggedt s szunnyadozó népeket. 
Mióta szent István apostoli királyunk a hithirdetőknek 
megnvitá országa kapuit, nálunk sem hiányoztak férfiak, 
kik szellemerkölcsi nemesedésünknek éltek s minden 
bomladozás után kipótolták a csorbát, melyet művelődé-
sünk állapotján váratlan események ütöttek. Másrészt 
azonban nem tévesztendő szem elől az sem, hogy a szel-
lem nem születik, hanem képződik nagygyá többnyire 
nagy válságos helyzetekben : a nagy jellemek nehéz idő-
ben tűnnek fel, az erős jellemek is nagy és erős harezok 
által képződnek, fejlődnek, hogy a világnak magasztos 

! jelenségeket s erényeket mutassanak ; azért szokták — a 
gondviselés működését számitásból kihagyva — mondani : 

') Török Ján. Magyarország prímása 170. 1. ') V. ö. Ipolyi Akad. emlékb. 1868. máj. 18. 4. 1. 
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nagy idők teremtenek nagy embereket, ámbár csak kivé-
telesen és századokon át néha egyszer. 

Pázmány is korának fia volt, minővé őt a viszonyok 
hatalma, korának eszméi és . . . saját fejlődő egyéni ereje 
tet ték. Befolyásának t i tka is kora megértésében, szerete-
tében rejlett , isínerte korát, nyelvén beszélt, de tudta 
azt is, mit akar s biztos léptekkel haladt czélja felé, kor-
társai megértet ték s benne feltalálták ama föntebbi tulaj-
donokat, melyek valamely korra a nagyság s eredetiség 
bélyegét nyomják ; igy magasodott ki azon nemzedék kö-
zül, melynek, és sok közül, mely előtte élt s utána jö t t . Ad-
junk embernek más kort, helyezzük öt át más művelt-
ség, más eszmék, más társadalom kebelébe, s látni fogjuk, 
hogy alig lépett föl valaha ember, ki több szellemmel, 
nagyobb buzgalommal töltötte volna be századát. l) 

A te t tek- s eredményekben gazdag élet, mely ha-
zánkra fényt s dicsőséget árasztott, 1570. év október 4. 
látott napvilágot Nagyváradon, régi jeles magyar család 
sarjadéka. 0 maga is szivesen hivatkozott régi és nemes 
származására : „En is — ir ja Thurzó nádornak 2 ) •— szinte 
oly magyarnak tartom magamat, mint bárki más. Hazám-
nak, nemzetemnek becsületét, csendességét szeretem, és Is-
tentől óhajtva kérem. A nemességnek is privilegiomait sze-
retem és tehetségem szerint oltalmazom. Mert noha most 
a sok hadak közt megaprósodott a Pázmány nemzetség ; 
de azt megbizonyíthatom, hogy szent István király ide-
jé től fogva jószágos nemes emberek voltak eleim. — Azért, 
soha bizony a nemességnek privilegiomai ellen nem tőre- | 
kedtem, ne is adja Isten, hogy törekedjem. — A nemes 
születés oly fény, mely jobban megvilágít ja az érdemet, 
de annál kiáltóbban tá r ja fel a benső nemesség hiányait, 
mintegy kölcsön tőke, melyet a haza számon kér fiától, 
melyet érdemkamatokkal .kell gyümölcsöztetni s gyarapítva 
átszállítani az utódokra.'" Az, a ki mint Pázmány odavitte, 
hogy kezét szivére téve elmondhatta : méltó örököse 
voltam őseim nemességének, becsületes követője példáik-
nak, öregbítője érdemlett fényöknek, méltán utalha-
tott nemes őseire, mert egészen betöltötte azon hivatást, 
melyről b. Eötvös J . mond ja : „Szép nagy ősök emlékeire 
visszatekinteni, szép oly fajból származni, melynek neve a 
világot dicsőséggel tölti el : de nagy tet tekben meghaladni í 
elődeit, nemesíteni azok emlékét, kiktől származánk, ez 
szebb, dicsőbb hivatás;" 3) „non census,nec clarorum notnen 
avorum; sed probitas magnós ingeniumque facit." 4) Atyja, 
Miklós, Biharmegye alispánja, és Panasz helység birtokosa, 
anyja pedig Massai Margit a Massa olasz őrgrófi, egyik 
magyarföldön megtelepedett családnak sarja volt. „Az 
anyám Massai nemzet volt" i r ja maga Pázmány fönebb 
emiitett levelében. — Az emberi életnek mindenkinél 
előforduló életmozzanatait, gyermekségét, első i f júságát 
csak érintem ; kortársai, életének változatos tevékenysé-
gének tanúi, kik munkásságát megfigyelve, tetteinek tör-
ténetét irák meg, csak a munkabíró férfiúval foglalkoz-
nak. csak a gyümölcsöt lát ják, nem gondolva a bimbóra, 

') Jánossy Ján. Pázmány Péter. 1883. 64. 1. 
2) 1616. aug. 20. 
3) Akad. besz. 46. 1. 
*) Ovid. de Ponto. i 

melyből akkora termés származott. Kövessük őt oda, 
hol már igy tűnik fel, mint a tavaszi nap, mely mielőtt 
a földön szétárasztaná sugarait, a hajnal fényében jelenti 
magát, de mely az egész nyárnak ápoló, földi áldást 
osztó melegét magában rejtve hordja, hogy ezt a dél-
magasságra emelkedve, annak idején kiöntse. Pázmány 
szelleme fejlődésére, élete irányára döntő befolyást gya-
koroltak a hatások, melyeket korai if júságában befoga-
dott ; prot. szülői 13 éves korában Kolozsvárra vitték további 
kiképzés végett azon tanintézetbe, hol alapos tudományos 
művelődésre s nevelésre nemcsak Erdély, de a közel vi-
dék magyar kath. és más vallású ifjai is, tanulásvágyaik 
által vezetve, örömest jelentek meg a magyar jezsuiták-
nál „kiket, hogy Toldy szavaival éljek, az e rendet vá-
doló világ ítélete egyátalában nem illet meg,"1) lehet az 
ő gazdag mult jokban akadni egyes kinövésekre, mint 
minden emberi miiben : de nagyban és egészben felada-
tuknak megfeleltek. A szeretetnek és logikának nem le-
het ellenállni, mondja Lacordaire, de a tényeknek még 
kevésbbé ; a tények mondatják Angolország egyik neve-
zetességével verulami Bacoval a jezsuitákról : „Midőn 
szorgalmukat mind a tudományok müvelése, mind az er-
kölcsök képzése körül szemlélem, Agesilaus e szavai ju t -
nak eszembe : miután olyan vagy, a milyen, bárcsak a 
mienk lennél, a nevelést illetve pedig : menj iskoláikba, 
nincs ezeknél j o b b ; " 2 ) Grotius Hugo pedig: „A jezsuiták 
tiz és egynehány év alatt a tudomány minden nemében 
több tudóst s nem kevesebb feddhetlen életű férfiút mu-
ta tnak fel, mint bármily társulat"3) s a prot. Fessier : 
„Magyarország e társulatnak és dicső növendékének Páz-
mány Péternek köszönheti a tud. szellem fölkeltését és 
ápolását."4) 

Pázmány a szülői elhatározás mellett lángészt vitt 
magával az iskolába, melynek tanárai saját körükben 
a szellemi nagyság tulajdonaival dicsekedhettek ; az ily 
emberek érzelmei és tettei egy bizonyos neme által a 
szerencsés ragadósságnak, melytől csak szerencsétlenségére 
menekül az ember, erővel és erénynyel töltik el a fogé-
kony szivet; ily erőforrás vezetett oda az erény és jel-
lem azon emberileg lehetséges egészéhez, melyen Páz-
mány annyi dicsőséget hozott nemzetének, hazájának. 
Visszatérve ősei hitére, 17 éves korában 1585. több elő-
kelő nemes ifjúval együtt Jézus társaságába lépett. Tiz 
évig 1597-ig készült elő a nyilvános tevékenység pályá-
jára Krakkó, Bécs és Róma, Európa három fővárosában, 
melyek mindegyikében más irányzat, szokások, külön 
közvélemény, más emberek és érdekek tűntek az idegen 
elé, s félreismerhetlen befolyással voltak azon általános 
világnézlet s magas műveltségi színvonal megszerzésére, 
melylvel Pázmány magyar kortársai közül kiemelkedett. 
Főleg Rómában ekkor tá j t még V. Sixtus szelleme uralkod-
ván, az ősi emlékek romjainak s a kor művészet reme-
keinek szemlélete, a sötét katakombák s fényes bazilikák 
látványa mintegy magasabb szellemi légkörbe emelte fel 

') Visszapillantás tud. állapotainkra 1863/4. egyet megnyitó 
beszéd. 1'2. 1. 

2) De dignitate scient- L. I. p. 28. 
3) De voto pro pace Eccl. T. III. pag. 685. 

i 4) Geschichte der üng. P. I. 720. 
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őt,1) hol tudorrá avattatván, kezdetben a gráczi egyete-
men tanitotta a bölcsészeti tudományok egves ágait. E 
téren kifejtett folytonos munkássága veté meg alapját 
azon értelmi magaslatnak, melyen őt kortársai s a törté-
nelem gyönyörrel szemléli ; itt ez évek fáradhatlan ta-
nulmányaiból merített szelleme edzést, értelme erélvt, 
iskolázottságot, fegyelmezett lángesze széles tudományt. 
Mindez eredményezte, hogy az ész szigorúbban uralko-
dott fölötte, mint bármily ur, s az értelem, a léleknek 
azon ereje, melyről Cicero mondja : „Menti regnum totius 
animi a natura tributum est," világított előtte működésé-
ben. Ez magyarázza meg részben hatalmas dialektikáját s 
meggyőződésének az igazság védelmében nyilvánult biztos-
ságát és bátorságát is. Nemcsak sokat olvasott, hanem irt 
is, a tanitás mellett önművelését munkálva, fejlődik ki 
benne az egykor hatalmassá leendő iró. A hit s bölcseleti 
tudományok rendszereinek megállapítása iránt keletkezett 
élénk mozgalom, az uj kort mozgató u j eszmék, a poli-
tika, az állam s társadalmi tudományokban beállt u j 
irányzatok fölkelték érdeklődését, s tanulmányainak meg-
adták azt az irányt, mely ellenállhatlanul vonzotta Páz-
mányt az irodalmi térre, s benne ugyszólva együtt lép 
fel a tanárral az iró is, a mit tanult, azt mint minden 
gondolkozó fő önállóan, öntudatosan azonositá saját alanyi 
felfogásával s az általa előadott: „Dialectica, Phvsica és 
Metaphisica" tantárgyakat önálló munkákban dolgozva 
fel, azokat vezérkönyvül adá tanítványai kezébe. E kéz-
irati első figyelemre méltó munkái is már szabatos meg-
határozások, szigorú következtetések, alapos bizonyítások, 
a tárgyaknak minden irányban kimerítő megvitatása, s 
főleg a mi magyar szellem érdeme, gyakorlati felfogás 
és világos előadás által tűnnek fel, s mindannyi tanúsága 
annak, hogy szerzőjök kora tudományos vívmányainak s 
igényeinek színvonalán áll ; azért később mint érsek-bi-
bornok a tudomány három évtizedes haladása daczára 
a rI)ialec.ticát" sajtó utján közrebocsájtani tervezé, mint 
annak első lapjára egykorú kéz Pázmány ebbeli szándé-
kát feljegvzé. Azt, mit szerző közbejött halála megaka-
dályozott, az egyetemi tanács felterjesztése folytán 287 
év után lehetővé tette fönkelt szellemű közoktatásügyün-
ket bölcsen vezérlő államférfia hazánknak, „hogy ez s 
egyéb kiadatlan müvei napvilágot lássanak, sőt Pázmány 
összes müvei is hogy egybegyűjtve ragyogjanak köz és 
magán könyvtáraink diszmüvei közt, tudományegyetemün-
kön nem fog múlni." 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 13. Egyetemünk Pázmány-ünnepe 

— az adott körülmények közt fényesen sikerült. 
Reggeli 10 órakor vonult az egyetemi hatóság és a 

tanári kar, továbbá az ifjúság zászló elővitele mellett az 
egyetemi templomba hálaadó isteni tiszteletre. A szent 
misén, az egyetemi hatóság élén ott láttuk Trefort Ágos-
ton vallás- és közoktatásügyi minisztert, és a főpásztori 
karból, nm. és f t . dr. Samassa József egri érseket, egye-

') Fraknói Pázmány Péter és kora III. 303: 

temünk egykori tudós tanárát. Az ünnepi szent misén 
m. és ft. dr. báró Hornig Károly cz. püspök s miniszteri 
tanácsos pontifikált. 

Szent-mise után a fellobogózott egyetemi épület 
dísztermébe vonult az ünnepi közönség. I t t a többi illus-
tris vendégek közt ott láttuk nm. és ft. Br. Kovács Zsig-
mond veszprémi püspök urat, ki egykor szintén tagja 

i vala egyetemünk tanári karának. 
A disztér ez alkalomra kiváló gonddal lön feldíszítve. 
A tanári kar számára fentartott emelvény élén, a 

szent korona és alapítási oklevél diszasztala fölött kiemel-
kedő menyezet árnyában ott függött a kiállítás művé-
szeti csarnokából ez alkalomra ide hozott nagyszabású 
képe ama jelenetnek, a midőn Pázmány az egyetem 
alapítási okmányát aláírja. Mint halljuk, Fraknói rende-
letére Tempe festette. Remek gondolat volt, vele az egye-
tem ünnepélyét emelni. Az ünnepi kép gazdag örökzöld 
koszorúba volt foglalva, valamint jobbra-balra Mária Te-
rézia és ő felsége a király képe is. 

Miután az emelvényen jobbra-balra az első helyeket 
dr. Samassa érsek és Trefort miniszter ő exeliáik elfoglal-
ták, a tanuló if júság éljenzése közt a tanács előlépése 
mellett bevonult az egyetem e. i. rektor magnificusa, dr. 
Bita Dezső, sz. Ben. r. áldozópap és a bittudományi kai-
tagja. És csend lett. Az egyetem rektora kezdé emlék-
beszédét Pázmány Péter fölött. E nagy gonddal és ta-
pintattal kidolgozott fényes beszéd, melynek közlését mai 
számunk kezdi meg, viharos éljenzést és tapsot aratott 
tudós szerzőjének. 

Következett a pályakoszorus Oda, melyet Völgyi 
Gusztáv I. évi joghallgató irt, az egyetemi rektor 10 db. 
aranynyal jutalmazott — és a mai napon igazán gyújtó 
hatással Nagy Gyula joghallgató.szavalt el. A végén, a 
midőn háromszoros aposztrofa után, az ifjúsághoz fordult 
és felhivá : 

Becsüljétek meg ezt a csarnokot, 
A sir lakója, a ki megteremte, 
Nyugodalmat csak ugy találhat ot t . .. 
Óh magyar ifjak, lelkes magyar ifjak ! 
Mutassátok meg, csak rajtatok állhat, 
Hogy felvirulni lássuk szép hazánkat, 
S mit meg nem hódított az ősök kardja. 
Hóditsa meg a szellem hatalma ! 

Igazán szűnni nem akaró lelkes éljenzésben tört ki 
az ünnepi közönség, kívánva látni az ifjú lantost. A zaj 
csak akkor csillapodott le, midőn dr. Rapaics Raymond, 
a hittud. kar e. i. dékánja az asztalhoz lépett, hogy elő-
adja az egyetemi pályázatok és jutalomdijak ügyét. A 
jutalmazottak a rektor magnifikus kezéből vették a jelen-
voltak éljenzései közt a pályabért. 

A harmadfélszázados ünnep alkalmából még két füzet 
osztatott szét az ünnepi közönség közt. Az egyik a rek-
tori beszéd. Czime: ,Beszéd Pázmány Péter tudományos 
érdemeit öl, melyet a budapesti m. kir. tudomány-egyetem 
alapitásának harmadfélszázados és újjáalakításának 105. 
évfordulója alkalmából 1885. május 13. mondott dr. 
Bita Dezső stb. a m. kir. tud. egyetem rektora. Budapest, 
1885." N. 8-r. 31.1. A beszéd élén gyönyörű fényképe van 
Pázmány Péter ama szobrának, mely az esztergomi ba-
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zilikát disziti. O eminencziája Simor János bibornok hg-
primás ajándéka. 

A másik mii mutatvány Pázmány Péter kiadatlan 
müveiből. Czime : „Anecdotorum Petri Card. Pázmány 
specimina duo. Ad diem solemnem a condita reg. scient. 
Universitate semisaecularem quintum e Codd. Mss. ex-
cerpta recensuit et praefatns est Adalbertus Breznay etc. 
Budapestini, typis reg. scient. Universitatis, 1885." N. 
8-r. 58 1. Az előszó közérdekű levén, azt a jövő számban 
közöljük. 

Igy folyt le az egyetem Pázmány-ünnepe. 
Folytonosan viszhangzik lelkükben az ünnepi óda 

emlékezetes refrainje : 
Áldott örökké az ö neve : Pázmány ! ? ? 

Budapest, május 12. Valóság és ábránd, vagy az 
alsópapság közötti izgatás. (Vége.) — Megígértem mult 
levelem végén, hogy legközelebb véleményt mondok ama 
félreértett és félremagyarázott levélről, mely a Nagy-
Kikindán tartot t esperesi magán-értekezlet eredménye 
gyanánt a csanádmegyei papsághoz hozzájárulás és elfo-
gadás végett megküldetett. 

T. olvasóink ismerik ezen levelet. S kétségkivül al-
kottak maguknak is róla Ítéletet. A mi dolgunk ezen a 
közvélemény által alkotott Ítéletnek kifejezést adni. 

Megteszszük azt egészen őszintén. 
A gondolat, az eszme maga csak dicséretet érde-

mel. Hogy az alpapság oly kérdésben, mely közvetlenül 
és pedig oly annyira közelről érdekli, szerény szavát is 
kívánja hallatni, azt senki rosz néven nem veheti. S hogy 
a nagykikindai esperesi magán-értekezlet ezt ily módon 
megtette, az valóban correctsége miatt különös elisme-
résre méltó. 

Holmi meddő — olykor epés mellékizü — ujsági 
czikkezések, vagy bizalmi körben folytatott, nem rit-
kán az igazság és tisztelet határait túllépő expectora-
tiók helyett, melyek bizony soha czélra nem vezethetnek, 
csak az ügyet elmérgesitik, a mesterségesen alkotott avagy 
helytelenül kiszélesbitett ürt a főpásztor és papsága kö-
zött egyre nagyobbítják, sokkal czélirányosabb, egyházi-
asabb és praktikusabb, ha a megyei papság atyja elé lép 
és — memor conditionis suae — illő tisztelettel és alázat-
tal megmondja, hogy mi fekszik szivén, mit óhajt, mitől 
fél stb. 

Nem képzelhetünk püspököt, ki az ilyen — ismétel-
jük, fiúi bizalommal és tisztelettel előadott — kérést te-
kintetbe ne venné, inert nem képzelhetünk püspököt, ki 
nem látná szívesen, ha fiai hozzá fordulnak fiúi bizalom-
mal és tisztelettel, mint nélküle, talán ellene is olyan irány-
ban működjenek, a melyben az alpapság anyagi helyzete 
iránti érdeklődés nem mindig azonos az egyház igazi 
érdekei iránti érdeklődéssel. 

S azért újból elismerés a kezdeményezőknek! Bár 
csak mindenütt mindenben követnék példájukat ! 

Azt is helyeseljük, hogy a szóban forgó okmány az 
osztrák mjnta utánzásától irtózik. Erveinket máskor el-
mondottuk. 

Azt is helyeseljük, hogy a segélypénzeket a főpász-
torok által és nem a vallásalap közvetítésével óhajtják. A 

főpásztor mindenkor közelebb áll papságához, mint különö-
sen egy modern kormány. S az alpapság igazi érdekeinek 
állandóan sokkal jobban van szolgálva, ha a főpásztorok 
kezébe van letéve a gondoskodás, mintha — Isten tudja 
idővel minő emberekre volna bizva sorsa. 

Az „nyugdij kulcsa" szerinti hagyományozás szép 
eszme és a csanádi megyében talán meg is valósítható 
- de vájjon ezt másutt életbeléptetni sikeriilne-e kétségbe 
vonnók. A kezdeményezők szemei előtt kétségkivül a 
csanádi megyében oly szép virágzásnak indult egyházul, 
nyugdij és segély-alap állott, mely valóban párját rit-
kítja az országban. De másutt más viszonyok vannak 
és bár jól tudjuk, hogy a kezdeményezők csak a csanádi 
megyére gondoltak, még sem szabad elfelejtenünk, hogy 
itt egy az egész országban megoldandó kérdésről lévén 
szó, amint egyrészt az egyes egyházmegye külön állást 
el nem foglalhat, ugy épp azért a megoldás oly módo-
zatait kell keresni és találni, melyek mindenütt alkalmaz-
hatók és megvalósíthatók. 

Az „önkéntes adakozások," az „interkaláris járu-
lékok," a „házassági felmentvényi dijak" igen relativ 
becsű és kétségkivül ki nem elégítő eszközök. Ezt érez-
ték és be is ismerték a kezdeményezők. Azért u j forrá-
sokat ajánlanak. 

De mit tartsunk ezekről ? Az 50 krajczáros bélyeg 
felének levonása, illetőleg a „szegény lelkészek segély-
alapjába" való felvétele méltányos dolog volna, de nagyon 
erősen kételkedünk azon, vájjon a pénzügyminiszter reá 
volna-e birható, hogy ezt elfogadja illetőleg erről lemond-
jon. Aliiig az „egyensúly" helyreállítása mindinkább a 
messze jövőnek ködhomályába visszavonul, addig ilv en-
gedményre nem igen számithatunk. 

A mi végre ama milliókat illeti, melyek „a de pro-
paganda fide" hitterjesztő intézethez utaltattak, őszintén 
bevalljuk, hogy egyrészt milliókról semmit sem tudunk, 
de másrészt a hagyományozóknak szándékait tiszteletben 
tartani szent kötelességnek ismerjük. Ha az idő viszon-
tagságai e tekintetben oly változást tettek, melylyel 
egy katholikus sem lehet megelégedve, reméljük hogy 
az Isten segítségével a dolgok mai állása örökké 
nem tart és idővel majd minden ugy lesz, a mint len-
nie kell. 

Ezek szerény megjegyzéseink a különben minden 
dicséretre méltó kezdeményezésre. In magnis et voluisse 
sat est ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A kalocsai kath. legény-egylet 

Május 3-án tartotta alakulásának első évfordulóját. 
Reggeli fél 8 órakor zászló alatt vonultak az egylet tag-
jai a székesegyházba, hol ünnepélyes szent misét mon-
dott az egylet derék elnöke ft. Fonyó Pál ur. 

A szent mise alatt az egylet dalárdája énekelt. A 
tagok a szent áldozáshoz járultak. 

Délután fél 4-Kor ünnepélyes közgyűlés volt, niely-
j nek fénypontja azon jeles értekezés val, melyet f't. dr. 
í Városy Gyula pápai kamarás, hittanár ur tar tot t „XIII. 
1 Leo pápa és az iparosok" czimmel. 
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Azután kiosztattak a jutalmak a szorgalmas tagok 
között. 

Este az egylet tagjai egy ártatlan kedélyességgel 
telt vig játékot adtak elő, „Az orvos és inasa" czimüt. 
Ez volt az első ilynemű fellépésük, és elég szép sikerrel 
oldották meg. 

Az egylet nyugodtan tekinthet vissza egy évi mű-
ködésére, és van oka örvendeni az elért eredmény fölött. 

Azóta az egyházmegye egy másik nagy városába, 
Szabadkára és átszármazott a legényegyesület áldást hozó 
eszméje, hol nem sokára szintén megalakul a katholikus 
legényegylet. 

Isten áldja a tisztes ipart ! 

I R O D A L O M . 
Jelentés . 

A budapesti kir. m. tudomány-egyetem hittudományi 
kara, tekintettel azon körülményre, hogy a Horváth-ala-
pitvány esedékes kamatai az időközben kitűzve volt pá-
lyadijak ki nem adathatása miatt szokottnál nagyobb 
összegre emelkedtek, úgyszintén tekintettel arra, hogy az 
alapitó szándéka szerint alkalmilag kisebbszerü becses 
értekezések is díjazhatok, — f. hó 8-án tartott ez évi 
VI . rendes ülésében nevezett alapítványnak négy éven-
kint kiosztatni szokott kamataiból a következő, 1881 
őszétől magyar nyelven megjelent nagyobb munkákat és 
kisebb dolgozatokat határozta jutalmaztatni, és pedig : 

BunyUay Vincze A váradi püspökség története cz. 
munkáját 500 f r t t a l ; Pákolicz János Egyházi beszédeit 
400 fr t tal : dr. Platz Bonifácz Az ember eredése,, faji 
egysége és kora cz. munkáját 250 frttal ; Haudek Ágos-
ton Egyháztársadalmi alapjogtanát 200 f r t t a l ; Némethy 
Lajos Adatok Árpádházi bold. Margit ereklyéinek tör-
ténetéhez cz. müvét 100 frttal. 

Továbbá 75—75 frt tal : Répássy Jánosnak A bűn-
bánat szentsége^ Fonyó Pálnak Hitelemzésünk emelése, 
dr. Kisfaludy Á. Bélának A házasságról cziinü dolgo-
zatukat. 

Végül 50—50 : frttal dr. Városy Gyulának A ma-
gyar kath. alapítványok jogi természete (I. füz.), Nagy Ala-
josnak A modern paedagogia és a jellemképzés, dr. 1 aló 
Simonnak A rózsafüzér keletkezése koráról és szerzőjéről 
cz. értekezésöket. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar 1885. évi május 
hó 8-án tartot t VI. rendes üléséből. 

Dr. Rapaics Raymond 
e. i. dékán. 

= A keresztény ifjú kalauza. Gondolatok és ta-
nácsok kiszemelve szal. sz. Ferencz müveiből és életének 
történetéből. Francziából magyaritá Nagy Alajos, kegy. 
t. r. áld. pap, főgym. tanár, a kolozsvári r. k. lyceumi 
könyvtár őre s a római sz.-Tamás-Akadémia tagja, Bu-
dapest, 1885. 16-r. XLVI. 400 1. 

Ifjúsági irodalmunk, kivált a vallásos és a kath. 
if júság kezébe való, nemcsak nem mondható gazdagnak, 
sot éppen ellenkezőleg talán nagyon is el van hanygolva. 

Kétszeres örömmel üdvözöljük ezért Nagy À. ko-
lozsvári tanár urat, hogy jeles tollát ezen a téren is el-
kezdte gyümölcsöztetni. 

Szerencsésebb választást alig tehetett volna, mint 
mikor e müvet választotta lefordításra. A szó legteljesebb 
és legnemesebb értelmében valóságos tárháza az a lelki 
épülésnek és a hitélet minden nyilvánulatainak. 

Bevezetésül fordító egy lelkes előszót irt, amelynek 
J vezéreszméi, adja Isten, hogy erőteljes gyökereket verje-
I nek a kath. közönség meggyőződésében és lelkületében. 

Azután következik a mii két részre osztva. Az I. 
rész a keresztény-ről szól 12 fejezetben, egy-egy fejezetet 
több szakaszra osztva. A II. rész a tanuló életét rajzolja, 
mindig a keresztény élet szempontjából. Különös gond 
van forditva a hivatás ápolására és az életpálya-válasz-
tásra. 

A Függelékben, mely 3. résznek vehető, szerző rö-
vid életszabályokat, azután különféle ajtatossági gyakor-
latokat és imákat közöl. 

Magyar irodalmukban a legújabb korbólnem ismerek 
ifjúsági müvet, mely ily változatos és gazdag, magvas és 
épületes tartalmánál fogva, ünnepi és alkalmi ajándékul 
serdültebb ifjaink számára alkalmasabb volna, mint „A 
keresztény ifjú kalauza." 

VEGYESEK. 
Egyetemi alapítvány. Dr. Bita Dezső ezidei 

Rektor Magnificus egyetemünk alapításának harmadfél-
százados jubileuma alkalmából 5"/o-os 1000 frtnyi alapít-
ványt tett oly czélból, hogy annak jövedelme a négy 
kar sorrendje szerint évenkint jó viselet és szorgalom 
által kiváló egyetemi hallgatók jutalmazására fordittassék. 

j A veszprémi székesegyházi káptalan saját és a ke-
seredett rokonok nevében mélyen szomorodott szívvel je-
lenti Kisovics József székesegyházi apátkanonok és 
somogyi főesperes, veszprémvárosi plébános, orszgv. kép-
viselőnek élte 68-ik, áldozársága 44-ik évében, rövid be-
tegség s a halotti szentségek ájtatos felvétele után folyó 
évi május hó 9-én délelőtt fél 10 órakor az Urban be-
következett csendes elhunytát. A boldogult hült tetemei 
folyó hó 12-én délután 4 órakor fognak az alsó városi 
sírkertben nyugalomra eltétetni. A boldogultért tartandó 
gyászmisék a veszprémi székesegyházban folyó hó 11-én 
d. e. fél 11 órakor, a szent-ferencziek templomában pe-
dig folyó hó 12-én d. e. 10 órakor fognak a Mindenha-
tónak bemuttatatni. Veszprémben, 1885. május 9-én. Az 
örök világosság fényeskedjék neki! 

— Ki. volt Kisovics kanonok Veszprémnek, az egy-
háznak és hazánknak, elmondja a .V. K.' midőn a bol-
dogult emlékének imigyen parentál : , E rovatunkat most 
a legszomorúbb hirrel kell megnyitnunk. A kinek be-
tegségét hetek óta oly aggodalommal kisértük, az ma 
nincs többé : Kisovics Józset veszprémi kanonok, apát-
plébános, orsz. képviselő, szombaton délelőtt fél 10 óra-
kor szép csendesen jobblétre szenderült. A megboldogult 
1818-ban született Veszprémben, 1840. praebendatus, 
1844—T845. karkáplán és 1846-ig succentor, később sze-
mináriumi vicerector, 1849-től nagybajomi plébános, 1857. 
a csökölyi kerület vicearchidiaconusa, 1874-től veszprémi 
kanonok és veszprémvárosi plébános, püspöki biztos, 1878. 
— archidiaconus és bátai apát, 1880-tól a vaskorona-
rend lovagja és másodízben a veszprémi kerület ország-
gyűlési képviselője volt. Mindazon nevezetes haladás, 

! mely az utolsó évtized alatt Veszprémben történt, Kiso-
vics nevével van összekötve, különösen a tanügy. A meg-

j boldogult még számtalan humánus eszme megvalósításán 
fáradt, de ezek kivitelében már a halál megakasztotta. 
Veszprém város legnagyobb jótevőjét, a káptalan egyik 
diszét, az egyházmegye egyik büszkeségét siratja benne." 

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

Budapes t . 1885. l iudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utczu 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

Ï szerdán és szombaton, 
j Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása :Buda-
: pest, VIII., József-körut 
I 50., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 
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Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Beszéd Pázmány Péter tudományos érdemeiről — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
Szentséges atyánk és a németországi katholikusok helyzete. — K u n - F é l e g y h á z a : Egy kath. középiskola. — Irodalom : Pázmány-

Péter összes müveinek kiadása ügyében. — Vegyesek. 

B E S Z É D 
Pázmány Péter tudományos érdemeiről. 

(Folytatás). 

Ugyancsak a gráczi egyetemen 1607. év 
nyaráig a hittudományokat adta elő, e téren is 
tanitása ugy mint tanulmányai százada tudomá-
nyos műveltségének kiváló képviselőjéül jelzik őt, 
mélyen behatolva aquinói Tamás nagy szellemébe, 
kiről egy hazánkban is nem keveseknél ismere-
tes nevű nem keresztény iró legújabban is igy 
nyilatkozik: „Szent Tamás neve előtt meghaj-
lunk, mert ő nagy volt. Benne a ker. bölcseség 
a pogány és a keleti bölcseséggel lépett házas-
sági frigyre. Mindazon tudományosságot, melyet 
a szentatyák elmélkedései és termékeny polémiái 
századokon át felhalmoztak, mindazt, mit Plato 
és Aristoteles a nyugatnak hoztak, mindazt, mit 
e fölé a zsidók és arabok építettek, mindazt ő 
bámulatos elméjében összefoglalta s arra hasz-
nálta, felvilágosítani a hitet, megerősíteni azt, s 
az ész megnyugvását megnyerni és biztosítani 
neki. Óriás értelmében egy oly értelmi mozgalom 
összpontosulását látjuk mely 12 évszázadig tar-
tott, s melynél általánosabbat, mélyebbet, termé-
kenyebbet talán nem látott a történelem. A kü-
lönböző és szétszórt ismereti kincsekből, melyeket 
tizenkét évszázados bámulatos értelmi tevékeny-
ség hozott létre, ő egy szervezetet alkotott, mely 
nem kisebb emberi értelem által valaha léte-
sített s leghatalmasabb synthesiseknél", igy szól 
Arbib. 

Pázmány az időbeli tanárkodásának gyümöl-
csei az a buda-pesti kir. tud.-egyetemi könyvtár-

"L'Opinione" 1879. 224. se. 

ban meglevő kézirati mű, mely hittudományi 
előadásainak egy részét foglalja magában s mely-
ben az akkori legújabb külföldi jelesebb irodalmi 
termékek már értékesítve vannak, a „Theologia 
scholastica". E férfias és hatásában eredmények 
által kisért tanári tevékenység azonban csak elő-
csarnoka volt a lángész és erély ama dicsteljes 
épületének, melyben mint korának csillaga oly 
fényesen, oly dicsőséggel futotta meg pályáját, 
hasonlóan ama folyamhoz, mely ha forrását ke-
ressük, kicsiny az, de ha követjük kezdett útjá-
ban, mindig nagyobb, hatásosabb lesz, mig végre 
városokat éltet, népeket boldogít. 

Minden müveit nemzet nagyrabecsüli azokat, 
kik irodalmát, szellemi fejlődését munkálják, kik-
nek müvei hírének maradandó emlékei; a római 
s görög nép rég letűnt, de szellemi termékeiken 
ma is művelődünk. Pázmány mint iró kor-
társait messze túlszárnyalta hazájában, a ma-
gyar nemzeti irodalomnak egyik időszakot al-
kotó alakja, legnagyobb bajnoka, nyelvünk leg-
idősb mestere s újjáteremtője. „Herkulesi munka 
volna csak megszámlálni is az általa 1603—1636. 
évig magyar s latin nyelven kiadott munkákat, 
melyek a nagyszombati, gráczi, pozsonyi, bécsi ós 
prágai nyomdák útján láttak napvilágot, úgy 
hogy már csak Pázmány könyvei egy egész könyv-
tárt képeznek" irja a vele egykorú Drexelius.1) 
Másfél évtizedes tartózkodásé után viszontlátja 
„édes nevelő hazáját, melynek emlékezete soha 
sem volt előtte feledékenységben 2) — elmegon-
dolatát, szivérzelmét sz. Ágoston e mondata ve-
zérlé : embertelenség a hazát elhagyni, a hazát 

]) Rosae selectiss. virtutum. 1636. p. 4. 
2) Előszó. A szentírás és anyaszentegyházról irt 

m. 1627. 
38 
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megvetni vagy benne lakni nem akarni; s az 
erény kötelességei közé tartozik a hazának és a 
hazáért élni." Ez volt szivének minden lükte-
tése, lelkének első és utolsó vágya, életének min-
den lehelete. Még félig gyermek hagyta el s 
férfi tér vissza, midőn a hazaszeretet érdemeitől 
eltelve egyúttal élénk fájdalmat támaszt fél benne 
az állapot, melyben hazáját találja, midőn a tö-
rök uralom sötét árnyékot vont az országra s 
belpártok, ellenség és hazafi egyiránt, bár külön 
indokból, de egyformán, csak a zavart, a romokat 
a köznyomort szaporították; iskolák, nevelő inté-
zetek, zárdák, a tudomány e csarnokai a véres 
zivatar alatt és után elenyésztek. Ekkor lép fel 
Pázmány, a rendithetlen oszlop a romok közt 
magasan állva eseményei fölött korának, mely-
nek nem szolgája, hanem ura volt hatalmas te-
hetségével, erős meggyőződésével, határozott ön-
tudattal, s kitűzött irányú munkásságával, melyet 
lelkesedés, bő, nagy tudomány, kiváló irodalmi és 
szónoki erő istápolt. Köröle egy egész és általa 
vezetett iskola csoportosult s vele beállt a for-
dulat, melyet mindenfelé nagy hatások sikere 
s eredménye jelzett. IJjra megkezdődik ama nagy 
nemzeti s irodalmi nyelvmüvelődési korszak, 
melynek ádáz küzdelmei közt derült fel tulajdon-
kép ujabb, szebb hajnala a magyar irodalomnak, 
mely ma nemzetünk egyik legnemesebb büszke-
ségét s kincsét képezi, akkor te t t szert nyelvünk 
azon erőre és hajlékonyságra, melylyel most szó-
noklata magasan hangzik.2) 

Pázmány legtermékenyebb iró kortársai közt ; 
hannincznégy munkája közül mindegyik maga 
nemében nevezetes jelenség, értelmi fensőségének 
szóló emléke. Tevékeny élete minden működésé-
ben kiragyog a magyar hazafi, de sehol határo-
zottabban ki nem domborodik jellemének ma-
gassága s törekvései irányának nemzeti jellege, 
mint a magyar iróban. Az az eredeti ragaszko-
dás a magyar nyelvhez, az a gondosság, melylyel 
a nyelvet munkáiban kezeli, az a finom átérzése 
a régi igazságnak, hogy nyelvében él a nemzet 
és az annak megfelelő buzgóság a nép nyelvét, 
gondozását, közmondásait és példáit vinni be a 
könyvnyelvbe, mind de mind erős fajszeretetére 
vallanak.3) Ismerve a nyelv hatalmát, tudta, hogy 
a nyelv nemcsak kifolyása a nemzeti müveltség-

*) De civ. Dei. 
'•0 Ipolyi, Régi magyar egyházi irók IX—XIII . 
:i) Magyar H e l i k o n / l 8 8 5 . , 41. füzet, 24. 1. 

nek, hanem erre hatalmasan hat vissza; hogy 
sok nemzet maradt el a pályán müveit nyelv 
hiányában, sok jeles elme tűnt el már azokból 
hatás nélkül; nemzeti élet és nyelv oly szoros 
összeköttetésben van, hogy egyik a másik nélkül 
alig gondolható. A nemzeti nyelv hévmérője a 
nemzeti műveltségnek ; Róma is a műveltség és 
hatalom legmagasabb fókán Caesar és Augustus 
korában állott, midőn a tudományok egén mind-
annyi csillagok ragyogtak az aranykornak kép-
viselői. A nyelv hatalma mérhetlen, mondá Her-
der1) Hellász dicsősége és népe eltűnt, de nyelve 
Cicero szerint fogva tar tá győzőjét Rómát, s mi-
dőn már rómaiak nem voltak, a latin nyelv év-
ezreden át uralkodott a müveit világ fölött. A 
nemzet él, bármi sinlődve is, mig a nemzetiség 
kisérője, a nemzeti nyelv fennmarad; de ha 
egyszer elmúl, csak gyászfüzeket terem a hon, 
mely a holtakért szomorúan eregeti földre csüg-
geteg lombjait, mondja Széchenyink. A nemzeti 
irodalom magyar népünknek az a sziklavára, me-
lyet megvédve, melyre támaszkodva már több-
ször visszakereste elvesztett jogait, szabadságát, 
önállását. Egy ezredév vonul már el fölöttünk, 
óriási hatalmak zuditának fel ellenünk százezre-
ket, küzdöttünk életre-halálra elleneinkkel és sa-
ját magunkkal szünet nélkül — s annyi száza-
don, annyi vészen át fentartottuk nemzetiségünket 
„egy maroknyi nép, nem talán elszigetelve va-
lami magas hegyekbe, de ki a sikra állitva 
nagy és egész más elemben létező nemzetek 
közé."2) 

Pázmány 34 müve közt huszonkettőt ma-
gyar nyelven irt, melyek által Toldy szavai sze-
rint a magyar nyelvnek nem várt, előre nem lát-
hatott kiképzést adott. 0 az irodalomban addig 
uralkodott dunántuli nyelvjárás fölött a tiszait 
érvényesítette, a nyelvvel grammatikai szabatos-
sággal élt, azt uj kifejezések s a nép szájából 
vett szebbnél szebb és jelentős szólásformák- és 
közmondásokkal gazdagította, irályának pedig 
oly teljességet, kerekdedséget és bőség mellett is 
oly hathatósságot kölcsönzött, hog}7 méltán egy 
uj aera szerzőjének tekintetik, ki a régibb kort 
befejezte s ujat kezdett meg, miáltal az értőktől 
a „magyar biboros Cicero disznevet vívta ki ma-

ij 

gának." 0 a mai könyvnyelv teremtője; kevesen 
tudták ezt ő utána mind máig annyi eredetiség-

l ) Siimtl. Werk . IV. 201. 
-) Széchenyi István. 
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gel s egyszersmind uj szinnel kezelni." ') Olyan 
nyelven a milyenen Pázmány beszélt, korában 
senki sem tudott szólani, szavai az olvasó és 
hallgató szellemére ellenállhatlan erővel hatottak, 
nem csoda ha nála a fölség ragyogványaival kör-
nyezett királynője az észnek, az igazság, mely 
már magában szép, még szebb alakban kifejezve 
jelenik meg: s közreműködése győzelemre jut-
tat ja. Pedig neki nemcsak a tudomány appara-
tusát kelle megszereznie, hanem teremtenie nyel-
vet is, melyen az elmékhez utat törhessen, az ő 
nyelve nem korának nyelve. Midőn első magyar 
munkáját : „Felelet a Magyari István az ország 
romlása okairól irt könyvére" czimen 1608. ki-
nyomatá, már kész ember, s midőn pályáját 33 
évvel később végzi nem kimerült gyenge. 

Irodalmi pályája zenithén látjuk őt 1613. 
megjelent „Isteni igazságra vezérlő kalauza" 
czimü mindenre kiterjedő tudományossággal, éles 
dialektika — s hathatós előadással irt müvében, 
benne az szól, kinek Toldyként „rendelkezésére 
áll mindenoldalú tudás, a világ s emberi sziv 
mély ismerete, gazdag képzelem s erős logika." 2) 
Ezzel s később kiadott praedicatióival tette föl 
irodalmi tevékenységére a koronát, régen ter-
vezte, jól szerkesztette hosszú évek során át foly-
ta tot t önálló tanulmányok eredménye, benne az 
egész hittant vitázólag tárgyalja, minden lapjá-
ról leolvasható, hogy az magyar elmének, magyar 
közönség részére érlelt közvetlen gyümölcse, szü-
leménye egy magas lángeszű szellemnek, mely-
nek legerősebb oldala a. világosság, a minek kész-
séggel feláldozta a magas röptöt, szava épületes, 
termékeny mint az igazság. Ha azt latinul irja, 
mint Írhatta vala, a külföldi történetíró valahány-
szor Ballarmin iratairól emlékezik, Pázmány mü-
vét is tisztelettel s egysorban fogta vala amazéi-
val emliteni : de Pázmány nemzetére kivánt hatni, 
magyarul irt, még pedig latin munkára is ma-
gyar nyelven válaszol, a mit e jellemző modor-
ban indokol: „Jól lehet deákul is tudok, de mi-
vel a Kalauzt magyarokért magyarul irtam, 
annak oltalmát is magyarul akartam irni, nem-
zetiségemnek lelki orvosságáért. Tudom ebben 
senki meg nem ütközik. Mert ha másnak szabad 
a magyar könyvre deákul felelni, engem sem 
tilthat, hogy magyarul ne irjak a deák könyvre."3) 

x) Magy. irod. tört . 1878. 72—73. 1. 
*) Magyar irod. tört . 72. 1. 
s) A setét hajnalcsillag stb. — választ. 1627. Bal-

duinus Phosphorus veri kath. czimü munkára. 

Ekként dicsőségének s világhirü jelentőségének 
egy részét áldozá fel, a mi nagyrészt ma is sorsa 
a magyar írónak. Az áldozat méltó arra, hogy 
honfiai becsüljék, kinek hogy egy Bossuet vagy 
Feneion dicsőségében ragyogjon világszerte az 
egyetemes irodalom s egyházi szónoklat egén, 
nem hiányzott más, mint a nyelv, oly kiművelt, 
elterjedt, s uralkodó, mint volt az, melynek szár-
nyain amazok ereszték útnak halhatatlan gondo-
lataikat. Pázmány müveiben általában a nyelv 
tisztasága, szépsége s ereje, a meggyőző érvelés, 
mely nem marad a lélek felületén, hanem szi-
vig ható, ebbe vési be mint Mózes a törvényt a 
kőtáblákba, a törvény szellemét, a bizonyítások 
módszere, a hit- s profán-tudományokban való 
bámulatos jártasság, a tudomány különbféle ágai-
ban ragyogó megjegyzései, mind de mind ma-
gokhoz vonzanak, s méltán vetjük fel a kérdést: 
honnan szerezte abban a korban azon ismereteit, 
melyek utoljára sem voltak még oly fokban azon 
kor közkincseivé téve? Róla tehát inkább azt 
mondhatják, hogy hírét megelőzte, nem hogy kora 
színvonalán állt, innét műveinek oly gyújtó ha-
tással biró büvereje ! Ha irataiban oly hanggal 
és kifejezésekkel is találkozunk, melyeket a ha-
ladó kultura napjaink irodalmi nyelvéből nagy-
részt kizárt, az a kor viszonyainak követelménye 
volt, a modor miatt minden müvében szükséges-
nek tar t ja magát mentegetni, az érdeklődés és 
lelkesedés e küzdelmei hevében nem válogatták 
a szótárak ékesebb szavait. Sajnáljuk a kort, 
mely az eszmék harczát a szenvedély és erőszak 
fegyvereivel vivá, de itt is helyén van a mit 
Francziaország minisztere mondott: „Hiszem,hogy 
a mérséklet az igazság egyik kelléke, valamint 
az erőszakoskodás a tévelv eszköze. De vigyáz-
zunk, nehogy mérséklete gyávasággá fajuljon el : 
s nem ismerek nagyobb gyávaságot, mint feladni 
az igazság egyik felét, hogy megmentsük a má-
sikat. Az ellenfél megragadja az igazság feladott 
felét, s mint zsákmányt fogja táborába vinni a 
nélkül, hogy neked megköszönné, ha gyengébb let-
tél az által, ő pedig vakmerőbb."1) 

Pázmány az irodalomban ugy mint a szó-
! széken az értelem uralmát emelte döntő ténye-
j zővé, mindig az észhez szó!, akár beszél akár ir. 

mindig igénybe veszi az észt s mindvégig fog-
lalkoztatja, azért jellemzi érveléseit világosság s 
átlátszó tisztaság. S ez az ember, a ki korát 

*) Falloux Document, et opuscul. 1867. 
39* 
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annyira dominálta eszével, hogy első látszatra 
azt hinnők, miszerint csupán az értelem vezette 
elhatározásaiban, cselekedeteiben, korántsem nól-
külözé életmozzanataiban az érzelem, a kedély 
befolyását, ott működik ez is nála, mint az ér-
telem támasza, emelője, mint a nagy elhatározá-
sok forrása s értelmi erejének háttere, mert 
egész ember volt, kiben az ész és sziv, a gondo-
lat és érzelem oly összhangzatos arányos mér-
téke volt, mely jótékony egyensúlyt tartva az 
értelmi tevékenység és kedély életének nyilatko-
zatai közt, együttesen, egymásra való hatásban 
vezették e nagy ember erejét s akaratát a tör-
ténelmi alkotások áldásos fényeihez, melyek mind-
annyi diadalivek állnak nagy alakja fölött. Nem 
csupán a megismerés vezeti az igazságra az em-
bert : az a beszéd, mely csak az igazság fényé-
vel, de nem egyszersmind a szivből kisugárzó 
szeretet melegével bir, lehet szép, de jéghideg 
tükröt képez. Ha a nap melegsége nélkül is leg-
szebb része volna a világnak, még sem lenne 
az minden szépnek teremtője a természetben: 
ugy a beszéd is bármennyire ragyog gondolatok 
fénye által, érzelmek melegsége nélkül száraz 
előadássá törpül. Mily bensőség, mily erő, az 
eredeti értelem mellett a költő szivében honolt 
érzelmek hü visszaadása tükröződik Pázmány költői 
irataiban ! 

Beszédem szük keretében nem lehet Pázmány 
minden müveit részleteznem, bár mindegyike be-
cses terméke egy gazdag elmének, sokat gondol-
kodott bölcsnek, ki az irodalom több ágában na-
gyot és maradandót alkotott; de nem hagyhatom 
emlités nélkül az élete végső éveiben sajtó alá 
rendezett s 1633-ban kiadott „Prédikáczióit", 
melyek ma is közkézen forognak és széltében 
használtatnak. Nem is sejté, hogy századok múlva 
is eszménye lesz a magyar szónokoknak, hogy 
szellemdus magas műveltségű papok több évszá-
zad múlva is élvezettel fogják olvasni, haszonnal 
tanulmányozni s eredménynyel felhasználni be-
szédeit. 

Ezekben egybefoglal tudományt, hogy meg-
töltse az észt, megragadja a szónoki formákat, 
hogy felgerjeszsze a sziv érzelmeit : a szentírás, 
a szentatyák s a profán tudomány csaknem 
egyenlő mértékben szolgáltatják az érveket. Éles 
megfigyelés, mély emberismeret, tiszta és teljes 
törekvés az igazság után, s bátorság azt minde-
nütt kimondani, ez az, a mit i t t talál az olvasó. 
Az életből az élet számára szokott irai s be-

szélni, abból merítette mindazt mit mondott, jól 
ismerte az emberi sziv tévutjait, soha sem 
beszélt azért, hogy csak beszéljen, hanem hogy 
valamely gyakorlati eszmét érvényesitsen. Nem 
is igyekszik váratlan dolgokkal meglepni hallga-
tóit, inkább leereszkedik hozzájuk s mintegy esz-
mecserébe bocsátkozik, okoskodik velők; nem 
erőlködik uj gondolatok teremtésén, hanem azt 
mondja, mit mindenik tudott vagy legalább sej-
tett , s titka csak az, hogy a mit az egész világ 
tud és érez, azt erőteljesebben, szebben, megle-
pőbben tudja kifejezni, mint bárki más. Szelleme 
magyarsága, tudománya s irálya főleg beszédei-
ből ismerhető fel, ugy beszél, mint a ki érzi, 
hogy igaza van s tudja, hogy győznie kell, azért 
ismer az ész szavaiban az igazságra, az elme e 
legjobb barátjára. Eszméi tiszták, világosak, fé-
nyes hatásra számitott nagy szavak nem igen 
fordulnak elő nála, annál többször képek és ha-
sonlatok, melyeket a köznapi életből merit ; igy, 
midőn megnyugtatni kiván az iránt, hogy Isten 
a pogány birodalmakat hatalomra jutni, a ke-
i-esztényeket pedig elnyomatni engedi, ekép szól : 
„Mikor a hold távol vagyon a naptól, akkor te-
linek látszik és inkább fénylik ; de mentül a 
naphoz közelebb jár, annál kevesebb része tet-
szik : igy vagyon az emberek dolga. A kik mesz-
szebb estek Istentől, azok sokszor inkább fény-
lenek világi dicsőségekkel; a kik pedig közelebb 
járnak Istenhez, csak alig látszanak.1) Már Kap-
rinai az ékesszólás nagy mestermüveinek mondá, 
melyek a világirodalomban foglalnak diszes he-
lyet; elsőnek tar t ja a magyarok közt, az idege-
nek közt pedig szinte alig van, a ki fölűlhaladta 
volna;2) harmadfélszáz év óta erőteljes nyelvén 
fejlődött irodalmunk nem sok javítani valót ta-
lált, és sok ideig nem támadtak nyomdokában 
követők, kikben viszfénylett volna lángelméje. 

1615. okt. 18. meghalt Forgácli Ferencz, 
esztergomi bibornok-érsek, helyébe a fontos egy-
házi és politikai alkotmányos méltóság méltó be-
töltésére az akkori követelményekhez képest oty 
férfiura volt szükség, ki bölcseségével és hűségé-
vel megnyerve a korona bizalmát, mely e kor-
ban az ár és apály tüneteit mutatta, ezt a nem-
zet részére is átszármaztassa, s mérsékletével, 
hazafiságával s megtámadhatlan nemzeties érzü-
letével a felkorbácsolt szenvedélyeket csillapítsa. 

') 23. 1. nagyszombati 1768. kiadás. 
' 2) 60.. 1. 
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A közfigyelem azon férfiura irányult, ki hatalmas 
tollával és ékesszólásával külső hetyzetének daczára 
biztositékot nyújtott az iránt, hogy itt tevékeny-
sége még eredmény teljesebb leend. Ez Pázmány Pé-
ter volt, őt nevezte ki II. Mátyás király 1(516. 
szept. 28. esztergomi érsekké, s emelte a primási 
székre, melyen nálánál nagyobi), méltóbb nem ült, 
s melyen ő 20 év lefolyta alatt király és haza 
körül annyi érdemet, magának annyi dicsőséget 
szerzett. I t t leginkább domborodik ki jellemének 
két fővonása: az egyik, hogy mindig benső meg-
győződés vezeti s nem hiúság vagy szemé^es 
érdek ; a másik hajthatlan következetessége a fel-
karolt eszmék és érdekek támogatásában. Ma-
gas állásán, honnét mint központból ugy az egy-
házi mint világi élet körének összes sugarait 
áttekintheté, tündöklött egész nagyságában, jel-
leme, melyben nem volt mesterkéltség, sem tet-
tetés ; lélek nagyságából természetesen s nemesen 
fejlődött ez s belőle mint tiszta forrásból fakad-
tak tettei, melyeket érett megfontolás sugallt, 
nemes elhatározás emelt, SZÍVÓS kitartás követett 
mind végig, azért hagj^tak mély nyomokat alko-
tásai. Elveinek és eszméinek diadalát állandósítani 
a vallásos oktatás és nevelés terén törekedett ; 
ug}̂  tesz, mint aki érzi, hogy hivatásánál fogva 
forduló ponton áll a történelemben, s felelősséggel 
tartozik a jövőnek. Ez magyarázza meg az ő ki-
váló kulturális érzékét, melynek sugallatából ki-
fejtett tevékenysége egy egész közoktatásügyi 
politikát képez : rendszeres czéltudatos működé-
sében emelni a magyar közműveltség színvonalát 
jól átgondolt erélyesen keresztülvitt közoktatási, 
nevelési intézkedések által.2) 

Mi a 19. felvilágosodott század emberei, kik tanúi 
vagyunk azon lelkesedésnek, mely országszerte iskolákat 
emel, s helyes közoktatási rendszer alkotásán fáradozik s 
ugyszólva államéletünk egész jövő épületét a mindig na-
gyobbá fejlesztendő közműveltség alapjára fektetni ipar-
kodik, bizonyára kellőleg méltányolhat juk Pázmány is-
kolaalapító nagy törekvéseit, melyek által kora legna-
gyobb szükségleteinek olyanynyira eleget tett , hogy e 
tekintetben Mátyás királytól Mária Teréziáig senki sem 
vetélkedik vele. A templom mellett az iskolát tar to t ta 
legfőbbnek ; s midőn a mohácsi vész után a török hódi-
tás és pártvillongások következtében az iskolák is nagy-
részt elpusztultak, s u jak kellő arányban nem keletkez-
hetnek, mert nem voltak iskolaalapítók, miután a főpapság 
nagy része elveszett a csatatéren, Pázmány a plébánia-
népiskolákra is kiterjeszté gondjá t ; ott, hol elenyésztek, 
ujak felállításáról gondoskodott, s hol elhanyagolva vol-

tak, rendezte azokat. Legfőbb gondját azonban a magyar 
i f júság nevelésének s oktatásának vallás-erkölcsi alapon 
való biztosítása képezte. Ezen eszme vonul végig iskola-
épitési tevékenységén. „Miután meggyőződtünk, hogy va-
lamint az elvetett mag az aratásnak, ugy az i f júság 
helyes nevelése a kath. vallás és erkölcsiség megszilár-
dításának alapfeltétele : régóta aggódó lélekkel kerestünk 
módokat, mikép eszközölhessük, hogy a nemes ifjak, a 
szegény sorsuak vallásosság és tudományban neveltesse-
nek, és midőn majd érett korra jutnak, a haza táma-
szává és díszévé váljanak." Ezek szavai a Nagyszombatban 
felállitandó finevelő intézetre vonatkozó 1619. okmányban. 
Már 1616. összeállitá a régi nagyszombati collegiumot, 
melynek virágzását nagy erkölcsi s anyagi áldozatok 
arán annyira előmozditá, hogy 1618. már 800 látogatója 
volt. A tanügy iránti lelkesedése jóltudva, hogy az állami 
hatalomnak bármily mérvű támogatása egészben nem 
nélkülözheti a hivatásának magaslatán álló papság lelkes 
közreműködését, mely a nehéz idők sulvos sebeit sikere-
sén gyógyithassa : egyik-másik fontos művelődési szük-
séglet a papnevelés ügyét is nagyban félkarolta : „Midőn 
észrevevém — irja ő — mily nagy hátrányára válik a 
kath. vallásnak, hogy az egyházi férfiak sem oly szám-
ban nem találtatnak, sem oly tudománynyal nem birnak, 
mint Magyarország ez idő szerinti szükségei követelik : 
éjjeli nappali gondoskodásomat oda irányoztam, hogy 
erőim s tehetségeim gyengeségéhez képest, Isten segít-
ségével ezen bajon segítsek. Mig végre nagy munkával 
és fáradsággal kényelmem és mindennapi szükségleteim 
feláldozásával sikerült a kellő pénzösszeget összesze-
rezni,"1) s megállapitá 1619. jan. 1. magasabb kulturális 
czélok tekintetbevételével magyarországi fiuk számára a há-
lás utókor által ma is a nagy névről nevezett Pázmány-
intézetet Bécsben. Fontos oka lehetett e mély belátásu 
magyar ember ily intézkedésének ; nem emlitve ugyanis 
azt, hogy az országban nem látot t biztos helyet, azok a 
kulturai előnyök, taneszközök s műveltségi tényezők, me-
lyeket a magasabb igényű papi képzés követel, nem vol-
tak még nálunk, hiányzott még a kifeilett tudományos 
közszellem is, nem rendelkezhettünk azon eszközökkel, 
melyekkel Bécs tudós tanárok által kitűnt egyetemében 
akkor oly bőven birt s melyek legjobb hatással voltak a 
magyar papság műveltségi fejlődésére, s az ott ugyan-
azon tanszékek köré gyűlt magyar és osztrák if jak ne-
mes versengésében nem ri tkán — mint napjainkban is 
nem egyszer — a magyar értelmiség és genius nyert dia-
dalt : ez intézet növendékei közül került ki már Szé-
chenyi György a nagy alapitónak primási székén utódja 
s nagyszerű alapitványaiban vetélytárs."2) 

Pázmány a nevelés és oktatás terén kifej tet t buzgó 
tevékenységének s alapításainak nagyszerű épületére a 
magyar tudományos egyetem alapítása által tette tel a 
koronát. Az ország mindennemű felvirágzása, de külö-
nösen értelmiségünk fejlődése képezvén lelkének, szivé-
nek hő vágyát, gondoskodott az egész nemzet értelmi 
színvonalának emeléséről is. „Midőn gyakorta elmélked-

x) Fraknói : Pázmány és kora. III . 304. 
2) Jánossi i. m. 63. 

') Fraknói I. 471. 
2) Dertsik Sermo. 1836. p. 22. 
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nénk — irja ő maga — a fölött, mikép kellene előmoz-
dítanunk a kath. vallás terjedését Magyarországon, s 
egyúttal emelni a magyar nemzet diszét: legbiztosabb 
eszköz gyanánt tünt föl előttünk egy tudományegyetem 
felállítása, melyben a harczias nemzet erkölcsei szelídül-
nének, s az egyház és állam igazgatására alkalmas fér-
fiak neveltetnének. Ily intézet életbeléptetésére nem hi-
ányzott kedvünk és igvekvésünk ; azonban a haza vesze-
delme és némely szükséges alapítványok mindekkorig 
akadályozták hő óhajtásunk teljesedését. Most végre, mi-
után Isten törekvésünket áldásai és mennyei kegyeivel 
elhalmozta, rendelkezésünkre áll némi pénzösszeg, mely-
lyel ugy hiszszük, létesíthetünk valamit, habár nem a 
dolog nagyságával összhangzót, de legalább szorongatott 
hazánk szükségeinek megfelelőt."1) 

A fönkelt gondolkozás és áldozatkészség e nagy-
szabású nyilvánulása egyiránt megérdemli tiszteletünket! 
A haza legsúlyosabb viszonyai közt, midőn az ország 
szétdarabolva, pártokra szakadva, nagy részben az ellen-
ség hatalma alatt sinlődött, midőn az egyházi s világi 
tudományok fénysugarait áldásosán terjesztő két magyar 
egyetem a budai maradványai 1541., a pécsi 184 évi 
virágzás után a mohácsi vészszel, a nemzet szomorú sor-
sában osztozva, sírba szálltak : a magasabb tud. művelt-
ség fáklyáját ismét meggyújtandó 1635. május 12. irta 
alá alapitó-levelét, és 100 ezer forinttal — akkor mesés 
összeggel — vetette meg alapját azon egyetemnek, mely 
régibb testvéreinél szerencsésebb, harmadfélszázad óta vi-
rágzik.2) 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, május 15. Szentséges utyánk és a német-
országi katholikusok helyzete. — T. olvasóink ismerik az 
általunk eredeti szövegben közölt választ, melyet szent-
séges atyánk a nála nem rég tisztelgő németországi 
zarándokok által felolvasott feliratra adott. A „Germaniá"-
ból tudjuk, hogy már rég volt oly fényes fogadtatás a 
pápai udvarnál, mint az, melyben több mint 300 német-
honi zarándok részesült. 

O szentsége tiszteletreméltó alakja körül tizenöt bi-
bornok, 28 püspök, a Rómában időző 16 irhoni püspök, 
a „familia pontificia" számos tagja, a nemes testőrség 
stb. csoportosult. 

O szentségét a Collegium Germanico-Hungaricum 
növendékeinek hatásos férfikara : „Tu es Petrus" hang-
jaival fogadták, mire Löwenstein Károly herczeg ő szent-
ségéhez közeledett és a láb- és kézcsók után rövid fran-
czia beszédben üdvözölte Krisztus helytartóját, bemutat-
ván neki Bodmann bárót, ki a latin feliratot felolvasta. 

0 szentsége erre az ismeretes módon válaszolt. 
Fenséges, nemes, Krisztus helytartójához legméltóbb mó-
don szólott szentséges atyánk. Meleg szavakkal fejezte ki 
elismerését és bámulatát a németországi hitvalló lelkü-
letü katholikusok felett : diu suspicimus ac miramur tot 

') Alapitv. oklevél. Török, Magyarország prímása. II . oki. 141. 
L') Pauler Egyet . tör t . I . k. I . füz. 4. 

praestantissimorum virorutn in tuenda religionis vita cla-
ros et nobilitatos labores — dicsérte buzgóságukat, ra-
gaszkodásukat a szentszékhez, készségüket püspökeik 
iránti engedelmességben, szüntelenül működő szeretetü-
ket. Különösen kiemelte egyértelműségüket, azt legjobb 
kapocsnak és biztosítéknak nevezvén : Neque silebimus 
optimum illud incolumitatis vinculum, et praesidium, quod 
est concordia animorum et, voluntatum." A Németország-O 
ban annyira kifejlődött és hatásaiban oly áldásosnak be-
bizonyult egyleti életet — annui coetus vestri — szentsé-
ges atyánk kiváló dicsérő elismeréssel emiitette fel, meg-
mutatván ezzel ama legfőbb helyeslést, melyet a keresz-
ténység közös atyja az egyleti élet iránt érez. 

^ A legszebb mozzanat azonban szentséges atyánk 
válaszában kétségkívül ama részlet, melyben ö a Német-
országban annyira kívánatos egyházi béke helyreállítá-
sára irányult törekvéseit jellemezte. 

Soha békésebb, engesztelékenyebb hangon nem 
szólt államférfiú, soha nagvlelkübben, tisztábban nem nyi-
latkozott a most már a hetedik évben húzódó tárgyalá-
sokról. Igen már a hetedik évben húzódnak ezen tárgya-
lások és a béke még mindig nincsen helyreállítva. Szent-
séges atyánk bizonyára nem oka e szomorú helyzetnek. 
Kinyilvánitja, hogy ő tette meg az első lépést, tanulmá-
nyozta e kérdést, annyi engedékenységet és készséget ta-
núsított, tanúsít ma is és fog is mindenkor tanúsítani, a 
mennyit csak hivatala és állása megenged. — „Cogno-

; scendarum rerum initia — ezek ama nagybecsű szavak, 
! melyeket a történetíró majdan megbámul — ultra feci-
; mus, nec quidquam de studio illo pristino temporis diutur-

nitate praetermisimus. Summám in hoc gerendo negotio 
aequitatem adhibuimus, lenitatemque tantam, quae tam 
maxime per officium licuit. Voluntatem praestare eandem 
parati sumus, atque utinam Dei beneficio is exitus ali-
quando ut contingat, qui ad stabiliendam concordiam 
valeat, diuque catholicorum votis expetitam tranquilli-
tatem reducat, quas res non Ecclesiae solum, sed vel ipsi 
Germanorum imperio judicamus profuturas." 

Teljesen igaza van szentséges atyánknak, midőn 
mondja, hogy ő hozta folyamatba a tárgyalásokat. Trón-
ralépte alkalmából Vilmos német császárnak irt levelében 
a békét hangoztatta ; a müncheni nuntiust Kissingenbe 
küldötte, hogy Bismarck herczeggel tanácskozzék ; Mel-
chers érseknek irt levele a bejelentési kötelezettségről 
nemcsak békeszózat, de oly nevezetes egyházpolitikai 
tény, hogy valóban csodálkozhatunk a felett, hogy még 
egy ilyen actus után is a béke helyre nem állt. 

U j tárgyalásokat kezdettek meg Bécsben; ujabb 
leveleket menesztett a német császárhoz. A béke a czél, 
nem a személyes győzelem ; a két hatalmi sphaera, az 
egyház és az állam egyesülése közös czélra: a rend és 
béke kedveért. 

Nem elégedett meg szavakkal ; engedményeket tett. 
A legutolsó egyházpolitikai törvényeket elfogadta anél-
kül, hogy azokat előzetesen a szentszékkel közölték volna, 
illetőleg hozzájárulását kinyerték volna ; megengedte a 
porosz püspököknek, hogy ama fiatal áldozárok érdekében, 
kik a májusi törvények előfeltételét nem teljesítették, fel-

1 mentésért folyamodhatnak ; lehetségessé tette az 1883-iki 
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törvénynek létrejöt tét az ideiglenes lelkészek ügyében, 
u j püspökök kinevezésébe beleegyezett, jóllehet a májusi 
törvényeket el nem törülték, végre nehéz szivvel bár, de 
meghozta a kormány kívánságára azt az áldozatot is, hogy 
a poseni és kölni érsekek lemondását elfogadta. 

Ezek és más — a nagy világ előtt ismeretlen té-
nyek fényesen mutat ják , mennyit tet t és tür t szentséges 
atyánk a béke helyreállitása érdekében. Bámulatos hősies-
sége és kitartása, magasztos lemondása és áldozatkészsége 
kétségtelenné teszik a béke elérését. 

Szentséges atyánk folytatni fogja eddigi minden 
bámulatra méltó törekvéseit, mint mondotta ; reméljük, 
hogy dicső eredményre fognak vezetni. ? 

Kun-Félegyháza. Egy kath. középiskola. — E czim 
alatt a bpesti „Közoktatás" következő figyelemreméltó 
czikket közölt. Kéret ik e czikk közlése a végett, hogy az 
ország katholikus nagyközönsége figyelmére méltassa az 
ügyet és tájékozva légyen iránta : 

„A kun-félegyházi városi kath. algymnasium ügye 
többször foglalkoztatta már mind az intéző köröket, mind 
a napi lapok ut ján a nagyközönséget : most a magas mi-
nisztérium kebelében újólag intézkedés tá rgyát teszik 
azon tagadhatat lan sajnálatos viszonyok, melyek közok-
tatásügyünk örvendetes haladása közben az ügy kára 
nélkül tovább nem tűrhetők. Mint értesülünk, a magas 
minisztérium éppen most az 1883. évi XXX. t . cz. 53. 
§-ának alapján igen erélyes hangon tar tot t rendeletet inté-
zett a gymnasiumot fenntartó városi közönséghez, melyben 
azt végre határozott lépésre, félő, hogy a lemondásra kény-
szeríti. 

Mi ismerjük a helyi viszonyokat ama városban, hol 
e maholnap szomorú nevezetességű gvmnázium küzd s 
éppen ezért első kötelességünknek tar t juk , hogy mielőtt 
egy középiskola felett a végszó kimondatnék, mi is el-
mondjuk erre vonatkozó véleményünket, természetesen 
csak szaklapunk álláspontjáról. 

Kun-Félegyházán valóban szomorúan áll a gimná-
zium ügye, tantermei sötétek, alacsonyak, melyek széles 
bolthajtásaikkal, az azokon keresztül húzott vasrudakkal 
minden másnak benyomását teszik, csak tanteremét nem ; 
némelyik tanterem ki sincs padlózva s a négy közöl hár -
mon csak egy-egy ablakon birkózik a sötétség és világos-
ság geniusa, iskolaszolgája egyúttal népiskolai szolga is, 
de leginkább nyomorúságos mesterember ; könyvtára 
semmi, szertárai sem többek, s mindezek fölött legesleg-
roszabb az, hogy ez egyetlen intézetét maga a város is 
kevésre látszik becsülni, igazgatót nem tar tván (ez állás a 
városi plébániával van összekötve, a plébános azonban 
nem tanit), s a tanárokat 600 f r t ta l fizetvén. Hamar jában 
elmondva ezek a hátramaradot tság legszembetűnőbb külső 
jelei, hogy ezek milyen károsak következményeikben, azt 
a szakember könnyen kitalálja s nem vonakodik kimon-
dani, hogy ha a dolog igy van, az haladéktalanul or-
voslandó. 

De hogyan ? Ez itt a kérdés, melyet nekünk a kö-
zépiskolai oktatás ügyében az iskolák elégtelenségei 
miatt sem szabad elhamarkodnunk, mert csak ha egy 

' kissé körültekintünk, egyszerre át lát juk, hogy nem szabad 
j oly könnyen megsemmisítenünk a meg nem felelő esz-

közöket, mint inkább amennyire lehet, felkeresni t a r to -
zunk a módokat, melyekkel azt a czélnak megfelelővé 

! tehet jük. Egy középiskolát veszíteni*) nagy veszteség 
j akkor, midőn egyrészről a szaporodásra, kivált vidéken 

igen-igen szűk kilátások vannak, másrészről meg az or-
voslás nem is lehetetlen. 

Igaz, a minisztérium sem akarja eltaposni a szóban 
forgó intézetet, sőt inkább inti a várost, hogy emelje 
azt a kor színvonalára, k ü l ö n b e n . . . s csakis ha a helyzet 
nem javul, megvonná a nyilvánossági jogot . 

Lássuk e rendelettel szemben Félegyházát. Ez 25,000 
lakosú s nem több mint száznegyven éves multu város, 
mely 1743-tól 219 családból, hogy ily nagy, virágzó és 
kereskedő várossá lett, egyedül iparkodó szellemének s 
józan erkölcseinek köszöni, meg annak, hogy soha sem 
zárkózott el a kor s a kul tura követelményei elől. Már 
megirt történelméből idézhetnők, hogy temploma után, 
sőt azzal együtt első gondja volt iskolát alapitani s egy-
házközségével gymnasiuma is egykorú s azt a legújabb 
időkig meglehetős jó karban is tar tot ta , de hogy az el-
zárkózott vaskalaposság, vagy fukarság vádját senki sem 
táplá lhat ja felőle, legszebben kitűnik abból, hogy saját 
gymnasiumának szünetelése idején sok évig a jászberényit 

j évi segélyben részesítette s igy e téren a kormányt meg-
előzte. De változtak a viszonyok s azoknak szerencsétlen 
alakulása folytán Félegyházán az iskola-fentartó város, 
mely jólétében elismerésre méltóan áldozott közoktatás-
ügyéért , ma már szegény. Bár rakta volna azon jobb 
időkben félre a más gymnasiumnak nyúj tot t segélyt, most 
talán nem kellene szegénységéért pirulnia. Csak egy pil-
lantás évi költségvetésére bárkit meggyőz, hogy tanügyére 
a mainál többet már alig költhet, 130 ezer forintos évi 
költségvetéséből, melyből 32—35 ezer fr t pótadó és köl-
csön u t ján fedezendő deficit, 15%-o t költ t anügyére ; s 
meg vagyunk győződve, hogy az emiitett magas rendelet 
vétele u tán még ujabb áldozattól sem retten vissza, csak 
hogy, amire a város legféltékenyebb, iskolájának kath . 
jellegét megmentse. Nem vádolható tehát a város szük-
keblüséggel, nem azzal, hogy a gymnasium szomorú 
állapotának egyedül ő az oka. 

Szerény véleményünk szerint épen ezt kellene a 
magas kormánynak is figyelmére méltatni s módot nyúj-
tani, hogy a nem önhibájából szegény város, jobb idők-

i ben alapított középiskoláját megtarthassa s alkalmat adni, 
hogy a kizárólagosan kath. város ne legyen kénytelen 
hasonló jellegű intézetétől megválni. A ki ott a helyi 
viszonyokat ismeri, tudja, hogy a kormány jóakarata s 
egy csekély évi segély, minő bizony sok gazdagabb vá-
ros intézetének adatik, a gymnasiumot igen hamar czél-
szerüvé alakítaná át, mert a magánosok is nem csak ha-

i sonlót tennének, hanem áldozatokat hoznának, s ez a 
; kormánytól annál méltányosabb lenne, mivel még a vá-
' rost fennállása óta, soha, semminemű támogatásban nem 
! részesitette, mig igy csupán a törvény hideg betűire mu-

tatva az ügy orvosolhatatlan s egy kis támogatással jóvá 

I *) Kivált katholikust . Szerk. 
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•válható középiskola elvész, mert ebben az ügyben pénz 
nélkül a város részéről legjobb akarat sem használ 
semmit." 

I R O D A L O M . 

Pázmány Péter összes müveinek kiadása ügyében 
a budapesti kir. magyar tud. egyetem harmadfél-

százados ünnepe alkalmából megjelent „Anecdotorum 
Petr i Card. Pázmány specimina duo" czimü, lapunk előbbi 
számában jelzett füzet előszavában következő nyilatko-
zat jelent meg : 

„In sign em P E T R I CARDINALIS PÁZMÁNY elo-
quentiam, a qua Cicero hungaricus teste ipso Francisco 
Toldy {A magy. nemz. irod. tört. a legrég. időktől fogva 
a jelenkorig. Pest, 1868. T. I. p. 56.) recte praedicatur 
eximiaque in utramque rem publicam mérita, propter 
quae quum singulari quodam planeque proprio titulo alter 
post sanctum regem Stephanum religionis catholicae in 
Hungaria Stator celebratur {Toldy, ibid.), tum vero ge-
neratim et universe rerum praeclare gestarum gloria 
sumrnos quos Hungaria in lucem edidit viros si non su-
perasse at suo certe modo assecutum fuisse non temere 
censetur, quis nostrum est, qui nesciat aut oblivioni dari 
posse putet ? ! 

Haud minus popularihus meis, qui litteris hunga-
ricis humanitatisque história imbuti sunt, cognita esse 
videtur viri huius tum in sacris tum in civilibus patriae 
rebus provehendis celeberrimi eruditio atque doctrina, 
cuius monumenta in operibus patrio potissimum sermone 
exaratis typoque posteritati traditis admiramur, in qui-
bus sane difficile quis dixerit, propter ingeniumne prae-
clare subactum, an propter dicendi artem hungaricam mira 
vi nativa instauratam, aut vero propter sanctissimam ani-
marum coelo lucrandarum industriam felicissimis história 
teste tr iumphis coronatam palma inter tot aemulos tribui 
auctori purpura to debeat. 

Omnia, inquam, ista de viro hoc, non in uno virtu-
tum genere ulli secundo, vix inter nostrates l i t terarum 
humanitatisque gnaros aut studiosos esse aliquem existimo, 
qui ignoret. Sane in manibus omnium, quorum interest, 
versant.ur commentarii amplissimi, quos de vita et gestis 
Petr i Pázmány Academiae Hungaricae summus hoc tem-
pore a secretis constitutus Guilielmus Fraknói vulgavit, 
in quibus omnia, quae de Pazmano adusque tunc tempo-
ris inveniri dicique potuerant, ea sagacitate, cura et di-
ligentia ferme collecta digestaque cernuntur, quae histo-
ricorum hungaricorum huncce multis in arduis quaesti-
onibus indagandis ducem proprio Marte incedentem tam 
digne ornant, quaeque vix unius alteriusve passim defec 
tus supplendi desiderio locum relinquunt. 

At vero multum a veritate aberraret vehementerque 
omnino falleretar, siquis exinde autumaret, nihil iam su-
peresse ex iis, quae grata posteritas sive de Pazmano 
sive vero vel maxime ex Pazmaniana haereditate reliquiis- i 
que in apricum collocare possit ac debeat. Neminem | 

enim, qui vel per commentarios Guil. Fraknói aliquan-
tula vitae gestorumque Pazmani cognitione tinctus est, 
la tere prorsus potest, adesse in Bibliotheca regiae scien-
t iarum Universitatis hungaricae opera Petr i Cardinalis 
Pázmány inedita, eaque part im propria Cardinalis manu 
exarata, partim ipso auctore dictante ab aliis scripta et 
deinde calamo ipsius summi viri correcta, partim etiam, 
uti operis, quod Dialectica inscribitur, frons manu coëva 
adnotatum exhibet, „sumptibus D. Cardinalis in ordine ad 
typum" descripta: quae omnia nobis Pazmanum ad finem 
saec. XVI. et ineunte saeculo XVII. Philosophiae ac 
Theologiae in Universitate Graecensi anteccesorem non in 
uno, verum, ut patet, in multis scientiarum generibus 
praeclare suo munere defunctum ob oculos sistunt. 

Sed de his omnibus priini regiae scientiarum Uni-
versitatis hungaricae Conditoris operibus non est mei insti-
tuti nunc quidquid de illis in usum rei publicae li t terariae 
enucleari explanarique oporteat, ex esse ut aiunt et mi-
nutius edisserere ac pertractare. Ut enim quilibet aequus 
rerum arbiter ultro mihi concedet, mei, viri privati, ratio 
muneris in prooemio ad istaec „Anecdotorum Petr i Card. 
Pázmány specimina duo" hoc duntaxat esse potest, ut 
digito quidem sed velut a procul monstrem thesaurum 
eruditionis ac doctrinae minime gentium contemnendum, 
qui in thecis Manuscriptorum Universitatis nostrae pul-
veribus antiquitatis conspersus, atque ut verum dicam, 
non tarn oblitus quam neglectus iacet. 

Verum enimvero nunc ipso, quod thesaurum doc-
t r inae cura officioque minime indignum esse anecdota 
Petr i Card. Pázmány monui, facere iam non possum, quin 
simul quaedam explications gratia huic monito addam, 
quae iucunde accident certe omnibus, qui nusquam et 
nunquam édita esse mecum fortasse doleant ista opera, 
quae profecto iam dudum edi et decebet et oportebat. 

(Ve'ge itöv.) 

VEGYESEK. 
— Püspöki konferenczia, rövid ideig tartó, volt teg-

nap, azaz f. hó 15-én, délután 4 órakor, kegyelmes fő-
pásztorunk, ő eminencziája tíimor János bibornok ber-
czeg-primás elnöklete alatt. 0 eminencziája, nemsokára a 
conf'erenczia után, a 6 órai hajóval székhelyére vissza-
utazott . 

— A választott püspökök közöl kettőt választott be 
a főrendiház f. hó 15-én tar tot t ülésében az u j főrendi-
házba, u. m. m. és ft . dr. Majer István v. püspök s esz-
tergomi kanonok és Rónay Jáczint v. püspök és pozsonyi 
prépost urakat. 

— Kegyelmes föpásztoraink ama válasza, mely a 
mult alkalommal tar tot t ,püspöki konferencziák alatt álla-
pít tatott meg és Trefort Ágoston miniszter ur ő exciájá-
nak nemsokára átadatott , egy rövidebb, a tárgyat álta-
lános vonásokban felölelő becses okmány. Ennyit egyelőre. 

— Nagymélt. Császka György szepesi püspök ur ő 
exciája ma reggeli 6 l / á órakor szentelte az egyetemi 
templomban a perlaki plébániai templom részére Thury 
és fia által öntött 13Y2 bécsi mázsás uj harangot. Ugyan-

! csak ő exciája e hó 10-én a pesti oltáregylet részére 38 
I patenát és ugyanannyi kelyhet szentelt. 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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BESZÉD 
Pázmány Péter tudományos érdemeiről. 

(Vége) 

II. Ferdinánd Pázmány egyetemét megerősí-
tette s okt. IS. kiadott függő aranypecséttel ellá-
tott bullájában — kiemelve Pázmány bőkezűsé-
gét, „melyhez hasonlót eddig Magyarország soha 
sem látott," mindazon szabadságok, kiváltságok 
és jogokban részesité, melyekkel a német biro-
dalmi és örökös tartományokbeli egj'etemek bir-
nak, s azt pártfogásáról biztosítva, utódjainak, az 
ország karai és rendeinek védelmébe s támogatá-
sába ajánlotta. ') 

Az egyetem helyéül a nagylelkű alapító, mi-
vel az alsóbb országrészek török kézben voltak, 
Nagyszombat városát jelölte ki. „E város fölött 
Isten áldása lebegett, nyoma sincs annak, hogy 
az ozinan hatalom előtt fejet hajtott volna s 
noha körüle közelben s távolban mindent lerom-
bolt, e kis város ragyogó tornyait, szivében meg-
döbbenve, érintetlen hagyta" — mondja Beel 
Mátyás. ') A magyar prímások a főkáptalannal 
együtt ide, e kedvező fekvésű város bástyái mögé 
menekültek, iskoláik, könyvtáraik s egyházi mű-
kincseikkel, általok lett e város hazánk Rómája 
és Athénéje.3) Hazánk vallási mozgalmai egykori 
színhelye a magyar egyház prímásai közel 3-, és 
a tud. egyetem másfélszázados székhelye a kis 
Róma 1532. nov. 13. nevezetes napra ébredett; 
ekkor nyittatott meg az egyetem számos egyházi 
s világi főrendek jelenlétében; az egyetemi ta-

Fraknói, III. 163. 
2) I I . 46 . Mészá ros I m r e , N a g y s z o m b a t sz. k i r . v á r . 

e m e l t . 6 százados ü n n e p e 1838 . 
a) D e r t s i k , S e r m o , 71. 1. 

nács előtt azon a Pázmány által ajándékozott 
egészen ezüst jogar hordoztatott, mely most is 
egyetemünk rectorainak jelvénye. A bibornok 
által mondott ünnepélyes mise után Jászberényi 
Tamás tanár tartotta az ünnepi beszédet, Páz-
mány fényes érdemeit magasztalva ; hallgatói 
figyelmét különösen e hely ragadta meg: „Oly 
számosak ós nagyok — igy szólott — a magyar 
haza körül szerzett érdemeid, hogy kétségek tá-
madnak lelkemben az iránt, vájjon a te kezed 
volt-e az, melylyel sz. István a maga műveit lé-
tesítette, vagy pedig a nagy király keze az, mely 
a tiedben feltámadott, uj áldásokkal elhalmo-
zandó Magyarországot?! Szemlélve a növeldéket, 
melyeket az ifjúságnak, a templomokat, melye-
ket az ég szentéinek emeltél, ki ne dicsőítené 
királyi bőkezűségedet? Azonban, ha nem csaló-
dom. az egyetem megalapítását magad is jóté-
konyságod minden egyéb müvei fölé helyezed; 
mert bizonyára találkozandnak, kik majdan eze-
ket példád által fellelkesítve utánozván, ekként 
érdemeidben osztozni fognak : de uj müved di-
csősége osztatlanul a Tied, ebben nem leend ve-
télytársad." ') Azonban e dicsőségének is találkoz-
tak részesei : utódai Lósy, Lippay, a kik Pázmány 
hittud. és bölcsészeti karaihoz, melyek tanulói 
száma már 1636. megközelité az ezeret, ') a jog-
tudományit csatolták; Mária Therezia királynőnk, 
ki az orvosi karral egészité ki azt, újra szer-
vezte s rendezte 1769. s 1774-.. 1777-ben pedig 
Nagy-Szombatból Budára áthelyezve, királyi inté-
zetté emelte. Pázmány szellemének e két utóbbi 
még ma is virágzó nagy emlékei, a nemzet szel-

K a t o ü a , His t . er i t . XXXI. 735. 1. 
'-) F e j é r , His t . Acad, scient . P á z m . 11. 
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lemi és erkölcsi erejének évenként megujuló s ki-
merithetlen forrásai. 

Ma midőn rendezett tanintézeteink vannak, 
bol a nemzet reménye az ifjúság oktatást nyer, 
alig mérhetjük meg nagyságát a szükségnek, 
mely akkor volt. alig méltóságát az érdemnek, 
mely a nemes kezdeményezést oly méltóan meg-
illeti. 

Igen természetes, hogy a tavasztól még nem 
lehet az ősz gyümölcseit várni. — A napnak 
sem mindig egyenlő fénye, nem ugyanazon fokú 
jótékony melege; mindkettő óráról-órára nő, 
inig' a sugarak a delelő ponton kiáradva éltető 
hevét egész gazdagságában ömleszti szét: de azért 
a hajnal reggelén szintoly áldásos az, mint égető 
verőfényében. A tudomány napja sem egyszerre 
s mindenhová egyenlő mértékben hat világossága 
és melegének áldásával. Nem lennénk méltányosak 
főiskolánknak ifjúkorához s az akkori viszonyok-
hoz mért érdeme iránt és szerénytelenséget kö-
vetnék el a harmadfélszázadnyi előhaladás elő-
nyeiben részesülő jelenünk méltatásában, ha 
egyetemünk mai állapotát és hatályát amazéival 
párhuzamitanók. A tökélesbülés, haladás felé tört 
az mindig, aránylag a korhoz, az abban kinál-
kozó apparatushoz, s ha a régmúltban nem lát-
juk oly haladás nyomait, mint korunkból mérve 
talán már akkor létesitettnek óhajtanánk : emlé-
kezzünk meg, hogy egy kor sem haladja fölül magát, 
s a mint mi keveseljük a multat, ugy fogják ta-
lán keveselni vagy kicsinyleni is előhaladt ko-
runk tagadhatlanul nagyszerű tudományos vív-
mányait. 

Pázmány egyeteme mellé gazdag könytárt 
is állított, melyet évenként nagy összeggel meg-
vett hazai s külföldi müvekkel gyarapított; s a 
mi ha sikerül, koronája leendett a közművelődés 
fejlesztését czélzó irodalmi vállalatainak, könyv-
tára számára megvenni ohajtá Mátyás király 
nagyszerű könyvtárának maradványait, melyeket 
Budavárában romlás és enyészet fenyegetett. Har-
minczezer forintot már ígért is a budai basának, 
ki azonban fanatikus válaszával végett vetett a 
reménynek, hogy a drága ereklyeszerü kincseket, 
a korvinákat megszerezhesse.1) 

Pázmány tevékenységének nagy eredményei, 
a hazája s nemzete fölvirágzásáért mindig hőn 
dobogó szívnek mindannyi félreismerhetetlen bi-
zonyítványai a királyt arra inditák, hogy Rómába 

x) Timon, Purp . Pannon. 264. 

a biboros méltóságra ajánlotta s VIII. Orbán pápa 
örömmel nevezte ki 1629. nov. 19. a bíbornoki 
collegium tagjává; a kinevezéssel Scaglia bibor-
nok szerint „nem annyira az érsek lett kitün-
tetve a bíbor által, hanem inkább a biboros tes-
tület, midőn ily nagy férfiút fogadott tagjai 
közé.'-1) S ő, ki az egész ország szine előtt oly 
bátran kijelenté: hogy „számos fáradalmai és 
iratai által kiküzdvén a tudományosság és becsü-
letesség liirét, méltóságok után nem vágyódott, 
az őt elözönlő üdvözlő iratokra válaszolva azt 
mondja: hogy „az ily kitüntetéseknek, melyek a 
fáklya gyorsan ellobogó fényéhez hasonlók, nem 
szokott nagy érdeket tulajdonítani; s óhaja 
az, hogy az egyházi méltóság magaslatára emel-
kedve, annál sikeresebben működhessék." 2) És 
csakugyan, mint eddigi pályáján szerzett liirének 
fénye tudományossága mellett közczélokra tet t 
áldozatai nagyságában emelkedett ki legmaga-
sabban : ugy ezután sem tudhatni vájjon azon 
nemes önfeláldozás méltóbb-e elismerésre, mely-
lyel jövedelmeit megtakaritá vagy a lelkiismere-
tes pontosság és éles belátás, melyet azok üdvös 
felhasználásánál tanúsított, mert mindazt ami 
jövedelmeiből méltóságával összhangzó önfentar-
tása után fennmaradt, az alapítók szándéka, az 
egyház szelleme s igy a lelkiismeret sugallatánál 
fogva Isten dicsőségére s embertársai javára for-
ditá. „Két érsekség és tizenkét püspökség van 
Magyarországban, — irja érseksége 3. évében — 
a többit a török elűzte székéből. Mindezeknek 
azaz az érsekek- és püspököknek évi jövedelme 
nem éri föl a hatvanezer forintot., azt pontos, 
szorgos vizsgálat után merem bizonyítani. Ma-
gamról pedig állithatom, hogy két éven át jö-
vedelmeimnek egyharmadát sem fordítottam sa-
já t személyemre; két harmadánál sokkal többet 
szenteltem templomok építésére és ékitésére: 
papnöveldék, collégiumok és szegény ápoló házak 
alapítására; tanulók, koldusok, utazók és házné-
pem segélyezésére; azt bevételeim és kiadásaim 
föl jegyzéseiből bárki előtt kimutathatom."3) Egy-
millió forintnyi összeget képviselő nagyszerű ala-
pitványai nemes önmegtagadása s okos takarékos-
sága mindannyi gyümölcsei bőkezűségének hírét 
Rómáig elvitték s a pápa a magasztaló szavaival 
adja tudtára tiszteletét, elismerését: Testvérisé-

1) 1629. nov. Katona, Hist. Crit. XXXI. 3171. 
2) Pozsony 1629. decz. Eszt. kápt . ev. 
:1) Vindiciae czimii 1620. röpiratában. 



R E L I G I O . 307 

ged bőkezűsége mutatja, miképp kell felhasználni 
az egyház kincseit : . . . És a magyar nemzet maj-
dan visszaemlékezve jótéteményeidre, buzgalmad-
ban az ég kiváló ajándékát fogja tekinteni és 
dicsőíteni." *) Pázmány a nagy érdekekért, me-
lyek felkarolását életczéljául tekinté, nemcsak 
lelkesülni, hanem áldozatokat hozni is tudott ; 
nagy hazafi volt, mert nagy keresztény, a ke-
reszt volt oktatója, buzditója a munkára, az ön-
megtagadásra, az önfeláldozásra a hazáért, nem-
zetért önzés nélkül, miként maga a kereszt a 
legtisztább szeretet áldozatának jelvénye és szor-
galmazója marad a földön; nála vallásos erkölcsi 
kötelem a hazafiság, a hazaszeretet, melynek ál-
doz, melyért hal, ha kell szenved, tür, küzd. 
Valláserkölcsi törvényen kivül, mint Pázmány 
utódja mondja, nem igaz hazafiúi erény, hanem 
csak érdekközösség köt minket egymáshoz a 
hazában, összeköt mig az érdekeknek kedvez, 
mig hasznot eredményez; szűnjék meg a haszon, 
sértessék meg a személyes érdek, követeljen áldo-
zatot a nemzeti kapocs, hallgat, félre áll, meg-
szűnt a haza, nincs többé nemzet.2) Pázmány 
igazán magyar volt gondolkozásában, érzelmeiben, 
azért melegen szerette hazáját, lehetetlen ugyanis, 
hogy nemzete iránt közönyös legyen, ki nyelvét 
oly hő szeretettel karolja fel s terjesztése és 
müveléseért ugy buzgólkodik, mint ő, kinek nem-
zeti érzelme vallásosságig emelkedik, ő hazafi 
még a szentek egyeteme« világában is, a római 
misekönyvet és breviáriumot elfogadja, de abban 
a magyar szenteknek megköveteli régi rangjokat; 
és a pápa „örvendett 1631. nov. 28. okmányában, 
hogy alkalma volt ama nemes ország iránti jó-
indulatát bebizonyítani" ! és valamint elég erély 
volt benne primási jogait megvédeni, épugy tisz-
telte a magyar sz. koronának püspök kinevezési 
jogait a szentszék irányában hódolatteljes, de 
komoly felszólalásában: „Bizonyos — i g y szól — 
hogy a világiak nem fogják elismerni az oly 
püspököt, kit nem a király nevezett, s nem fog-
nák engedni, hogy az országgyűlésen s törvény-
székekben helyét elfoglalja, miután ezt a régi 
törvények tiltják." 3) Rákóczy György iránti belső 
barátságához is a hazaszeretet s mindkettőjük 
politikai meggyőződésének azonossága szolgáltatja 

*) 1623. nov. 14. v. ö. Rimely, Hist. Pazra. 52. 
2) V. ö. Simor -Ján. bibornok sz. István-társ. közgyfíl. 

beszéd 1884. márcz. 20. 
1635. aug. 27. emlékir. s 1636. ápril 10. fölterj. 

Fraknói III . 196 — 198. 

a kulcsot, mindkettőnél a legmagasabb szempont 
volt irányadó : a haza megtartásának kérdése ;1) 
ez mondatja Pázmánynyal Rákóczynak : „E mel-
lett Kegyelmed abban bizonyos legyen, hogy te-
hetségem szerint én az békességnek érzésében 
szüből fáradok. Mert akarnám, ha azt az kevés 
magyarságot jobb időre tanítanák és egymást ut-
fogygyatnók; ki tudja, talán Isten könyörül rom-
lott hazánkon, és a természet szerint való ellen-
ségtől megmenti." 2) 

Mások jogait tiszteletben tartotta, de saját bár leg-
csekélyebb jogaihoz is nem ritkán makacsul ragaszkodott . 
„Kész vagyok inkább életemet és állásomat feláldozni, 
mint kötelességemet megszegve, megengedni, bogy elő-
deim öröksége, a sz. királyok alamizsnája akár kicsiny-
ben, akár nagyban bármiként megcsonkittassék-e." •') E 
szavakkal védi a kamara ellen az érsekség jogait . I smét : 
„Remélem, a jó és igazságos császár tiszteletben tar tandja 
jogomat, melyet a törvény a legcsekélyebb nemes embernek 
is biztosit. En eskü által kötelezve vagyok egyházam 
j o g a i t . . . sértetlenül fenntartani és megvédelmezni. . . 
egyházam érdekei ellen sem kicsiny, sem nagy sérelmet 
nem tűrök. Inkább ma lemondok méltóságomról, mint-
sem, mig azt birom, kötelességem teljesitését elmulasz-
szam," — irja Eszterházv Pálhoz. 4) 

Mint államférfiú a haza ügyeibe hasznosan folyt be, 
mint ezt lángoló hazaszeretetétől várni lehetett : tüzet 
lehelt a hanyagokba, fékezte a heveskedőket. A nemzet 
józan eszének volt képviselője,5) s jól tudta, hogy az ak-
kori Magyarország már nem Nagy Lajos vagy Mátyás 
országa s azok a nagy törekvések, melyek ivadékok lel-
kesedéseit, vágyait töltötték be, s vérben, vagyonban ál-
dozatokat követeltek, t. i. visszaállítani az önálló Ma-
gyarországot minden más állam vagy birodalmi részekkel 
való közjogi kapocs nélkül, nem felelnek meg az általá-
nos áramlatnak, az európai államalakulások és csoporto-
sulások ujabb irányzatának : azért azokat, kik ezzel a 
kivihetlen vágygyal törtek függetlenségre, a hazaszeretet 
ösztönével, erélyes tüzet villanó érvekkel világosította 
fel a hazai viszonyokról. Mily messzeható volt e tekin-
tetben felfogása és alkományos érzülete, tanúsí t ja az ál-
landó trónörökösödés megállapításának szükségességét 
fejtegető gyönyörű magyarsággal irt emlékirata.6) Csak 
ne feledjük azt, mit „Pázmány P. és kora" jeles 
irója mond : hogy a nyilvános élet, a vallásos és politi-
kai küzdelmek emberét eléggé magasztalja már az, hogy 
mindig azt akarta, mit meggyőződése igazságosnak és ál-
dásosnak tar tot t . 

Pázmánynak ebbeli magatartása becsületes meggyő-
ződés kifolyása volt, úgymond Toldy, 7) hivatkozva b. 

') Szilágyi Sándor, Kákóczy és Pázmány, 1870. 60. 1. 
Idéz. munka I l i . levél. Pázmáiiy-Kákóczy. 

3) 1026. aug. '26. föl ter. 
*) 1629. jun. 15. 
•') „Uj Magyar Sión ' IS*;), jan. fiiz. 7. 1. 
6) Török i. m. 131. 
') Magyar államférfiak és ivók ."15. 

40* 



8 1 6 R E L I G I O . 

Kemény János fejedelem „autobiographiájára" : „Ez | 
időben élének ez három nagy emberek : Bethlen Gá-
bor, Pázmány Péter, Eszterházy Miklós, kiknek isme-
retükben voltam, köztük nagy dolgokban forogván, ne-
vekedtem . . . nemzetüket és annak szabadságát szerető 
hasznos emberek valának . . . igen szomjúhozzák vala 
mind a magyar nemzetnek szabadságát és magyar nem-
ből állandó királyságát, hogy resti tuálhatnak a régi Mo-
hács-mezei magyarok végzések szerint ; erről volt elég 
t raktá jok is, de religio dolga nem ju t ta tá soha a meg-
egyezésnek perfectiójára őket."1) Pázmány e téren is 
egész ember volt, ki tudta, hogy mit akar, s egészen 
akarta, amit egyszer fölkarolt. 

Megfeszített munkálkodása volt részben az, ami azon 
a fáradalmak s harczokban oly gazdag s negyven éven 
át nyugalmat nem ismert életet oly sziik határok közé 
szoritá, az ingatá meg egészségét az oly mély nyomokat 
hagyot t tevékenység hatása alatt. Már 1633-ban beteges-
kedet t ; 1635. május 26. pedig igy ir Rákóczynak: „A 
sopronyi gyűlésen eleitül fogva oly megbontakozott egész-
séggel vagyok, hogy a szegény rothadandó testet, mint 
egy dőlő házat sok tatarozással kell mindaddig gyámo-
litanom, mig az ur Isten elhozza azt az órát, melyet 
bölcs gondviseléséből rendelt életem végezésére." 1636. 
decz. 26. pedig : „Egyébbel kegyelmedet most az u j esz-
tendőben nem tisztelhetem, hanem mivel az ur Isten sok 
nyavala által alkalmatlanná tet t a praedicáláshoz, — íme 
azokban a praedicatiókban, melyekkel az ur Istennek tisz-
tességére harmincz esztendőtől fogva taní tot tam a közön-
séget, kinyomtattam egy néhányat, és egy exemplárt nagy 
becsülettel, és szeretettel kegyelmednek küldöttem, — 
kérvén azon, hogy mikor fejedelmi gondjaitól üressége 
lehet, ne restelje átolvasni. Azt hiszem, hogy kegyelmed 
pápista praedicatót nem is hallott. Ottan is olvasni ne 
restelje kegyelmed."2) „A kegyelmed újesztendei ajándé-
kát — válaszolá a fejedelem — becsülettel és szeretettel 
vettük kegyelmedtől. Ugyan pápista praedicatiók hallga-
tására nem érkezhetünk : de kegyelmednek ily sok mun-
ká já t elolvassuk és kegyelmed jó emlékezetére több köny-
veink közt megtar t juk." 3 ) 

II. Ferdinand, Pázmánynak régi hü barát ja , a mint 
maga nevezi magát,4) meghalt 1637. febr. 15. Pázmány nagy 
szelleme pedig márczius 19. szállt el porhüvelyéből Po-
zsonyban. Az a láng, mely lelkesité, emésztette is föl 
tet tdus é le té t : egyházának és hazájának szeretete, egyik-
nek oly hü fia volt mint másiknak, elhamvadt gyer tya-
ként csakis élete végén szűnt meg világítani. Isten őt 
nehéz időkben támasztá s rendelé, hogy lángesze s erős 
kezén elvezérelje az egyházat a veszélyek zivatarjai közt. 
hogy felrázza a magyar hazát, nagy s erős tet tekre buz-
ditsa a vészben forgó haza fiait, vezérelje irataiban, me-
lyek megnyissák az egykorúak szemeit s bámulatra ra-
gad ják az utónemzedéket. 0 azon ri tka emberek egyike, 
kiket hódolva emlit a barát , tisztelve az ellenség, mert 

') II. 143-4. 
2) Szilágyi : Pázmány és Rákóczy. XVII. lev. 97. 1. és I. II. 

. 178. 
3) i. m. 58. . 
4) Miller Tom. II. 192. 

I az érdem néha oly terjedelmes és dicső fénykört von az 
ember személye körül, hogy közelében a nemtelen indu-
lat meg nem élhet, mert elfulad.1) Pázmány élete hasonló 
a naphoz, mely elköltözik, leáldozik, de el nem enyészik, 
müvei alkotásainak vívmányai még napjainkban is őrköd-
nek azon magasabb érdekek fölött, melyekért élt, hatot t , 
kinek nevét, örök hirét nem, csak nyughelyét volt képes 
az idő sokáig homályba dönteni. El temettetet t a pozsonyi 
székesegyház szentélyének sírboltjába, ma is a temetke-
zés helyén nyugosznak hamvai emlék nélkül. Érseki szé-
kén utódja Lippay György, Pázmány sirja fölé nagyszerű 
emléket tervezet t : de kegyeletes szándéka nem valósult. 
Emléket , Pázmány nevéhez méltót, fényeset emeltetett 
neki a prímások székhelyén a fényes esztergomi baziliká-
ban 1882. Pázmány méltóságának és szellemének, de tö-
rekvéseinek is örököse Simor János bibornok-érsek, Magyar-
ország herczeg-primása. 

J ó emlék-oszlopokat rakni a jövő nemzedéknek út-
mutatóul, mert jó kijelölni a helyeket, hol nemes szivek 
végálmaikban megpihennek, hogy a nemzet soha se fe-
ledje el, mikor szülőföldén dicső elődök szent por \ fölött 
jár, miként e helyet aljas tettekkel megfertőztetni szent-
ségtörés, mondja b. Eötvös. Magasztos eszmék, mély ér-
zelmek képviselőinek hamvait jelölik ily oszlopok, me-
lyek a dicsőség sugaraival bevilágítanak a jövő nemzedék 
elméjébe, lángra gyúj t j ák kedélyét, nagy tet tekre bír ják 
akaratát . Elhatározások születnek ily oszlopoknál, ne-
mes szivek emlékeinél útmutatóul a választott eszmény felé. 

Nemzetünk múlt jának egyik fenséges alakjáról szólva 
érintettem annak némely vonásait, érintettem, mert csak 
erre volt itt hely és idő. 0 nagy eszmékért lelkesedett, az 
a lelkesedés tet te nagygyá s alkotásait maradandókká, 
mert nagy lelkierő kifejtésére képesít a lelkesedés. Más 
népeknél a lelkesedés történetük egy-egy szép korszakát 
képezi, leikeikben fellobbanó egyes erény az : nemzetünk-
nél a lélek maga. Ápoljuk, őrizzük gondosan. Ha kial-
szik, nemcsak erényt vesztettünk, hanem meghaltunk ; 
csak az edz, hogy a reánk várakozó küzdelmekben tö-
rekvéseinkkel arányban legyen erőnk. Ha azt elvesztet-
tük, győzhetienségünk bizalma elhagy, hiába emlegetjük 
az ősök erényeinek hős regéit . . . nem gyúj tanak azok, 
nem ért jük meg a lelket, melyből azok szülemlettek. — 
A harmadfélszázad, mely egyetemünk mögött fekszik, nem 
volt meddő üdvös eredményekben, múlt ja nem dicstelen, 
s a reánk várakozó jövő annál reménydusabb, csak az 
egykor biztos kezekkel lerakott alapokon emelkedjék, 
fejlődjék tovább, legyen az igaz világosság folytonos tűz-
helye, mely a tudomány minden ágára árasztva jótevő 
fényét, terjeszsze az igaz, szép, jó s nemes örökké vonzó 
eszméit, i t t fog azután növekedni a tudományok tiszta 
forrásánál az a papság, mely méltó legyen őseihez, kik 
nemzetünket civilisálták, itt fognak felavattatni Themis 
papjai , kik a polgári társadalom lét-elemei, annak élete, 
vagyona, szabadsága és azok élvezhetése fölött fogják 
majd Cherub gyanánt villogtatni a jog lángpallosát; itt 
szerzi meg az i f júság azon tudományt, mely beható bú-
várkodás. szakértő bonczolások alapján törekszik kilesni 

') Lányi, Magyarföld tört . If. 196. 
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a természet gyógy erejű titkait, hogy a szerves és szer- i 
vetlen lények nagy birodalmában irt keressen a szenvedő | 
emberiség sebeire s azt áldólag csepegtesse ; végre itt 
hatol be a bámulatig kifejtett természettudományokba, s 
teszi sajátjává a müveit világ közkincseit, a minden ki-
képzés alapját tevő, az embert kiválólag humanitásra ve-
zető bölcseleti tudományokat, melyek elme és sziv kép-
zés alapján az ész és érzelem világában összhangzást 
eszközölnek, nemesitik az izlést és erkölcsöket, élesztik 
a bennünk szunnyadozó isteni szikrát; szóval itt fog fel-
nőni a leendő nagy emberek szine-java, mely a tudo-
mány vívmányait fogja tudni egyesíteni a vallással, mely 
mellett van maga a tudomány, a történelem, a böl-
csészet, a művészet, a nagy férfiak szakadatlan sora, a 
mult, jelen s jövő, mely egyedül képes megoldani a jelen 
idők kényes kérdéseit, mely valamennyi szellem, sziv, 
akarat osztályszükségleteinek megfelel, mely végre egyedül 
képes biztosítani a boldogságot jelenleg és jövőre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 19. A vasárnapi munkaszünet 

a német birodalmi ülésen. — Ma tiz napja, Berlinben ér-
dekes és a mai korviszonyokat igen élénken megvilágo-
sító szócsata volt a német birodalmi ülésen. 

Több képviselő ugyanis határozati javaslatot adott 
be a vasárnapi munkaszünet tárgyában. A bizottság ezen 
javaslatot pártolólag terjesztette a birodalmi gyűlés elé, 
de a plenumban e javaslat részben megbukott. Részben, 
mondjuk, mert az az elnapolási politika, mely már oly 
sok üdvös javaslatot eltemetett, győzött és egy közelebb 
behívandó enquête-re bízták a szakemberek véleményétől 
várandó konkrét javaslatot. Tudjuk, hogy mi az szakem-
berekből álló enquête, kivált ezen kérdésben. A farkas-
nak báráuytermészetet kellene magára ölteni, ha ezen j 
— gyárosokból és nagy munkatelepek-birtokosaiból ala-
kulandó enquête másképp határozna, mint ezt a gazdag 
munkaadók érdeke kívánja. 

Gyakorlati eredménye tehát nem volt és aligha lesz 
is ezen mozgalomnak, de mégis érdekesnek tar t juk és a 
mai viszonyokra nagyon jellemző eseménynek ezt a ber-
lini szócsatát. 

Két fractio állott egymással szemben. Az egyik az 
emberiség egyik legfontosabb, legrégibb jogát akarta 
megvédeni, illetve revindikálni, azt indítványozván, hogy 
legalább minden halasztható munka vasárnapon szüne- ; 
teljen. A mellett lépett sorompóba, mire a keresztény-
nek, az embernek, a munkásnak elengedhetetlenül szük-
sége van, ha vallási kötelmeit teljesíteni, emberi méltóságát 
az elállatiasodástól megóvni, fizikai erejét megtartani és 
a jövőre megőrizni óhajt ja. Amit kértek, az a minimum I 
volt. Kérték azt az emberiség nevében, az ipar igazi ja- j 
vára, a jövő virágzás biztosítására. 

A másik fractio a kapitalismus elveit képviselte. 
Amaz elveket, melyek szerint a munkás csak gép, csak 
áru, csak portéka. Amaz elveket, melyek a legnagyobb 
productiót, a legdusabban fizető termelést a nagytermelő 
javára, vagyis a tőkepénzes emberek nagyobb gazdago-
dására ismerik egyedül elérendő czéloknak. 

S bár lelküket csak az „auri sacra fames" élteti, bár 
egész gondolkodásmódjuk a mammon által egyedül ural-
tatik, még sem volt bátorságuk nyiltan ellenezni a va-
sárnapi munkaszünet törvényes oltalmát Az elnapolás 
mellett foglaltak állást. 

Közbe lépett Bismarck herczeg. Ot ismeri a világ. 
Tudja, hogy elvek tekintetében őt mi sem zavarja. — 0 
valóságos incarnaiiója ama hírhedt elvnek : Sic volo, sic 
jubeo. Másban is ebben is. 0 , mint tagadhatatlanul nagy 
politikus, ért az exigentiák tudományához. Tudja mi a 
munkaadók exigentiája ; tudja, mi a munkások exigen-
tiája. Az előbbiek érdekében a munkát védelmezte, hogy 
ne veszítsenek semmit a kapitalisták ; az utóbbiak érde-
kében a munkabért hangoztatta, hogy megmutassa, meny-
nyit veszitenének a munkások, ha vasárnapon szünetel-
nek. I t t is, ott is akadtak tapsolók. A mammon mámo-
rától elragadott kapitálisták a házban, a panem et circenses 
kereső munkásnépség a házon kivül helyesléssel fogadta 
a vaskanczellár nyilatkozatait. 

Es ezzel egyelőre be van fejezve ezen kérdés. Egye-
lőre csak. Szünetelhet ugyan, de el nem maradhat vég-
képp. Agyon nem üthető soha e kérdés. 

Mert lényegében — eltekintve a vallás és erkölcsi 
mozzanatoktól — csak is e körül foroghat e kérdés : 
vagy elismerni az Isten adta emberi jogokat a pihenésre, 
nyugalomra stb. a munkásokban is, vagy feltétlen ura-
lomra emelni a kapitalisztikus elveket. Közép nincs. Né-
metországban minden jel arra mutat, hogy az intéző körök-
ben utóbbira hajolnak. Ez ebben van a legnagyobb ve-
szedelem. Mindenesetre nagyobb veszély, mint bármely 
külső konfliktusban. 

Mert a kapitalisztikus elveknek is vannak következ-
ményei ; következmények nem csak fölfelé az egyre duz-
zadó pénzzsák javára, de lefelé is a munkások sorsára, 
helyzetére, jövőjére nézve. S vannak Németországban, 
kik ezen utóbbi irányban a következményeket nem csak 
levonják, de alkalmazzák és életbe léptetni is iparkod-
nak. Akkor tessék a nagy ostromállapotot elrendelni egész 
Németországra, akkor tessék a rendőrséget in infinitum 
szaporítani és nagy kérdés, lehetséges lesz-e a bel-béke 
biztositása és fenntartása. 

Minden gonosz elv önmagában és önmagából leli 
büntetését. Mentől későbben, annál borzasztóbban. ? 

Szatmar, 1885. május 17. — A szatmári kálváriái 
kápolnában ritka ünnepély folyt le m a : mélt. Smoczer 
Ignácz báczi vál. püspök, szatmári nagyprépost, püspöki 
helynök aranymiséjét tartotta itt. Igen sokan örvendenek 
e napnak és visszaidézik lelkökbe a méltóságos jubiláns-
nak a tanügy, a lelkipásztorkodás terén évek hosszú so-
rán át kifejtett buzgó munkásságát : megemlékeznek a 
közügyek lelkes védőjéről és előmozdítójáról, ki ékes sza-
vával mindenha gyönyörködteté és magával ragadá hall-
gatóit. A kegyeletes megemlékezés gyűjtötte ma egybe 
tisztelőit. E kegyelet buzditá volt káplánjait, — élükön 
mélt. Lollok József jiápai praelatus úrral, — e nagy nap 
megörökítésére, és adott eszmét, hogy egy igen értékes 
és művészi kivitelű gótstylü kelyhet „a legfőbb szeretet 
jelvényét szeretetük zálogául ajánlják volt káplánjai 1885. 
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máj. 17." körirattal mutassanak be kedves emlékül volt 
kedvelt főnöküknek. E kegyelettől áthatva jelentek meg 
az ünnepélyen kartársai, a székeskáptalan, a központi 
papság és az ájtatos hivek serege. Szent érzelmek illat-
ár ja tölté be a kápolnát, melyben a jézus-társasági-atyák 
buzgó gondozása és lelkes tevékenysége mellett a hitélet 
a legszebb gyümölcsöket termi. Az énekkar által dicsé-
retes közreműködés mellett előadott szép darabok, az ősz 
jubilansnak megható áldása egy óhajtást gerjesztettek föl 
minden szívben, melynek koronáját képezik a főpásztor 
ö excellentiájának az aranymiséshez intézett kegyelmes 
sorai: „Sit haec dies fausta felixque, sit benedictione di-
vina exuberans , . . . sit memoria praeteritorum dulcis, sit spes 
futurorum hilaris." 

Sopron. Kath. tanító-egyleteink és az orsz. kiállítás. 
E czim alatt az itteni „Népiskolai Lapok" követ-

kező figyelemreméltó vezérczikket közöltek : 
„Maholnap betoppan a nagy szünidő. Még csak 

egy-két lépés, aztán végeztünk az 1884 ;85-iki tanévvel. 
Végeztünk ! Igen, végeztünk a tanévvel, d e . . . nem 

a teendőkkel ! 
Nagy munka megoldása vár reánk ! Nagy munka, 

sok fáradsággal egybekötött munka vár reánk, melynek 
megoldásától függ jövő működésűnk sikere. 

Itt az ideje, hogy megmutassuk ország-világnak, 
miszerint kath. egyleteink körüli buzgalmunk, lelkesedé-
sünk, lázas működésűnk nem volt pillanatnyi felhevülé-
sünknek a kifolyása, nem volt szalmaláng ; hanem igazi 
lelkesülés, mely folyton tart és tartani fog, mely terem-
teni, alkotni akar és tud is. 

Igen, mi akarunk alkotni, tovább épiteni ! Meg-
kezdett működésünket folytatni, betetőzni : feltörekvésünk. 
Ezért fáradtunk, ezért harczoltunk. ezért élünk és halunk. 

Kath. tanitó-egyleteink gyarapodása, virágzása, 
munkálkodása szivünk legforróbb óhaja. A tömörülés, 
sorakozás, együttműködés végczéljául a kath. tanitóegy-
letekből alakítandó országos nagygyűlés létrehozását te-
kintjük. 

De ha akarjuk, óhajt juk a tömörülést, a kath. ta-
nító-egyesületek virágzását, a kath. tanitók országos 
nagygyűlését, ugy okvetlenül akarnunk kell a czélhoz ve-
zető eszközöket is. 

Ez eszközöket, melyeket alább sorolok elő, még 
akkor is kell elfogadnunk, lia nem tőlünk eredtek, ha 
nem mi voltunk azoknak niegpenditői, ha mindjárt nem 
is egykönnyen minden munka, fáradság és küzdés nélkül 
érhetők el. 

Semmi sem hat bénitóbban valamely ügyre, mint 
azon negédes megvetés, fitymálása oly eszmének, melyet 
véletlenül mások, nem pedig bizonyos korypheusok l 
hoztak napfényre. Ezeknek hallgatása vagy tán ellen-
mondása már csirájában fojt ja el a legjobb, legegészsége-
sebb magot. Rendesen ezek szoktak megölői lenni sok 
szép étetrevaló eszmének, egyedül azért, mert am bitiójuk, 
hiúságuk nem tűr vetélytársat. 

Ez a szerencsétlen ambitió képes a legundokabb 
szerepre is vállalkozni, kész homlokegyenest az igazság-
gal sikra szállni, és agyafúrt okoskodásaival tönkre tenni 

vagy legalább megingatni minden tervbe vett és jónak 
Ígérkező tervet, egyedül azért, mert más halandónak 
agyában fogamzott meg az eszme, mert esetleg más pen-
dítette meg azt. Sajnos, de való ! Ily körülmények között 
vajmi nehéz egy eszmével, tervvel, mely mellesleg mondva 
már nem is uj, hanem sokak régi óhaja, hő vágya, a 
nyilvánosság elé lépni ! A kezdeményező már előre tudja, 
kísérlete, indítványa a befolyásosak, az ambitiosus egyé-
nek irigysége folytán hajótörést szenved, megbukik. Hogy 
tehát magát e veszélynek ki ne tegye, hogy a megszólás 
tömkelegébe ne kerüljön, inkább háttérbe vonul s a 
nemtörődés karjaiba veti magát. Szomorú helyzet : az 
egyik fél ellentmond, mert nem tőle ered az eszme, a 
másik fél abbahagyja, mert nem akarja magát a meg-
szólás sőt tán az agyon csinálás veszélyének kitenni ! Mit 
most ? Hallgat mind a kettő ! Az idő múlik, az emberek 
visszamaradnak ; s marad minden a mint régen volt. Ez 
pedig kárhoztatandó. Ennek nem volna szabad igy tör-
ténni. A helyett, hogy csekélységeken összeveszünk; a 
helyett, hogy szerepre vágyó ambitiónk megsértése által 
(ha annak vehető ?) kigyót-békát kiáltunk a kezdemé-
nyezőre : sokkal czélszerübb, szebb és nemesebb volna, 
ha az illetővel kezet fogva, segitenők az eszmét diadalra, 
győzelemre vezetni. Ez volna egy férfiúhoz, egy neme-
sen gondolkodó főhöz méltó eljárás ! Be sokat lehetne 
elérni, keresztül vinni, ha minden melléktekintetet, min-
den nagyravágyást félre tennénk és közösen egy czél felé 
törnénk. Parányi eszmét nagygyá, erőssé tudnánk fej-
leszteni, ha közös érdek vezetne. De igy ! . . . De most 
veszem észre, hogy gondolataim messze, messze kalan-
doznak kitűzött czélomtól.*) Különben nem csoda, mert 
sajnosan be kell vallanom, hogy tanügyünk mezején is 
már-már ily akadályokkal, ily bajokkal találkozunk. A 
szereplés, föltünés, nagyravágyás viszketege már nálunk 
is kezd tért hódítani, egyéneket toborozni ! 

(Vege köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat folyó hó 16-án tartott vá-

lasztmányi gyűlése. 

Elnökölt dr. Schlauch Lórincz, szatmári püspök ur 
ő excellentiája. Annak jelentése után, hogy a mult gyűlés 
jegyzökönyve hitelesittetett, elhatároztatott, hogy az idei 
közgyűlés szeptember hó végén tartassék meg. A segé-
lyezések vételéről beérkezett köszönőiratok bemutatása után 
tárgyaltat tak a folyamodások, s megszavaztattak a követ-
kező adományok : 

A rozsnyói egyh. megyébe bekebelezett Gácsfalva 
plébániához tartozó Gács fiókközségnek egy uj tanterem 
felállításához és második tanitó alkalmazására szükséges 
alaphoz 100—100 frt, a hátszegi leányiskola részére 200 
frt, a grozesti templom segélyezésére 300 frank aranyban. 

Alapító tagúi belépett 38 frt tal Kiss Gyözö oki. gyógy-
szerész Miskolczon. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kihez Antal é3 Wo-
lafka Nándor urak kérettek fel. 

*) Sőt nagyon is a ba jok gyökerei közt markoláz. Szerk. 
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Ülés utón megbeszélgetés tá rgyát képezvén a csángó-
ügy, felemlit tetett és elhatároztatott , hogy miután a Csángó-
Egylettől Somssich Pál elnöklete alatt kiküldött hármas-
bizottság eddig a társulati elnök urnái nem jelentkezett, 
elnök ur ő exciája pedig néhány nap múlva huzamosabb 
időre Budapestről eltávozik, távolléte alatt az ez ügyben 
mult évi deczember hó 4-én ta r to t t választmányi gyűlés-
ből Balogh Sándor elnöklete alatt kiküldött öttagú bizott-
ság legyen hivatva a Csángó-Egylet bizottságával — je-
lentkezés esetében — értekezni. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
F e l h í v á s . 

Az országos kath. tanitói segélyalap működését 
iskolai ösztöndijak adományozásával már ez évben meg-
kezdvén, felhívatnak mindazok, kik az alapszabályok 8. §-a 
értelmében ily ösztöndijak elnyerésére joggal birnak, hogy 
kellően felszerelt folyamodványaikat az alapszabályok 
20. §-ának c) pont ja értelmében az alesperes kerületi 
alapgyüjtő bizottság, illetve az alesperes kerületi tanfel-
ügyelői hivatal u t ján az illető egyházmegyei ftdő ható-
sághoz f. évi julius 15-éig indokolt javaslat kíséretében 
beterjeszszék. Budapest, 1885. évi május 18-án. Markus 
Gyula, az orsz. kath. tanitói segélyalap központi bizott-
ságának elnöke. 

A karthagói érsekség alapítása. 
Majdnem egy esztendeje, hogy szentséges atyánk, 

XIII . Leo pápa, 14 század múlva hamvaiból feltámasz-
totta Afr ikának nagy primatiális egyházát és Karthagó -
ban szt. Cyprián régi püspöki székét újból felállította. 

A katholikus világ nem maradhatott távol ama moz-
galomtól, mely a nemzeteket á t j á r ja amaz oly közel és 
mégis oly ismeretlen földrész átkutatása és elfoglalása 
érdekében. S amint egyszer Magyarország hős püspökei, 
kezökben a kereszttel, vezették a vitéz magyar hadakat, 
hogy liazájokat a kereszténység védbástyájává tegyék és a 
nyugatot a török invasiótól megmentsék : ugy Lavigerie 
bibornok Krisztus helytartójától ezen újkori keresztes 
hadjárat élére lőn állítva Afrikának megtérítésére és pol-
gárosítására. 

S valóban tevékeny és buzgó kezei alatt nőttek a 
plébániák, templomok, kórházak, iskolák, papnevelőinté-
zetek ; fejlődtek a szeretet miivei. Több mint 200 hitkiil-
dér, kik közöl már nyolcz vértanút számlálunk, behatolt j 
Sahara sivatagán át ezen u j világ középpontjába. Püspöki ; 
székek újból feltámadtak, az ősrégi Karthagó hamvaiból u j 
életre támadt, és annyi egyházi tudor és vértanú dicsőséges 
napjai a négy első század fényes emlékeivel az egyházra 
újból felviradni látszottak. 

Az utolsó konzisztoriumban Lavigerie bibornok ő 
emja szentséges atyánktól a karthagói érseki czimet | 
kapta Afrikának egyenlítő-vidékeire kiható joghatósággal . 

De a kath. egyház a Kálvárián született. 
A Colosseumokban növekedett minden korban. A 

martyrok vére éltette, az üldözések csapásai erősitették. 
Kartbagóban is, mint egyebütt, egy u j Golgothán kell 
átmennie, hogy annál gyorsabban érjen a feltámadáshoz, i 

Ama szomorú társadalmi és vallási krízis következ-
tében, mely jeleuleg a szegény Francziaországot á t jár ja , 
a segélyforrások kiapadtak, a támogatások kisebbültek, a 
püspöki dotácziók leszállittattak. a papnevelőintézetek és 
plébániák javadalmazása eltöröltetett, az alig alapitott u j 
karthagói megye pedig egy majdnem gyógyíthatatlan bal-
szerencse veszélye előtt áll. 

Egyszerre környezve látta magát a kath. bibornok-
érsek száz meg száz hitküldér, áldozár, papnövendék, sze-
gény beteg és kis gyermek alakjaitól, kérvén, mint egy-
szer a Sionbeliek, anyjoktól azt a mindennapi kenyeret, 
melyet az anyai szeretetéről megfeledkezett haza nekik 
megtagadott . 

„Parvuli petierunt panem . . . 
Alig fellábadván halálos betegségéből, mely mint-

egy csodás módon eltűnt, átsietett a bibornok a tenge-
ren, inkább apostoli munkássága, mint éveinek terhe által 
kimerülve. 

S mint egykor szt. Pál szégyenkezés nélkül kezébe 
vette a vándorbotot, Krisztus koldusainak szerepét ma-
gára vállalván, jelenleg Fransziaország városait bejárja, 
hogy gyűjtsön önmaga szeretetadományokat a katholikus 
missiók, a szerecsenek papneveldéi, az európaiak kórhá-
zai, templomai és az alig alapjaiból kiemelkedő székesegy-
háza számára. Még az ellenséges indulatu sajtó is meg-
indult ezen az évkönyveinkben hallatlan látványon és e 
napokban Jules Simon párisi lapjának egyik nevezetes 
czikkében bámulattal és tisztelettel üdvözli a biboros ké-
regetőt, az apostolokhoz s a történelem legszebb szá-
zadaihoz méltó férfiút. 

De Francziaországon kivül csak Magyarország az, 
mely megindult a kar thagói székesegyház és hozzá tar-
tozó intézeteinek sorsán, Magyarország bibornok-herczeg-
primása ő emja, több mély tiszteletreméltó püspök, szám-
talan kegyesszivü világi és szerzetes-rendű áldozópap az 
elmúlt évben tizenöt ezer sacrá-t méltóztattak elfogadni a 
mi javunkra ! 

0 emja, Lavigerie bibornok-érsek nevében jöt tem 
Magyarországba, hogy szívből mondjak leghálásabb kö-
szönetet! Isten fizesse meg ezerszer! 

De újból jövök kérni, segítségért könyörögni, mely 
ma szükségesebb«, mint valaha ! 

Kérni jöt tem testvéreimet az Urban, hogy akik 
még tehetik, vagy még meg nem tették, néhány sacra 
ad intent. Card. Lavigerie elvállalni méltóztassanak. 

Hadd koronázza Magyarország és Francziaország. 
e két testvérnemzet — hitök, szivük, buzgalmuk által 
testvérnemzetek — szent alamizsnájok közös törekvését 
az oly annyira kívánatos siker és Karthagóban győztes 
marad a kereszt, diadalmas a kath. egyház. Guers E. kar-
thagói kanonok. 

U. i. Minden kegyes ajánlatot kérünk egyszerű le-
velező lapon intézni főt. dr. Wolafka Nándor, közp. papn. 
tanúim, felügyelő ur nevére Budapest, (közp. papnevelde) 
ezen néhány szó kíséretében : Ego infrascriptus 30 (vei 
40, v. 50, v. 100) sacra ad intentionem Cardin. Lavigerie 
infra annum celebrabo aut celebrari curabo . . . (Aláírás.) 
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I R O D A L O M . 

Pázmány Péter összes müveinek kiadása ügyében 
a budapesti kir. magyar tud. egyetem harmadfél-

százados ünnepe alkalmából megjelent „ Anecdotorum 
Petr i Card. Pázmány specimina duo" czimü, lapunk előbbi 
számában jelzett füzet előszavában következő nyilatko-
zat jelent meg : (Folyt.) 

Quartus iam, ut a primis rei initiis exordiar, vertitur 
ex eo tempore annus, quod in Bibliotheca Universitatis 
Codices Mss., quibus ea ex recentiori aetate ortis plane 
dives esse dignoscitur scrutatus ad Codicem perveni, qui 
prima sed iam paena deleta inscriptione in tergo tegimi-
nis t i tulum prae se ferebat istunc : „Aliqua Scripta Car-
dinalis Pázmány," secunda vero ibidem paulo inferius 
adjecta inscriptione nunc nomen t i tulumque habet charta 
exaratum membranaceoque tegumini glutine affictum : 
„Pázmány, Theologia Scholastica." 

Hie Codex, in cuius fol. 693° explicit textus, uti vel 
monitum coëva manu fronti inscriptum perhibet, Theolo-
giam scholasticam „Cardinaüs Pázmány quam Graecii 
dictavit A" 1603. et deinceps Collegio Tyrnaviensi in 
memóriám Academici Fundatoris datam A" 1638'". con-
tinet, i. e. institutiones theologicas a magni nominis viro 
in II. et III . partem Summae theologican divi Thomae 
elucubratas et partim, idque potissimum, alienis quidem 
manibus descriptas sed ab ipso auctore summa cura re-
censitas notisque auctas, partim vero, praecipue inde a 
fol. 502., manu Cardinalis propria exaratas. 

Dicere, ben. lector, vix possum, qua animi aviditate 
non tam lectitabam quam totus mente defixus haerebam 
in Codice hoc carissimo, in cuius priore eaque majore 
par te prope totam doctrinam Theologiae Morális, cuius 
cathedram in Universitate nostra nunc ipse teneo, a Petro 
Card. Pázmány pertractatam reperieram eamque illius S. 
Thomae Aquinatis superstructam sapientiae, quam catho-
licos theologos hac ipsa aetate nostra qui gubernacula 
Ecclesiae divinitus obtinet, Leo Papa XIII . summa et 
fidei et scientiae auctoritate sectari iussit. Quumque rei 
magnitudine commotum me forte praeteriens vir ad res 
gerendás promptissimus Alexander Szilágyi Bibliothecae 
Universitatis curandae praepositus vidisset, accedensque 
ex me quaereret, quid, inquit, molirer tanta animi com-
motione correptus: nil majus, dicebam, sed nec minus, 
quam omnium quotquot inedita supersunt Petr i Card. 
Pázmány operum praecipue vero huius Theolgiae Scho-
lasticae editionem. Licet namque Codex hie pretiosissimus 
passim f ragmenta tantummodo doctrinae Pazmanianae 
exhibeat, nihilominus tam copiosus amplusque universim 
est atque pluriiuas Theologiae Morális ac nonnullas Dog-
maticae quaestiones ea doctrinae sanitate ac subtilitate 
illustrât et solvit, quae quum, me hercle, neutiquam quis 
celeberrimo tanti auctoris nomini indigna esse aestimave-
rit, tum certe institutionum illarum editio non absque 
utilitate scientiae theologicae accidere posse mihi videatur, I 
praesertim hie in patria nostra, ubi sane et magistris et ' 

discipulis in Theologia saluberrimus, ut S. Scriptura dicit, 
„charismata meliora" (I. Cor. 12; 31.) aemulandi stimu-
lus erit, si viderint et manu quasi palpaverint exemplar, 
quod nobis non aliquis alienigena nec quispiam ex ante-
cessoribus Theologiae hungaris obscuriore loco natis, sed 
ipse magnus Pet rus Cardinalis Pázmány imitandum pror 
posuit et reliquit. E t quum adderet vir ille summe in-
dustrius vidisse se inter opera Cardinalis iam édita hun-
garicum opusculum (A setét hajnal-csillag után stb.) ab 
ipso auctore secundis curis expolitum et pro typis prae-
paratum : adductis utr imque rationibus, quibus proferen-
dis supersedendurn mihi nunc videtur, propemodum innu-
meris pro utilitate editionis omnium patris parentisque 
styli hungarici politioris opernm, pactum demum con-
veutumque inter nos est, nihil a nobis intentatum relin-
quendum esse, ut tandem aliquando erudita Hungarorum 
civitas collectorum Petr i Cardinalis Pázmány operum 
duplici, hungarica et latina serie absoluta potiretur . Cum 
autem ille sit, cui cura Codd. Mss. Conditoris almae sci-
entiarum Universitatis concredita est, visum nobis fuit, 
ut ille pariter esset, qui hoc consilium jiropositumque 
amplissimo Senatui Academico aperiret. (Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesz-

tése folytán, dr. Kovács Zsigmond belső titkos tanácsos-
nak és veszprémi püspöknek, az egyház és a közügyek 
terén szerzett kiváló érdemei elismeréseiil, első osztályú 
vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. 

Kelt Budapesten. 1885. május hó 4-én. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 

B. Orczy Béla, s. k. 

VEGYESEK. 
-— Nevezetes conversio. Az Egyesült-Államok epis-

copalis anglikán felekezetének egyik legkiválóbb tagja, 
dr. Húson a kath. egyházba visszatért és a Jézus-társasá-
gába készül lépni. 

— Ur. Zwerger seckaui herczeg-püspök az Auszt-
riában küszöbön levő politikai választások alkalmmából 
főpásztori levelet intézett egyházmegyéje híveihez, mely-
ben egyetértésre és a conservativ párt jelöltjeihez való 
csatlakozásra hivja fel híveit. 

— Papi concursus. Az esztergomi főmegye növen-
dékpapsága közé fölvétetni óhajtó i f júság számára a föl-
vételi vizsgálat napjául f. évi jul l - e tüzetett ki. 

— Az országos kiállítás alkalmából eddig 20 con-
gressus, illetve értekezlet van bejelentve a kiállítás t i t-
kárságánál. Nevezetesebbek ezek közt : az országos ipa-
rosgyülés, a gyáripari congressus, a házi ipari országos 
értekezlet, a történelmi congressus. A közegészségügyi 
congressus, valamint a gr. Károlyi Sándor és gr. Apponyi 
Albert által kezdeményezett mezei gazdák congressusa 
nemzetközi jelleggel fog bírni. Minden mozog és életjelt 
ad magáró l ; csak a mi katholikus egyleteink — marad-
nak a meddő szónál. 

Kegyeletes adakozás. 
A szentatyának péterfillérül Veith Karolina úrhölgy 10 f r t . 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. § 

XIII. Leo pápa es az iparosok. 
A kalocsai kath. legényegylet 

1885. május 3-án tartott ünnepélyes közgy űlésén olvasta : 
ZDr. " V á r o s y O-y-u-la,. 

Mélyen tisztelt Hallgatóság ! 
Azon megtisztelő felhívásban részesülvén, hogy 

ezen virágzó egylet ünnepélyes megalakulásának 
első évfordulóján önök diszes gyülekezete előtt 
felolvasást tartsak: ugy véltem, e czélra alig vá-
laszthatnék alkalmasabb tárgyat, mint ha be-
cses figyelmeket azon világra szóló eseményre 
fordítom, mely néhány hét előtt a Vatikán fényes 
termeiben folyt le, s a mely, minthogy méltán 
sorolható a munka, a tisztes ipar legszebb dia-
dalai közé, kitüntető fénysugaraival az önök de-
rék társulatát is megaranyozta. Kétségkívül kita-
lálták már, hogy a franczia iparosok küldötteinek 
Szentséges Atyánk; XIII. Leo pápa által ez évi 

C' 

február hó 23-.ni történt ünnepélyes fogadtatá-
sára czélzok. Hog^ ezen kiváló fontosságú és mesz-
szeliató esemény jelentőségét kellőkép méltathas-
sam, egy rövid visszapillantást kell vetnem annak 
előzményeire, mi egyszersmind alkalmas támasztó 
pontul szolgáland az abból folyó következtetések 
előadására. 

Egyházunk dicsőén uralkodó feje trónralép-
tének első napjától fogva kiváló figyelmét a tár-
sadalmi bajok orvoslására forditá; jól tudván, 
hogy ma, midőn az egyház az egyénnek, az egyes 
embernek, közvetlen erkölcsi müvelésében sok te-
kintetben akadályozva van ; hogy, mondom, ma 
az egyháznak a társadalmi válságok elhárítását 
kell kiváló gondossága tárgyává tenni. Ennek 
tudatában Szentséges Atyánk nem enged egy évet 
sem elmúlni a nélkül, hogy valamely világra 

szóló, Krisztus helytartójának mély bölcseségétől, 
a kereszténység atyjának gyöngéd szeretetétől 
sugalmazott nyilatkozatot ne hallanánk tőle, me-

I lyek mind leplezetlen nyíltsággal mutatnak rá 
az emberiség testén rágódó egy-egy veszélyes 
sebre, és biztos kézzel jelölik meg a baj orvos-
lására szolgáló legalkalmasabb gyógyszereket. — 
Tengernyi gondjai, küzdelmei között nem feled-
kezett meg a munkás, iparos, szóval a dolgozó 
osztályról sem. Már pápaságának első évében, 
1878. decz. 28-án az uralkodó tévelyekről irt kör-
levelében e nevezetes sorok olvashatók: „felette 
korszerűnek látszik előmozdítani ama munkás-
és iparos-egyleteket, melyek a vallás védelme 
alatt keletkezve tagjaikat arra tanítják, hogy 
elégedjenek meg sorsukkal, viseljék nyugodtan a 
munka fáradalmait és éljenek nyugodt, békés éle-
tet." — Még behatóbban foglalkozik ezen kér-
déssel mult évi ápr. 20-án a titkos társulatok ellen 
kibocsátott nagyszerű apostoli iratában, mely „Az 
emberi nem" (Humánum genus) szavakkal kez-
dődik, s mely az egész világon, még a nem ka-
tholikus fejedelmek és kormányok részéről iá, a 
legnagyobb elismeréssel üdvözöltetett. Fájdalom-
mái emlité fel ebben ő szentsége azon nemcsak 
az egyházra, hanem az államokra nézve is oly 
felette kártékony befolyást, melyet a rosz irányú 
titkos társulatok a munkás osztályra az által gya-
korolnak, hogy annak kivált iíjabb tagjait hitök-
től, vallásuktól elidegenítve, a törvényes állami 
hatalom és vagyonos osztály ellen felizgatva, a 
kényelem és érzéki gyönyörök hajhászására ösz-
tönözve, egyenesen a kommunisták és szoczialis-
ták romboló táborába terelik. Kijelöli egyszersmind 
a biztos óvszert, melylyel, ha idején alkalmazta-
tatik, ezen az egész társadalmi rendet felforga-

41 
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tással fenyegető veszélynek még elejét lehet venni. 
E czélból hathatósan ajánlja a vallásos irányú 
iparos egyletek alakitását a régi hasonnemü tár-
sulatok mintája szerint. „Mert — úgymond — 
ha őseink sok évi tapasztalás utján észlelték azok 
üdvös hatását, korunk azt még sokkal nagyobb 
mértékben tapasztalandja, minthogy ezen egye-
sületek kiválóan alkalmasak a rosz irányú tár-
sulatok kártékony befolyásának ellensúlyozására. 
Kik kezök munkájával keresik napi szükségletei-
ket, mig egyrészt helyzeteknél fogva kiválóan 
méltók résztvevő szeretetünkre, másrészt legin-
kább ki vannak téve a roszlelkü izgatók csábí-
tásainak. A lehető legnagyobb szeretettel kell | 
tehát őket felkarolni s az üdvös társulatokba 
való belépésre serkenteni, nehogy a roszak 
tagjaivá legyenek. Ez okból felettébb óhajtjuk, 
hogy az ily hasznos egyletek a püspökök veze-
tése és pártfogása mellett az idők és helyek igé-
nyeihez alkalmazottan újra létesüljenek. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy több helyütt már ala-
kultak ily társulatok, melyeknek feladata a tisz-
teletreméltó iparososztályt segélyezni, gyermekei-
ket, családaikat gondozó pártfogásukba venni, 
bennök az áhitat érzelmeit, a vallás tanainak 
ismeretét, az erkölcsök tisztaságát ápolni és ter-
jeszteni." Végül ajánlja Szentséges Atyánk a Sz. 
Vincze-egyleteknek minél nagyobb elterjesztését, 
mint a melyek kiválóan hivatvák a szegényebb 
sorsú munkás osztály nyomorának enyhítésére. 

Az egyház fejének ez igazán apostoli szó-
zata, bár az egész katholikus világon a legélén-
kebb viszhangra talált, mégis sehol sem idézett 
elő oly nagyszerű hatást, mint a dicső franczia 
nemzetnél, mely, hol szellemi mozgalmakról van 
szó, nem egy könnyen engedi át más nemzetnek 
a vezérszerep dicsőségét; s mely, bár jelenleg 
a szerencsétlen politikai viszonyok következtében 
egy vallásgyülölő kisebbség uralmát kénytelen 
ideiglenesen eltűrni, szinében-javában ma is az, 
minek századok óta ismeri a világ, t. i. az egy-
ház legidősebb leánya, a kereszténység első nem-
zete. E művelt nép keresztény szellemű iparosai 
azonnal felfogták a Sz. Atya intő szavainak nagy 
jelentőségét, belátták, hog}7 a dicső eszme felka-
rolása és életbe léptetése által nemcsak egy nagy 
és tiszteletreméltó néposztályt mentenek meg 
az anyagi és erkölcsi tönkrejutás mindinkább fe-
nyegető veszedelmétől, hanem forrón szeretett ha-
zájok számára is egy boldogabb jövőnek útját 
egyengetik. — A Sz. Atya szavainak következté-

ben ennélfogva egész Francziaországban élénk 
mozgalmat veszünk észre. A már létező vallásos 
irányú munkás- és iparos-egyletek uj lendületet 
vesznek, máshol ujak alakulnak. Egyháziak és vi-
lágiak, főnemesek és polgárok versenyre kelnek 
az üdvös eszmének minél szélesebb körben való 
megvalósítására. — Messze vinne tárgyamtól, ha 
egyenkint akarnám felsorolni az ezen szent lel-
kesedés hatása alatt keletkezett vag}- uj virág-
zásnak indult társulatokat, ugy hiszem azonban, 
hogy nem egészen érdektelen dolgot cselek-
szem, ha szives engedelmökkel egy ily áldásos 
társulat keletkezésének történetét röviden elő-
adom. 

Alig néhány hónapja, hogy éjszaki Franczia-
országnak egyik nevezetesebb városa, Caën, oly 
látványosságnak volt színhelye, mely méltán em-
lékeztetett a vallásos középkor legfényesebb ünne-
pélyeire. Húszezer ember, vagyis a város összes 
lakosságának fele, gyűlt egybe Sz. István vértanú 
templomában, hogy részt vegyenek ama fé-
nyes társulati ünnepélyben, melyet a város 16 
nevezetesebb iparos-társulatának szövetkezete ren-
dezett e napon. Mühelj'tulajdonosok és egyszerű 
munkások, gazdagok és szegények, ugyanazon Is-
ten szine előtt, ugyanazon oltár körül sorakoztak 
saját jelvényeik és lobogóik alatt. Jézus Krisztus, 
a szegények és munkások különös kedvelője, (ki 
földi életének legnagyobb részét maga is egy 
szegény ács-műhelyben tölte el) a közös hit és 
testvéri szeretet lánczaival egyesité itt azon em-
berek sziveit, kik még rövid idő előtt mint elke-
seredett politikai ellenfelek és vetélytársak állottak 
egymással szemközt. 

Ha ezen nagyszerű mozgalomnak indítóját, 
ezen uj áldásos intézménynek megalkotóját ku-
tatjuk, ugy találjuk, hogy az nem volt más. mint 
egy Garnier nevezetű igénytelen lelkész, ki élte 
legfőbb feladatául a munkás osztály vallási és 
társadalmi újjáalakítását tűzte ki. Kezdetben egy 
általa alapított munkás-egyesületnek volt igaz-
gatója. melyben a legnagyobb önfeláldozással és 
nem csekélyebb sikerrel működött. A buzgó pap 
azonban szálka volt a helybeli vallásgyülölő me-
gyefőnök szemében ; miért is a törvények tömke-
legében sikerült neki egy paragraphust felfedezni, 
melynek alapján az oly üdvösen működő társu-
latra kimondhatta a feloszlatás kérlelhetlen íté-
letét. Oly sok évi nemes fáradozás tehát dugába 
dőlt, minden veszve látszott. De papunk nem 
volt az az ember, kit az útjába gördülő nehézsé-
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gek elkedvetleníthettek volna. Azzal boszulta meg 
magát, hogy egy még sokkal nagyobbszerü és 
eredményeiben sokkal termékenyebb müvet lé-
tesített, melyet azután ugy rendezett be, hogy a 
törvény legszigorúbb őrei sem tudtak többé ellene 
kifogást tenni. A szorosan vett egyleti gyűlések 
helyett t. i. személyre szóló meghívók utján tár-
sas összejöveteleket rendezett, melyeken a mun- i 
kások családai is megjelenhettek. Minek azon 
megbecsülhetetlen előnye volt, hogy közvetlenül 
eszközölte azt, mit a szorosan vett iparos-egyle-
tek kerülő uton iparkodnak elérni, t. i. a mun-
kás családokban a kihalóban levő keresztény 
szellem újra fölelevenitését. Eleinte ezen összejö-
veteleken csak a feloszlatott egylet harmincz 
buzgóbb tagja jelent meg családostól, csakhamar 
azonban annyira megszaporodott a résztvevők 
száma, hogy a kibérelt helyiség szűknek bizo-
nyult. Tágasabb teremről kelle tehát gondos-
kodni ; s a véletlen, vagyis inkább az isteni gond-
viselés, ugy akarta, hogy Garniernek épen a 
megyefőnöki palotával szemben sikerült egy igen 
alkalmas házhelyet megvásárolnia, melyen azu-
tán akkora termet épített, hogy 4000 ember 
könnyen elférhetett benne. It t tártatnak most 
havonkint 2-szer—3-szor azon társas összejöve-
telek, melyek oly hathatósan hozzá járultak a 
föntemlitett nagyszerű iparos-egyleti szövetkezet 
létrejöttéhez. Ezen társas összejövetelek rendsze-
rint esti 8 órakor közös imával veszik kezdetö-
ket, azután szavalatok, énekek, kisebb színi- vagy 
zene-előadások következnek, melyek mind a tár-
sulathoz tartozó munkások által adatnak elő; de 
mindenkor két komoly pontja is van az estély 
programmjának, u. m. egy gyakorlati valláser-
kölcsi oktatás vagy tanács a szövetkezet lelké-
szétől és egy közhasznú tárgy fölött tar tot t elő-
adás vagy felolvasás az egylet valamely tagjától 
vagy vendégétől. Befejezésül ismét közös esti ima 
végeztetik. — Garnier azonban még ezzel sem 
volt megelégedve; hanem a szűkölködő munká-
sok javára Sz. József egyletet alapított, mely 
máris számos tagot számlál és igen üdvösen mű-
ködik. Alapított továbbá az iparosok számára 
egy bankot 120 részvényessel, mely kizárva min-
den nyerészkedést, tisztán csak a munkások szük-
ségleteit tar t ja szem előtt. Alapított ezenkívül 
egy katholikus szegődtető irodát, mely évenkint 
mintegy 1200 szegény iparos tanoncznak vagy 
segédnek szerez díjtalanul jó alkalmazást. Végül 
a város katholikus kereskedőinél a szövetkezet 

tagjai számára azon kedvezményt eszközölte ki, 
hogy minden készpénzen tett vásárlásaiknál te-
temes árleengedésben részesülnek, mely két száza-
léktól egész harminczig terjed. 

íme ezen egy példából is kitűnik, mily csodákat 
képes végbevenni ama szent lelkesedés lángja, melyet a 
keresztényság atyjának egy szava is fe lgyúj that a buzgó 

I keblekben ; s hogy ennélfogva mily hálával tartozik va-
lamint az egész társadalom, ugy névszerint a munkás osz-
tály amaz atyai gondosságért, melyben őt egyházunk dicső 
feje részesíteni meg nem szűnik. 

A mondottakból kitűnik továbbá az is, hogy a 
franczia iparosok vezérei nem elégedtek meg egyes tá r -
sulatok alapításával, hanem, hogy ezek működését egyön-
tetűbbé és igy sikeressebbé tegyék, a különféle egyletek 
szövetkezetét hozták létre, mely immár egész Franczia-
országra kiterjeszti áldásos hálózatát, és melyet egy ka-
tholikus világlap méltán nevezett el ama szent keresztes-
had előcsapatának, mely a szent atya szavára az egész 
katholikus világon szent lelkesedéssel avégből indult ú t -
nak, hogy a munkás osztályt ugy ennek önhasznára, 
mint a társadalom legnagyobb javára a keresztény elvek 
részére ú j ra visszahódítsa. 

S hogy ezen nem kevésbbé súlyos, mint dicső válla-
latnak katholikus vallási irányról az egész világ előtt 
nyilt vallomás tétessék, és arra a sz. atya különös ál-
dása is kikéressék : a franczia katholikus iparos-szövet-
kezetek vezérférfia azon szerencsés ötletre jöttek, hogy 
egy tekintélyes számú küldöttséget menesztenek Rómába, 
mely az összes katholikus franczia iparos- és munkás-
körök hódolatát tenné le Krisztus helytartójának lábai-
hoz. E 120 tagból álló küldöttség, mint emlitém, ez évi 
február hó 23-án fogadtatot t a sz. atya által ünnepélyes 
kihallgatásban. Megjegyzendő, hogy a küldöttek mind-
egyike több ezerre mennő iparosnak és munkásnak meg-
bizását birta, ugy, hogy az ezen alkalommal képviseltek 
számát bátran teket jük fél millióra, mely szám az utó-
lagos, Írásbeli és távirati csatlakozások által még tete-
mesen nevekedett is. — A fogadtatás reggelén a kül-
döttség tagjai a sz. Lajoshoz czimzett franczia nemzeti 
egyházban gyülekeztek össze szent misére, honnan 11 
óra tá jban a rheimsi érsek vezetése alatt testületi leg vo-
nultak fel a Vatikánba, hol a szokásos szertartások mel-
lett az u. n. consistoriumi terembe vezettettek, mely 
rendszerint csak nagy ünnepélyek alkalmával szokott 
megnyittatni . Pont 12 órakor feltárult a teremnek a 
pápa lakosztályába nyiló aj taja, s azon az udvari mél-
tóságok, testőrparancsnokok és főpapok hosszú sora után 
a bíbornoki szent collegium többb tag ja által kisérve 
belépett a pápa. Miután a számára felállított trónszéken 
helyet foglalt, s a rheimsi érsek által tiszteletteljesen üd-
vözöltetett, előlépett a küldöttségnek egyik elnöke, André 
Henrik, coutanei vasgyáros, lelkes szavakban ecsetelvén 
a zarándoklat czélját, utána pedig Harmel Leo fonó-gyár 
tulajdonos szólott meleg hangon a távollevő elvrokonok 
nevében. A küldöttség egyszersmind egy gyönyörű hó-
doló feliratot nyúj tot t át a sz. atyának, melyben a mun-
káskörök szövetségének tagjai mindenek előtt ma-

41* 
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gukra és munkájukra Jézus Krisztus helytartójának 
áldását kérik, azután többek közt e nevezetes szavakat 
mondják : „Az ipar napjainkban oly hatalommá növeke-
dett, melytől f ü g g nagyrészt a mai társadalom jóléte. 
Sajnos, hogy az ipar ezen magaslatra való felemelkedé-
sében letért a keresztény vallási elvek útjáról, és fá j -
dalom, az erkölcsi hanyatlásnak és a társadalmi fel-
oszlásnak eszközévé lett. — Az innen származó test-
vérharcz (mely alatt a Francziaországban már nagy 
számra szaporodott anarchisták és socialisták romboló 
munkája értendő) a legszentebb jogokat és az emberiség 
közös jólétet végveszélylyel fenyegeti, hacsak Isten min-
denható keze azt tőlünk el nem hári t ja . — Éppen most 
tehát — igy folytat ja a fölirat — midőn az összes ipar 
terén egy rettenetes válság pusztit, mi ide siettünk Szent-
séged elé bevallani a kath. egyházba vetett rendületlen 
hi tünket , mely egyedül képes meggyógyítani a társadal-
mat, egyedül képes visszaállítani az iparos körökben az 
igazságosság és szeretet gyakorlatát ." — Hálát mondanak 
ezután a sz. atyának azon kegyéért , hogy a szeplőtelen 
bold, szűz Máriát a munkások fővédasszonyává és ki-
rálynőjévé tette, midőn a műhelyről czimzett Boldogasz-
szony főtestvérűletét az egész földkerekségre kiterjeszté. 
Bevalljuk, hogy ő szentségének a titkos társulatok ellen 
kiadott bámulandó körlevele szolgált nekik vezércsillagul 
vallásos társulataik és munkás-egyleteik megalkotásában. 
Boldogoknak vallják magukat, hogy zarándoklatuk által 
nyilvánossá tehették Jézus Krisztusba vetett hitöket, ki 
valamint a lelki társaságnak, az egyháznak, ugy minden 
földi társaságnak is ur a és királya. Végül e szép 
szavakkal fejezik be hódolatukat : „Kérjük szentsége-
det, hozza létre oktató szava és főpásztori áldása által 
műhelyeinkben, családjainkban, kedves munkásaink köré-
ben azt a békét, egyetértést és boldogságot, melyet a 
munkában akkor találunk fel, ha azt az igazság törvénye 
szabályozza és a szeretet követelményeinek gyakorlata 
nemesiti." — Erre a sz. atya franczia nyelven intézett 
a zarándokokhoz egy fenkölt eszmékben gazdag és meleg 
érzelmektől á thatot t beszédet, mely nemcsak a küldöttség 
tagjainak, nemcsak a francziaországi iparosoknak, hanem 
a világ minden részében élő katholikus munkásoknak 
szivében és igy kétségkívül az önökében is, a fiúi hála, a 
szent büszkeség és a nemes buzclulat érzeteit ébresztette 
és ébresztendi fél, s azokat a szeretet és tiszteletnek egy 
u j kapcsával füzendi az egyház fejének atyai kebléhez. 
0 szentsége kiváló megelégedését fejezi ki az előtte 
tolmácsolt keresztény érzelmekért. Örömét nyilvánítja a 
francziaországi katholikus társulatok és munkás-szövetke-
zetek hitének ezen ujabb bevallása felett. Dicséri azon 
üdvös szándékot, mely ezen társulatoknak és szövetke-
zeteknek létet adott, s mely oda irányul, hogy a mun-
kásosztályhoz tartozó családok a vallás elhanyagolásából 
és rosz elvek befolyásából származó számtalan bajoktól 
megmentessenek és a kereszténység üdvös elveihez visz-
szavezettessenek. Buzdítja a munkáskörök vezérférfiait, 
hogy nemeslelkü igyekezetöket bátran folytassák nemcsak 
a közjó, hanem különösen a munkások egyéni érdekében 
is. Mert a tapasztalás azt bizonyítja, hogy rosz lelkű 
izgatók csak eszközül használják fel a munkás elemet 

' saját önző czéljaik elérésére. „Megcsalják őket — igy 
! szol a sz. atya — hiu Ígéretekkel : hízelegnek nekik az 
^ által, hogy túlozzák jogaikat, de sohasem beszélnek kö-

telességeikről; a birtokosok és gazdagok ellen gyűlöletre 
! ingerlik sziveiket ; végre mikor az alkalmat kedvezőnek 

vélik vészes terveik kivitelére, vakmerő vállalatokba ta-
szítják őket, s a veszély pillanatában ravaszul cserben 
hagyják. Nem igy cselekszik Jézus Krisztus egyháza. 
Mint szerető, önzetlen anya nem óhajt és nem keres egye-
bet, mint gyermekeinek boldogságát ; bajaikra az egye-
dül hatékony gyógyszereket alkalmazza ; mert egyedül 
ő bir ja ama nehéz társadalmi kérdések megoldásának 
titkát, melyek a világot izgatottságban tar t ják." 

„Mi magunk is — úgymond — már több alkalom-
mal rámutat tunk ezen gyógyszerekre. Intet tük a világ 
minden országának hü katholikusait, hogv keltsék u j 
életre a munkás-egyletek bölcs intézményét, melyek bol-
dogabb időkben az egyház befolyása alatt keletkeztek és 
a munkás osztályok legnagyobb szellemi és anyagi ja-
vára virágzottak. Ezen intézmények a mellett hogy 
előmozdítják a keresztény vallásos kötelmek buzgó tel-
jesítését, egyúttal magának a munkásnak kellő szak-
beli kiképzésére, gyermekeinek pedig megfelelő oktatásra 

S és művelődésre nyújtanak kedvező a lkalmat ; a betegség 
vagy szerencsétlenség eseteire szeretetteljes segélyt, az 
aggkor szomorú napjaira vigasztaló támaszt és ápolást 
biztosítanak. Mindenkinek szivébe szeretetet csepegtetnek 
ama gyűlölség helyébe, mely a munkásokat munkaadóik-
tól oly igen gyakran elidegeniti. A munkásokban tiszte-
letet, engedelmességet, hűséget és a munkában való buz-

j góságot ébresztenek ; a munkaadóknak pedig emiékeze-
tökbe hozzák, hogy minden rangú és sorsú keresztények 

I testvérek Krisztusban, s arra figyelmeztetik őket, hogy 
minden tet tükben az igazságnak, parancsaikban és fed-
déseikben a szeretet- és szelídségnek törvényeit kell 
szem előtt tar tamok." 

„A mi titeket illet, szeretett fiaink — igy zárja be 
a szent atya szavait — ti engedelmeskedtetek a mi atyai 
intelmeinknek, midőn vallásos szellemű egyleteket ala-
pí tot tatok ipartelepeitek kebelében. Ezenkívül azt is meg-
ér tet té tek, hogy müvetek sikerének és állandóságának biz-
tosítása végett főpásztoraitok vezetésére kell magatokat 
bíznotok. Reméljük, hogy a ti példátok nyomán más ka-
tholikusok is igyekezendnek ugyanazon szellemben egye-
sülni és veletek versenyt működni a keresztény elveknek 
minden társadalmi osztály kebelében való elterjesztésén 

! és alkalmazásán és különösen a munkásegyleteknek és 
mindannak támogatásán, minek czélja a nép között az 
i f júság vallásos nevelését előmozdítani. Ez, kétségkívül, 
egyike lesz a legbiztosabb és leghatékonyabb eszközök-

{ nek, melyek a jelenkor bajainak orvoslására az egyház 
j és polgári társadalom jobb jövőjének előkészítésére ve-
j zethetnek." 

Ez atyai szavak végeztével ő szentsége a jelenvol-
takra, megbízóikra, családjaikra és a munkás-egyletek 

5 összes tagjaira apostoli áldását adá. — A küldöttség 
i tagjai ezután még egy egész hétig időztek az örök vá-

rosban, s azon szerencsében is részesültek, hogy a pápa 
kezeiből vehették magukhoz az Ur szent testét. 
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Uraim ! Az itt leirt esemény, mint mondám, a leg-
nagyobb megtiszteltetés, mely a becsületes munkát, a 
tisztes ipart valaha érte. Nem azért, mivel a pápa az 
ijjaros osztályhoz tartozó férfiakat bocsátott magas szine 
elé ; megtör tént ez már többször is, mert Krisztus földi 
helytar tójának a j ta ja senki előtt sincs elzárva ; hanem 
azért, mivel ez alkalommal maga az iparos osztály, mint 
egy hatalmas társadaluli tényező, tar to t ta ünnepélyes be-
vonulását a Vatikánba, s mint ilyen az egyház feje ré-
széről hivatalos elismertetésben részesült, és a reá mon-
dott pápai áldással az egyház szövetségesévé avattatot t 
fel. — A megtiszteltetés azonban nemcsak a franczia 
ipart érte. Kiterjedt annak fénye az egész katholikus 
világ iparos köreire, s igy az önök derék egyletére 
is ; dicsfénynyel övedzé minden becsületes, katholikus 
érzelmű iparos ember munkaedzett jobbját , és igy az 
önökét is. Mert, ha önök tényleg nem irták is alá 
a franczia küldöttek megbizó levelét ; de szivben lé-
lekben ott voltak velők a szent atya trónjánál ; mert 
ugyanazon hitnek és szeretetnek kaj>csa ftizi önöket f rau-
czia társaikhoz, s ugyanazou gyermeki hódolatnak és ra -
gaszkodásnak érzete köti önöket a sz. atyához. 

Ámde a február 23-iki esemény nemcsak nagy ki-
tüntetést, hanem mély tanulságot is foglal magában min-
den katholikus munkás emberre nézve. Az idő rövidsége 
nem engedi, liogy a szent atya szavaiban jelzett pro-
grammot egész terjedelmében kifejtsem és minden oldalról 
megvilágítsam, mi különben is tulvezetne felolvasásom 
tárgyának keretén ; azt azonban meg nem tagadhatom 
magamtól, hogy kegyes engedelmökkel legalább néhány 
vonással ne ecseteljem ezen programmnak vázlatát, ugy, a 
mint az a mi viszonyainkra is vonatkozik. 

Mint fönnebb láttuk, a sz. atya a régi vallásos irányú 
iparos-egyletek fölelevenitését óhaj t ja . Ez alatt azonban 
nem azt kell értenünk, mintha egyszerűen arról volna szó, 
hogy a régi czéh-rendszert ú j ra mindenestől visszaállít-
suk , mert ez sok tekintetben leküzdhetlen akadályokba 
ütköznék. 0 szentsége csak azt óhaj t ja , hogy az alakí-
tandó u j egyletek, ép ugy, mint az a régieknél történt, 
a püspökök felügyelete és támogatása mellett jöj jenek 
létre, és a mai idő- és helyi viszonyok tekintetbe véte-
lével, ugyanazon üdvös irányban iparkodjanak tevékeny-
ségüket kifejteni, melynek követése a régi társulatok 
működését oly áldásossá tevé ; a részletek megállapítását 
azonban egészen az arra hivatottak bölcs belátására bízza. 
— Már most, ha a régi társulatok belső életét szem-
ügyre veszszük, azt találjuk, hogy azok mindhárom fő-
irányban ér vény esitették müködésöket. U. m. : 1. Szabá-
lyozták az iparosok vallási életét. A vallási kötelmek 
pontos teljesítését a társulati törvények is szigorúan elő-
írták, s az áhítat gyakorlatain való testületi megjelené-
sek azt tetemesen megkönnyiték ; e mellett a társulati 
egyházi ünnepélyek nagyban hozzájárultak a tagok vallá-
sos érzelmeinek emeléséhez és erkölcsi életüknek nemes- ' 
bitéséhez. 2. E társulatok továbbá nagy gondot fordítot-
tak tagjaik anyagi helyzetének könnyítésére, mit olcsó 
vagy ingyenes kölcsönök, elszállásolások, élelmezések, 
betegápolások stb. által iparkodtak elérni. 3. Végül tag-
jaik szakbeli képzettségét nemcsak mindenkép előmozdi- i 

ták, hanem szigorúan ellenőrizék is, kezdve a tanonczság 
első napjától egész a mesteri szabadalom elnyeréséig. 

Ezek hallatára önök, uraim, örömmel dicsekedhet-
nek azzal, hogy a rajzoltam vázlatban saját derék egy-
letök képmására ismernek rá. E virágzó társulatnak is a 
a főjiásztori kéz nagylelkű áldozatkészsége vetette meg 
alapját és termékenyítő áldása fejleszti virágzását. Önök 
is kiváló gondot fordítanak vallási kötelmeik pontos tel-
jesítésére és rendkívüli egyházi ünnepélyeik buzgó meg-
ülése által a város lakóinak épülésére szolgálnak ; de ép 
oly nagy súlyt fektetnek arra is, hogy feddhetlen erköl-
cseik és müveit modoruk által az egylet jó hírnevét emel-
jék, terjeszszék ; az önök egylete is nagy szeretettel tá-
mogat ja anyagi segélyre szorult t ag ja i t ; nem feledkezik 
meg azonban harmadik főfeladatáról : a szakképzés elő-
mozdításáról sem, midőn az általános művelődésre czélzó 
rendes oktatás- és renakivíili felolvasásokon kivül még 
szakszerű előadásokról is gondoskodik ; melyeknek hasz-
nát az által talán még fokozni is lehetne, ha helyi mes-
tereink jelesbjei majd egyik, majd másik iparág valamely 
fontosabb részéből gyakorlat i oktatások megtartására vál-
lalkoznának. 

Önök tehát, uraim, és önökkel együtt mi mindannyian, 
kik derék egyletük iránt őszintén érdeklődünk, méltán ör-
vendhettünk a fölött, hogy társulatunk iránya és működése 
oly hiven megfelel szentséges atyánk szándékának. Ámde 
ne állapodjunk meg ezen öröm érzeténél. 0 szentsége atyai 
gondosságát az iparosnak nemcsak egy életszakára, ha-
nem egész földi pályájára és nemcsak egyéni, hanem 
családi életére is kiterjeszti és kiterjesztetni óhaj t ja . Ha 
tehát az ő magasztos szándékának teljes mértékben aka-
runk megfelelni, ugy oda kell törekednünk, hogy mielőbb 
az iparos-tanonczok helyzetének, főleg valláserkölcsi ne-
velésének előmozdítása is belevonassék az egyleti gon-
doskodás körébe, akár a legényegylettel kapcsolatosan, 
akár vele párhuzamosan. A kivitel módját nálamnál hi-
vatottabb fők figyelmébe ajánlom. 

Ezenkívül annak is módját kell találnunk, hogy az 
egyleti élet jótéteményeibe az iparosok családjai is bele-
vonassanak ; mert csak igy remélhető a hanyatlásnak in-
dult vallásos szellem u j felébredése ; csak igy lesz azon 
nemes szellemi csemete, melyet a legény-egvlet az ipa-
ros-segédek sziveiben fakaszt, az élet nagy kert jébe át-
plántálható, hogy ott erőteljes fává növekedjék és kelle-
mes virágot és hasznos gyümölcsöt teremjen. 

Végül nem szabad figyelmen kivül hagynunk ő 
szentségének a sz. Vincze-egyletekre vonatkozó buzdítá-
sát sem. Az ijesztő mérvben ter jedő elszegényedésnek 
szomorú jelenségei erre nézve komoly intésül szolgálhat-
nak. Ma a komolyan gondolkozók között már általánossá 
vált azon meggyőződés, hogy a kath. egyháznak ezen 
üdvös intézménye az egyedüli hatékony eszköz a köz-
nyomor terjedésének megakasztására ; mint a mely a 

! vagyonosok sziveiben fokozatosan növekvő adakozási 
kedvet, nagylelkű áldozatkészséget és felebaráti szeretet 
személyes gyakorlásában való örömöt éleszt. 

E r r e nézve legyen elég csak egy tekintélyes nyi-
latkozatra hivatkoznom. Midőn néhány hó előtt egy Seiler 

i nevíi budapesti órás az iszonyú nyomor elől öt t agból 
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álló családjával együtt az öngyilkosságban keresett me-
nedéket, a berlini katholikus czentrnmpárt közlönye, a 
világhírű „Germania", azon mélyen megszívlelendő nyi-
latkozatot tette, hogy ezen megrendítő dráma nem tör-
ténhetett volna meg, ha Budapesten kellő számú sz. 
Vincze-egyletek léteznének. Es ezen rémes esetet egy 
hosszabb czikkének kiindulási pontjául használja fel, 
melyben azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy egyet-
len egy katholikus községnek sem volna szabad szent 
Vincze-egylet nélkül maradni. 

Ne is mondja senki, hogy pl. városunkban a sze-
gények szükségleteiről oly bőven van gondoskodva, hogy 
uj eszközök teremtésére alig van szükség. Ámde ne fe-
ledjük, hogy jöhetnek oly idők is, midőn azon források, 
melyekből ma közvetlenül vagy közvetve oly bőven fo-
lyik a szegények számára az alamizsna, külső okok által 
talán megapadhatnának, és akkor vajmi nagy jótétemény 
lenne egy már virágzó állapotban levő sz. Vincze-egylet. 
De ettől eltekintve is, ugy az igaz felebaráti szeretet, 
mint a helyes nemzetgazdászati elvek azt ajánlják, hogy 
minden társadalmi osztály iparkodjék saját szegényein 
tehetsége szerint segíteni. 

Oly sokat lehetne még ő szentségének az iparosok 
javára .czélzó dicső szándéka bővebb megvilágítására mon-
dani ; de az idő előre haladottsága és a becses türelmök-
kel való visszaélés félelme végre is arra intenek, hogy 
előadásomat bezárjam ; mit ugy hiszem, alig tehetnék 
helyesebben és ezen diszes gyülekezet érzelmeinek meg-
felelőbben, mint azon szivbeli óhaj kifejezésével, hogy 
szentséges atyánk, XIII . Leo pápa, az iparnak nagy ba-
rát ja és előmozdítója, az iparosok és munkások szerető 
édes atyja, sokáig boldogul éljen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 22. Magyarország katholikusainak 

tehát mégis lesz katholikus nagygyűlésük ! 
Ezzel az örvendetes hírrel lepte meg a ,M. Állam' 

az országot háromcsillagos mai nyilatkozatában. 
E nyilatkozat szerint „A Kath. Elvbarátok Szövet-

sége minden üdvös actióra kompakt szervezettségben 
fennáll," annyira, hogy „A Kath. Elvbarátok Szövetsége 
alapján való kath. nagygyűlés megtartása valódi kath. 
országos tekintélyek aegise alatt és vezérlete mellett : 
csak idő kérdése /" 

Elképzeljük a riadalmat, melyet e nem várt ese-
mény híre a ,M. Állam' ellenségei körében mindenfelé 
keltett. 

Hanem azt az örömet, melyet egy körülmény a ,M. 
Állam' háromcsillagos nyilatkozójának okozott, azt még 
elképzelni is nehéz. 

Es ez a körülmény abban áll, hogy azt a katholi-
kus nagygyűlést, melyet a ,M. Állam' „valódi kath. or-
szágos tekintélyek aegise alatt" mint idő kérdését kihir-
detni jónak látott, de „kürtölni" nem akart, nem kell 
megtartani ebben az évben. 

Azok a gonosz „tyukászok," „birkahizlalók," „gyapju-
finomitók" stb. stb., kik közt tudvalevőleg főpapi és káp-
talani uradalmak is igen tisztességesen szerepelnek, no 

meg persze a többi 20 congressus illetve értekezlet, a 
történeti congressus, az országos iparos gyűlés, a gyár-
ipari congressus, kivált pedig a gróf Károlyi Sándor és 
gr. Apponvi Albert által kezdeményezett nemzetközi 
gazda-congressus oly tisztességtelenné tették ezt a sze-
rencsétlen kiállítási évet, hogy ebben az évben a ,M. Állam' 
katholikus nagygyűlését, mely már „csak idő kérdése," 
megtartani igazán nem lehet. 

Tehát ez esztendőn nem tart ugyan a ,M. Állam' 
nagygyűlést ; de hogy fog tartani, az bizonyos, mert az 
már „csak idő kérdése." 

Ennek a nyilatkozatnak megvannak a maga ante-
actái, melyek kulcsul szolgálhatnak az egész „congressusi" 
vita megértéséhez. 

Április 8-án e lapok igénytelen ,Vegyeseinek' rova-
tában, a történeti congressus hire alkalmából, tapogató-
záskép felvetettük azt a kérdést: „nem lehetne-e „a Bu-
dapestre való tömeges felrándulások ez évében legalább 
kezdetnek és próbaképen megtartani ,'t katholikus társu-
latok és egyletek országos congressusát ?" Az igénytelen 
piczi kis kérdésből, ime lett országos eszmecsere, ha tetszik 
— vita. Hogyha kicsinyes hiúság lett volna czélunk, meg le-

I hetnénk elégedve az eredménynyel. 
Mi világosan kimondottuk, hogy : a katholikus társu-

tok és egyletek — közgyűlését contempláljuk. A már fenn-
álló kath. egyleteket és -társulatokat jelöltük ki alapnak. 

A lelkes ,Veszprémi Közlöny' ápril 26-án telkarolta 
az eszmét s kibővitette azt, de egyszersmind más alapra 
vitte át. Mi a kath. társulatok és egyletek közgyűlését 
penditettiik meg. Az ő indítványa ez volt : „Budapest ka-
tholikus szerkesztői vegyék a katholikus congressus ügyét 
a kezükbe. Alakuljanak . . . congressus-bizottsággá . . . 
Megalakulásuk után üdvözlő levélben jelentsék he szándé-
kukat az ország prímásának. Továbbá intézzenek felhí-
vást Magyarország minden egyes plébániával ellátott r. k. 
hitközségéhez azon kérelemmel, hogy a julius hóban Bu-
dapesten tartandó kath. congressusra egy-egy akár pap, 
akár világi képviselőt küldjenek fel." 

íme az elvileg kifogástalan u j indítvány. Uj, mert 
nem a kath. társulatokat és egyleteket, hanem a plébániá-
kat vette alapul. 

Minthogy a derék ,Veszpr. K.' a fővárosi kath. la-
pokat, „sehol semmi nyom, sehol semmi viszhang"-ot je-
lezve, nem éppen simogatólag érintette, felszólalt a ,M. 
Állam' — és a kath. nagygyűlés alapjául ismét más ala-
pot jelölt ki : a Kath. Elvbarátok Szövetségéét, kijelent-
ve, hogy az ez alapon 1883-ra kitűzve volt nagygyűlés 
akadályainak „leküzdésére éppen egy pár év kel lett :•' 
ergo. 

Ez az egypár év szerencsére éppen most 1885-ben 
telvén le : mindenki természetesnek fogja találni a di-
lemmát, melyet a ,V. K.' mindjárt még május elején 
állitott fel a ,M. Állam'-nak ekkép : »Vagy lehet a 
,Kath. Elvbarátok Szövetsége" alapján, melynek akadá-
lyai a lefolyt egy pár év alatt leküzdettek, a kath. con-
gressust megtartani, vagy nem. Ha lehet, akkor épp a 
,M. Állam' derék szerkesztőjének kell e lehetőséget nyíl-
tan, férfiasan kimondani" . . . Ha pedig nem lehet : „akkor 
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ismét a ,M. Állam' érdemes szerkesztője van hivatva ezt 
nyiltan, őszintén, férfiasan kijelenteni". 

A dilemmára a válasz május elejétől 22-ig késett, a 
midőn t . i. szerencsére közbejött a „gyapjufmoriiitók" és 
más igen tisztességes emberek congressusainak hire, mi által 
az akadályokat „leküzdő egy pár évből" lett „két iz-
galmas év . . . ugy hogy az opportunitas még messzebb 
távozott", hanem azért mégis „a Kath. Elvbarátok Szö-
vetsége alapján való kath. nagygyűlés m e g t a r t á s a . . . 
csak idő kérdése". 

A .Religio,' ,Y. Közi.' és a ,M. Állam' kíváncsi kö-
zönsége pedig azzal lett abfertigungolva, hogy „bővebb 
felvilágosítást alkalom adtán magán uton" fogunk mi 
ketten kapni, melyet aztán adjunk tovább a hogy tudjuk. 

Természetesen, mig ez a bővebb felvilágosítás meg 
nem adatik : mi felvilágosítva nem lehetünk az iránt, 
hogy miképp lettek az éppen két év alatt leküzdött aka-
dályok ismét le nem küzdöttekké, és mégis ennek da-
czára. hogyan lehet az Elvbarátok Szövetsége alapján 
tervezett nagygyűlés már „csak idő kérdése" akkor, mi-
kor annak opportunitása „még messzebb távozott." 

Mi tehát addig is igyekszünk, ugy a hogy lehet, 
mindezt elhitetni magunkkal és azt mondjuk : credo. 

De vannak ám Tamások is, akik a sok ibis — re-
dibis után a legjobb akarat mellett is tamáskodni 
kezdenek abban, hogy miképp is lehet már „csak idő 
kérdése" az, a minek „opportunitása még messzebb tá-
vozott" . . . 

Mi elég világosan kijelöltük a katholikus congressu-
sok megindításának már meglevő és mindenki által, kezdve 
XIII . Leo pápától, jónak, opportunusnak elismert alapját : a 
kath. társulatokban és egyletekben. Ez az alap nálunk is 
már, hála Istennek, nem egy „nesze fogd meg semmi," 
nem is kis mustármag, hanem terebélyessé válni kezdő te-
kintélyes, életerős fa. 

A kath. társulatok és egyletek birják nem csupán „a 
főpásztorok nagyobb részének" mint az Elvbarátok Szövet-
ségéről mondatik, hanem a főpásztorok egész testületének 
egyenként és együttvéve helyeslését és pártolását. Ezen 
felül bir ják alapszabályaikban magának a kormánynak 
is törvényszerű jóváhagyását, a mi oly nagy dolog, hogy 
annak alapján a visszautasítás veszélye nélkül je lenthet-
nék be az egyleteknek, még a vidékieknek is, a maguk 
szakában és körében országos tekintélyű vezérférfiai a 
törvényszerűen láttamozott alapszabályok által felölelt 
tárgyak keretében mozogni akaró s minden politikai 
agitáczio s egyéb velleitástól tartózkodó közgyűlésüknek 
megtartását a hatóságnak. 

Igy jöt t létre a németországi katholikusok nagy-
gyűlése (General-Versammlung der Katholiken Deutsch-
lands.) Kezdetben és pedig jó ideig egész be a 60-as éve-
kig azok nem egyebek voltak, mint a németországi 
katholikus egyletek naggyülései. (Generalversammlung der 
kath. Vereine Deutschlands.) Mint ilyenek tar tat tak azok 
az 50-es években p. Bécsben és Linzben, a hol a salz-
burgi kath. egyetem felállítása először kimondatott , a mi 
azt bizonyítja, hogy nem igaz az, a mit egy lap állított, 
mintha ez az egyetem kath. nagygyűlés nélkül jö t t volna 
létre. 

1872-ben alapított báró Loë a Kath. Elvbarátok 
szövetségéhez némileg hasonló szövetkezetet „Verein 
der Deutschen Katholiken Deutschlands" név alatt. Ez 
is tar tot t nagygyűléseket. De már 1875-ben megszűnt. 
Először azért, mert mint dr. Haffner kanonok nekünk 
1882. nov. 27-én irá, „entschieden agitatorisch" lépett 
fel, a miért a kormány 1875-ben be is tiltotta ; másodszor 
azért, mert a német katholikusok nem akartak a pápán, a 
megyés püsj)ökön és a Centrumon kivül más kézbe „cent-
ralizálva" lenni. Csak némileg mondók hasonlónak ezt az 
egyletet az Elvbarátak Szövetségéhez; mert ennek ugy 
tudjuk nincsenek alapszabályai, annak pedig voltak. 

Száz szónak is egy a vége, és ez az : hogy nem 
lesz lelkesebb üdvözlője a Kath-Elvbarátok Szövetsége 
alapján összeülendő kath. nagygyűlésnek mint mi, csak 
lássunk tényeket, kivált ha azok birni fogják kegyelmes 
főpásztoraink jó kedvti s általános helyeslését. Hanem 
azt hisszük, hogy az ibis — redibis-féle fogások azt létre 
nem hozzák. Ahhoz más eszközök kellenek. 

Ha azonban, daczára annak, hogy az ily elvbaráti 
nagygyűlésnek összeülése már csak idő kérdésnek jelen-
tetet t ki, az mégis a sok non putarem következtében 
még egyszer és ismételten és folytonosan akadályokba 
ütköznék : ujolag ajánljuk, mint legegyszerűbb és már 
kész, semmi akadályokba nem ütköző alapot : a katholi-
kus társulatok és egyletek közös gyűlését, vagy hát mond-
juk, nagygyűlését. 

Ezt az ügyet megbeszélni, fölötte értekezni, a kik-
nek tetszik, még ebben a „gyapjufinomitó" tisztességtelen 
évben is lehet és szabad mindazoknak, a kik iránta 
érdeklődnek. 

Es ez az alap avval az elönynyel bir sok más lehető 
alap fölött , hogy birja valamennyi főpásztornak párto-
lását, sőt bir ja magának a kormánynak is az illető egy-
letek alapszabályaiban jóváhagyását. 

E r r e nem mondhat ja senki azt sem, hogy a kath. 
egyletek nagygyűlésére csak akkor van szükség, mikor 
az egyházat veszély fenyegeti. Szükség van erre, mikor 
semmi támadás sem fenyegeti az egyházat : a vallásos, 
egyházias szellem erősbitésére és terjesztésére. 

Minthogy pedig maga a jóságos Úristen sem erő-
szakol senkit semmire : nekünk, parányi férgeknek is eszünk 
ágában sincs ráerőszakolni bárkire is véleményünket. 

Az egy czélra szolgálni hivatott különféle eszközök 
megválasztása körü l ismerjük az egykedvűség magasz-
tos kötelességét. 

Győzzön tehát a persvasió, — a jó, s a jóval szem-
ben a jobb ! 

I R O D A L O M . 

Pázmány Péter összes müveinek kiadása ügyében 
a budapesti kir. magyar tud. egyetem harmadfél-

[ százados ünnepe alkalmából megjelent „Anecdotorum 
Petr i Card. Pázmány specimina duo" czimü, lapunk előbbi 
számában jelzett füzet előszavában következő nyilatko-
zat jelent meg : (Vége.) 

Fecit id vir in explendis muneris sui partibus soler-
* tissimus literis ad amplissimum Senatum mox datis, qui-
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bus editionem hanc omnium opp. Pazmani absolutam 
eamque nunc, ni fallor, primum quaesitam operae pre-
tium esse multis validisque rationibus svadebat. Senatus 
vero Academicus facto die 7. Januari i a. 1882. conventu, 
in quo praeside Dre Stephano Apáthy Rectore Magni-
fico, item Dre Joanna ev. Berger Pro-Rectore, mecum 
t. temp. Ordinis Theologorum Pro-Decano aderant viri 
amplissimi Decani et Pro-Decani quat tuor Ordinum Uni-
versitatis, et quidem ex Ordine Theologorum Dr Fran-
cisons Stanczel, ex Ordine vero Jur is consultorum Di-
Thomas Vécsey et Dr Carolus Kerkapoly, ex Ordine 
dein Artis Medicae peritorum Dr Colomannus Balog, 
ex Ordine demum Philosophorum Dr Gustavus Kondor 
et Dr Augustus Greguss, Senatus, inquam, nec momento 
cunctatus est laudare consilium, quod vel grat i tudo in 
Conditorem Universitatis postularet ; lataque statim sen-
tentia decrevit: edenda esse duplici, ut propositum erat, 
serie Omnia Opera Petr i Cardinalis Pázmány ; sed an-
antequam negotium susciperetur, de vi ac ratione editio-
nis sententiam Thelogorum Ordinem rogandum esse, ad 
quem prae caeteris jus et officium sententiae dicundae pro 
rei natura pertineret. 

Haud ab re esse mihi videtur hic sententiam sub-
texere viri iam fatis functi, cuius auctoritas in rebus lit— 
terariis hungaricis, uti notum est, nunquam non multum 
valebat, sententiam dico Augusti Greguss, qui tunc tem-
poris Aestheticae ac Critices literariae magisterium scrip-
tor et ipse laureatus gerebat. Is enim vero sinmlatque 
audivit, de quo agebatur, consilium, nil moratus senten-
tiam suam dixit, qua editionem cogitatam, praesertim quod 
ad opera Pazmani hungarica adtinet, tum emolumento 
tum vero etiam decori l i t terarum hungaricarum futuram 
esse affirmabat maturandamque censebat. Omnes autem, 
qui in Senatu aderant, promtissime in edicto Rectoris 
Magnifici conquievere, eo vel maxime, quod par omnino 
esse cunctis videretur, ut praesentissimum gratitudinis 
officium prima contenderet Alma Universitas in suum 
Conditorem implere. 

Sic igitur res perlata est ad Ordinem Theologorum. 
Is vero mox habito rite consessu eam maturi examinis 
rationisque referendae gratia commisit delectis duumviris, 
quorum alter Dr Raymundus Rapaics, alter vero Speci-
minum, quae subsequuntur, editor eramus. 

Nos itaque ubi iam multum temporis consumserat 
sciscitatio atque Studium, quod, proh dolor, f rustra in de-
tegendis reperiendisque collocabamus Commentariis Petri 
Pázmány, qui De Anima inscribuntur, et quos diligen-
tissimus rerum Pazmanianarum scrutator Guilielmus 
Fraknói (T. p.) „aut latere alicubi aut periisse" censuerat, 
duobus pro re nata reddidimus scriptis rationem, quibus 
et fieri posse ac oportere editionem cogitatam, et modum 
quo ea institui possit, per summos apices aperiebamus. 

Favit autem sententiae nostrae tum inclytus Ordo 
Theologorum, tum etiam, postquam hic illi altera vice 
rescripserat, die 27. Decembris a. 1884. amplissimus Uni-
versitatis Senatus, in quem tunc lecti uno Pro-Rectore 
demto omnes convenerant, Rector inquam Magnificus ex 
Ordine Theologorum Dr Desiderius Bita atque Decanus 
et Pro-Decanus ejusdem Ordinis DDres Raymundus Ra-
paics ac Stephanus Bognár, deinde DDres Ludovicus Láng 
et Augustus Pulszky ex Ordine Iuriscoiisultorum, item-
que Dr Colomannus Balog Ordinis Medicae Artis perito-
rum Decanus, ac tandem DDres Béla Lengyel et Gustavus 
Kondor ex Ordine frequentissimo Philosophorum. 

At non hic stitit Senatus Academici clarissimi et 
spectatissimi pietas et Studium in patrem parentemque 
Universitatis' nostrae. Etenim senatus consultum factum 
est, quo decretum de editione omnium Petr i Card. Páz-

, mány operum absoluta, legibus academicis recentioribus 
! conformiter, ad Summum Universitatis Rectorem, Augu-
j "tum dico Trefort, rerum religioso-politicarum institutio-

nisque publicae regium administratorem firmitatis prae-
sidiique opportuni obtinendi causa perferebatur . Summos 
autem rei publicae honores consecutus vir ille tantum abest, 
ut sive unum sive al terum detrectaverit, ut etiam dato 
ad senatum Academicum mox rescripto tum rata se ha-
bere, quae Almae Universitatis Senatus in hac re hucus-
que edixerat, lubentissime professus sit, tam auxilium 
praesidiumque suum instituto adfuturum benevolentisssime 
spoponderit. 

Nihil ergo, sane prorsus nihil iam impedit, quomi-
nus tandem iusta Petro Cardinali Pázmány cuncta plene 
perfecteque persolvantur, ad quae pertinere etiam scripto-
rum cultum et vel maxime ut patet solertissimum eorum 
usum, apud omnes, qui uno societatis humanae sanctissi-
marumque necessitudinum vinculo coniuncti sunt, firmis-
sime constat. 

I taque „incepto, ut Sallustius ait, opus es t ; caetera 
res expediet." (Cat. 20.) Quod Deus bene ver ta t ! 

Haec ferme sunt, ben. lector, quae mihi prooemii 
loco monitique gratia praemittenda videbantur fragmen-
tis his, e Codd. Mss. Bibliothecae Universitatis excerptis 
quorum alterum argumento mediocrius styloque planius e 
Dialectica, subtilius vero abstrusiusque alterum e Theo-
logia Scholastica Petri Card. Pázmány acceperam : in qui-
bus seligendis edendisque necquaquam hoc spectabam 
unice, ut splendidissimam quamque gemmám in lucem pro-
trahereui, sed ut textum adcurate recenserem et ut speci-
men tibi, ben. lector, ac tecum universae eruditae civitati 
darem doctrinae atque eruditionis in thesauro latentis 
ineditorum operum immortalis iam et, ut pia opinione 
tenemus, in aeternum beati Petri Cardinalis Pázmány, 
cui, quum in his terris viveret, uni ex innumeris summa 
atque ima rimandi, et in mediocribus quidem simplicem 
in subtilibus vero sublimem esse, pari ingenii felicitate 
potestas contigit. 

Quod ad te nunc adt inet : fac ut valeas xeniumque 
istoc Pazmanianum, tibi in die solemni a condita Universi-
tate semiseculari quinto oblatum, cum mea hac qualicun-
que prolusione aequi bonique, velim, consulas. 

Scribebam Budapestini, III . Idus Apriles, die S. 
Leoni sacro, a. 1885. Dr. Adalbertus Breznay. 

VEGYESEK. 
— Kómában coram Papa theologiai disputatió volt, 

mely teljes négy óráig tar tot t . Defensorok voltak Radu 
Demeter a fogarasi érseki megyéből Erdélyben, Terzibasci 
György ancyrai, Kis-Azsiából és O'Collaghan Ede irlandi 
növendékpap. 0 szentsége arany és ezüst éremmel aján-
dékozta meg a jeles defensorokat. 

— Rectificálni. kell a ,Nemzet' egy téves hirét oda, 
hogy Pázmány Péter összes müvei kiadásával nem 
embert, hanem egy négytagú bizottságot bizott meg a 
hit tudományi kar. A bizottság t ag ja i : dr. Bita Dezső 
e. i. rector magnificus, dr. Berger János volt rektor, dr. 
Bognár István volt dékán és e sorok irója. 

— Örömmel jelentjük, hogy Pázmány Péter után 
maradt uj, eddig nem ismert kéziratok nyomára jö t tünk 
a gráczi és az olmiiczi könyvtárban. A nyomra a nem-
zeti Muzeum egy tisztviselője vezetett. Mihelyt többet 
mondhatunk, sietni fogunk szolgálni vele. Vajha a de anima 
czimü kommentár köztük legyen ! 

— A ki)~ponti papnevelő intézet derék növendékpapjainak 
magyar egyházirodalmi iskolája f. hó 25-én t a r t j a a jeles iskola 
alapítási ünnepét . 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DE STVDIIS LITTERARVM 
IN SACRO SEMINARIO ROMANO 

PBOVEHENDIS. 

DILECTO F1LI0 NOSTRO 
LUCIDO MARIAE TITULO SESSORIANO 

S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI PAROCCHI 
NOSTRO IN VRBE VICARIO 

L E O JP I s . X I I I . 
DILECTE FILI NOSTER 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Plane quidem intelligis, quod saepe Nos et 
non sine caussa diximus, summa esse contentione 
et assiduitate enitendum, ut Clericorum ordo 
quotidie magis doctrinarum cognitione lioreat. 
Cuius necessitatem rei maiorem effieit natura 
temporum : propterea quod in tanto ingeniorum 
cursu tamque inflammato studio discendi, ne-
quaquam posset Clerus in muneribus offieiisque 
suis cum ea, qua par est, dignitate atque utili-
tate versari, si quae ingenii laudes tanto opere 
expetuntur a ceteris, eas ipse neglexerit. — .Hac 
Nos de caussa ad disciplinant eruditionis, prae-
sertim in alumnis sacri ordinis, animum adiun-
ximus : et a scientia rerum graviorum exorsi, 
philosophiae theologiaeque studia ad veterum 
rationem, auctore Tboma Aquinate, revocanda 
curavimus: cuius quidem opportunit&tem consilii 
is ipse, qui iam consecutus est, exitus declaravit. 
— Verum quoniam per magna doctrinae pars, et 
ad cognitionem iucunda et ad usum urbanita-
temque longe fructuosa, bumanioribus litteris con-
tinetur, idcirco nunc ad illarum incrementa non-
nihil constituere decrevimus. 

Quod primo loco illuc pertinet, ut suum 
Olerús teneat decus: est enim litterarum laus 

inulto nobilissima: quam qui adepti sint, mag-
num aliquod existimantur adepti; qui careant, 
praecipua quadam apud homines commendatione 
carent. — Ex quo intelligitur, quale esset illud 
Iuliani imperatoris callidissimum et plenum sce-
leris consilium, qui ne liberalia studia exercerent 
christianis interdixerat. Futurum enim sentiebat, 
ut facile despicerentur expertes litterarum, nec 
diu florere christianum posse nomen, si ab hu-
manitatis artibus alienum vulgo putaretur. — 
Deinde vero quoniam ita sumus natura facti, ut 
ex iis rebus quae sensibus percipiuntur ad eas 
assurgamus quae sunt supra sensus, nihil est fere 
ad iuvandam intelligentiam maius, quam scribendi 
virtus et urbanitas. Nativo quippe et eleganti 
genere dicendi mire invitantur homines ad audi-
endum. ad legendum : itaque ht, ut animos et 
facilius pervadat et vehementius teneat verbo-
rum sententiarumque luminibus illustrata Veritas. 
Quod habet quamdam cum cultu Dei externo 
similitudinem : in quo scilicet magna ilia inest 
utilitas, quod ex rerum corporearum splendore ad 
numen ipsum mens et cogitatio perdueitur. Isti 
quidem eruditionis fructus nominatim sunt a Ba-
silio et Augustino collaudati : sapientissimeque 
Paulus III decessor Noster scriptores catholicos 
iubebat stili elegantiam assumere, ut liaeretici 
refellerentur, qui doctrinae laudem cum littera-
rum prudentia coniunctam sibi solis arrogèrent. 

Quod autem litteras dicimus excoli a Clero 
diligenter oportere, non modo nostrates intelligi-
mus, sed etiam graecas et latinas. Immo apud 
nos plus est priscorum Romanorum litteris tri-
buendum, tum quod est latinus sermo religionis 
catholicae Occidente toto comes et administer, 
tum etiam quia in hoc genere aut minus multi 
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aut non nini is stucliose ingénia exercent, ita ut 
laus illa latine cum dignitate et venustate scri-
bendi passim consenuisse videatur. — Est etiam 
in scriptoribus graecis accurate elaborandum : 
ita enim excellant et praestant in omni ge-
liere exemplaria graeca, nihil ut possit poli-
tius perfectiusque cogitari. Hue accedit quod 
penes Orientales graecae litterae vivant et 
spirant in Ecclesiae monumentis usuque quo-
tidiano: neque minimi illud taciendum. quod 
eruditi graecis litteris, hoc ipso quod graece 
sciunt, plus habent ad latinitatem Quiritium fa-
cultatis. 

Quarum rerum utilitate perspecta, Ecclesia 
catholica, quemadmodum cetera quae honesta 
sunt, quae pulcra, quae laudabilia, ita etiam hu-
manarum litterarum studia tanti semper faeere 
consuevit, quanti debuit, in eisque provehendis 
curarum suarum partem non mediocrem perpe-
tuo collocavit. — Revera sancti Ecclesiae Pat-
res, quantum sua cuique tempóra siverunt, ex-
culti litteris omnes : nec in eis desunt, qui tan-
tum ingenio et arte valuerunt, ut veterum 
romanorum graecorumque praestantissimis non 
multum cedere videantur. — Similiter hoc- sum-
mum beneficium Ecclesiae debetnr, quod libros 
veteres poëtarum, oratorum, historicorum latinos 
graecosque magnam partem ab interitu vindica-
vit. Et, quod nemo unus ignorât, quibus tempo-
ribus bonae litterae vel per incultum et negli-
gentiam iacerent, vel inter armorum strepitus 
Europa totft contieescerent, in eommunibus mo-
nachorum ac presbyterorum domiciliis unum 
nactae sunt ex tanta ilia turba barbariaque per-
iugium. — Neque praetereundum, quod ex ro-
manis Pontificibus decessoribus Nostris plures 
numerantur clari scientia harum ingenuarum ar-
tium, quas qui tenent eruditi vocantur. <,>110 no-
mine permansura profecto memoria est Damasi, 
Leonis Gregoriique magnorum, Zachariae, Sil-
vestri II. Oregorii IX, Eugenii IV, Nicolai V, 
Leonis X. Et in tani longo Pontiíicum ordine vix 
reperiatur, cui non debeant litterae plurimum. 
Providentia enim munificentiaque illorum. cupi-
dae litterarum iuventuti passim schoíae et col-
legia constituta : bibliothecae alendis ingeniis pa-
ratae : iussi Episcopi ludos aperire in Dioecesibus 
litterarios: eruditi viri beneficiis ornati, maxi-
misque propositis praemiis ad excellentiam in-
citati. Quae quidem tam vera sunt, tainque il-
lustria, ut ipsi saepe Apostolicae Sedis vitupera-

tores praeclare romanos Pontitices de studiis 
optimis meritos assentiatur. 

Quamobrem et explorata utilitate et exemplo 
decessorum Nostrorum addneti, curare diligenter-
que providere decrevimus. ut huius etiam generis 
studia apud Olericos vigeant et in spem gloriae 
veteris revirescant. Sapientia autem operaque tua. 
dilecte tili Noster, plurimum confisi. hoc, quod 
exposuimus, consilium in sacro Seminario Nostro 
Romano exordiemur : nimirum volumus, ut in eo 
certae destinataeque scholae adolescentibus ape-
riantur acrioris ingenii diligentiaeque : qui emenso, 
ut assolet, italicarum, latinarum, graecarumque 
curriculo litterarum, possint sub idoneis magi-
stris limatius quiddam in illo triplici genere per-
feetiusque contingere. Quod ut ex sententia suc-
cédât, tibi mandamus, ut viros idoneos deligas, 
quorum consilium atque opera, Nobis auctoribus, 
ad id quod propositum est adhibeatur. 

Auspicem divinorum munerum, benevolen-
tiaeque Nostrae testem tibi, dilecte tili ïs oster, 
Apostolicam Benedictionem peramanter in Do-

I mino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XX. Maii 
Anno MDCCCLXXXV. Pontiticatus Nostri Octavo. 

LEO P P . XIII. 

A polgári házasság surrogatuma 

Ir ta : Dr. Hamvas. 

Tagadhatatlan, bog}* a polgári házasság bá-
mulója és ajánlója, bármily ékesszólók legyenek 
is ajkai, manapság közönynyel találkozik ; érvei 
hidegen s valami leküzdhetetlen skepsissei fogad-
tatnak. ajánlatai viszhangra nem találnak. Oka 
ennek az üdvös kiábrándulás, mely a közelmúlt 
években az eldorádói boldogságot igérő szabad-
elvű reformeszmékkel szemben beállott. 

Idegenkedik a magyar nemzet ezen intéz-
ménytől, nem csupán azért, mert jogtörténetében 
nincsen szál, melyhez a polgári házasság intéz-
ményét fűzni lehetne, épp ugy mint a többi 
európai nemzetek jogtörténetében sem akadt 
sem szál, sem kötél, melyhez a polgári házasságot 
fűzni lehetett volna, és mégis be lett az hozva 
náluk egy mesterkélten és az eszközök minden 
nemével szitott vallásellenes áramlat idejében 
s azon fennen hirdetett indokolással, hogy ez az 

i uj dolog jó és szükséges. Ezen áramlat megszün-
j tével öntudatra ébredt mintegy a népszellem. 
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belátta, bogy reményeiben csalódott, bogy hiába 
való nyűg akasztatott nyakába, mert tudja, látja 
és következményében érzi azt, hogy pölgárilag 
kötvén házasságát, a polgári törvény és hivatal-
nok hazudozásai daczára még sem házas, mert 
oltár és,pap elé kénytelen menni ugy mint az 
előtt. Ezért nagy az ellenszenv ez intézmény ellen 
s ha manap pl. a német birodalomban a pol-
gári házasság volna törvényileg behozandó, az 
hihetőleg még Bismarck megfeszített erőlködése 
mellett sem sikerülne, a minek pedig létrejötté-
hez 10 év előtt elég volt, hogy ezen „hérosz" 
beegyezését kelletlenül odaadja. A külföld oku-
lásai, melyeket saját tapasztalatai utján szerzett, 
nyom nélkül nem maradhatnak a magyar intelligen-
tiára, azért nem lelkesül ez a polgári házasság mel-
lett valamint azért sem, mert a magyar intelligentia 
túlnyomó része és a nép egyáltalán még nem eman-
czipálódott annyira a keresztény eszmék uralma 
alól, hogy ezek elvetésével egyúttal az emberi 
természet követelte exigentiáknak helyes megfi-
gyelésére képtelenné tette volna magát. 

Mindazonáltal a polgári házasság réme ki-
sérteni meg nem szűnik egészen soha; elszórtan 
létező lelkes hivei el nem zárkózhatnak ugyan 
azon észlelet elől, hogy annak az országban 
talaja nincsen; ezt belátva, ki is jelentik méla-
bús hangon, hogy bizony a polgári házasságot 
jó hosszú időre le kell venni az égető kérdések 
napirendjéről. 

Ámde e beismerés kapcsolatosan ama meg-
győződéssel, hogy a polgári házasság a nemzet, 
az állam boldogságának hathatós emeltyűje, kö-
vetkezésképp azt hozza magával, hogy nem sza-
bad tétlenül ölbe tenni a kezeket, hanem ellen-
kezőleg a haza érdekébon serényen munkálkodni 
kell, hogy az alkalmatlan talaj mi hamarább al-
kalmassá s képessé váljék a boldogságot szerte-
szét árasztó czivil áldás befogadására. Ily alkal-
mas talaj-praeparatió látszik lenni a házasság 
felbonthatóságának törvényben kimondása. 

Ezt hozza javaslatba a polgári házasságnak 
egy buzgó hive, ') jobb ügyhöz méltó ügyesség-
gel erőködve kedvező szinben feltüntetni az efféle 
reformot. Munkájának súlypontja az előszóba és 
bevezetésbe esik, hol javaslatát a házassági jog 
rendezésére nézve adja elő; a mü maga a há-

A házassági elválás joga Magyarországon és E r -
délyben irta Sztehlo Kornél. Budapest, 1885. ára 2 frt . 
40 kr. 

: zassági elválásról, a mint az Magyarországon ér-
! vényben levő különféle jogok szerint divik, ér-
I tekezik. kifejtvén az ez irányban létező anyagi 
i és alaki különféleségeket és visszaéléseket a 
I házassági jog rendezése szükségességének indo-
! kából. 

Műve érdekes és tanulságos olvasmány a 
szakközönség számára, mely eddig a válásra vo-

: natkozó törvények ilyetén teljes összeállítását 
nélkülözte; a fősuly a világi bíróságok előtt fo-

! lyó házassági válóperekre van benne fektetve : 
I a kath. szentszéki pert illetőleg is elég tájéko-

zást nyújt. Bennünket azonban az előszóban ki-
fejtet t reformjavaslat érdekel, miért is azt a t. 
közönségnek bemutatva, főképp csak erre nézve 
tesszük meg észrevételeinket. 

Sz. sok hibát lát házassági jogunkban. Már 
a jogok többfélesége magában véve baj. Mi pe-
dig szép quodlibettel vagyunk megáldva: van 
ugyanis kath. egyházi, pátensféle protestáns, egy-

I házi protestáns, unitárius és zsidó házassági jo-
gunk. De ez a többféleség még hagyján; nagyobb 
baj az. hogy a jogforrások hézagosak, határozat-
lanok — hiszem, hogy a kath. egyházi jogot »• 
vád alól kivette volna, ha részletesebben nyilat-
kozik — ; még nagyobb baj, hogy ezen jogforrá-
soknak nincs tekintélyük, hogy azokat ignoráljuk : 
legfőbb baj pedig a jogok összeütközéséből szár-
mazik vegyes házasság kötése esetében, mikor még 
a családi és örökösödési jogban is zavar támadhat. 
Mind ezen bajok orvoslására Sz. egy nagyon egy-
szerű receptet ajánl. Ezt: mondja ki az állam 
felbonthatónak a házasságot, állitson fel általá-
nosan kötelező bontó, tiltó akadályokat, szüntesse 
meg a szentszékek és a. protestáns egyházi bí-
róságok ítélkezését ! Egyébb nem kell. Szerző 
nem habozik őszintén kijelenteni, hogy még egy 
ideig megélhetünk a jelenlegi házasságkötési forma, 
mellett a jogi és erkölcsi rend felforgatása nél-
kül; egyetlen rövid paragrafus azonban mégis 
felveendő lenne a polgári törvénykönyvbe, még 

I pedig ez: „Ha az állami törvény szerint házas-
sági akadály fenn nem forog és a szándékba vett 
házasság megkötésénél való közreműködést az 

! illetékes lelkész megtagadná, a házasulandó keresz-
tények jogositva vannak a házasságot bármely más 

1 keresztény vallás-felekezet lelkésze előtt meg-
kötni." Evvel a §-sal minden el lesz érve. Két 
katholikust, kinek házassága felbontatott, szívesen 
fog kopulálni a prot. lelkész ; csak a keresztény 

42* 
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és zsidó közötti házasságnál szerző nem bizo-
nyos, vájjon fog-e akadni prot. lelkész vagy rabbi, 
ki őket összeadja, de reményli, hogy ez is meg-
történik. csak meg kell próbálni. Ha azonban e 
reményében csalódott volná, akkor ezek számára 
a polgári megkötés formáját kell behozni. — 
ezen különlegességet a házassági jog egysége mint 
kivételt — mert hisz zsidókról van szó — még 
eltűri : ellenben ha a katholikusok valami kü-
lönlegességet igényelnének, ezt mint kivételt a 
házassági jog egysége már el nem tűrné. 

A házasságkötési forma iránti efféle intézkedés 
és a felbonthatóság kimondása mellett meglesz : 

1. az egységes házassági jog Magyarországon 
— polgári házasság nélkül; 

2. meg fognak szűnni az erkölcsi érzetet sértő 
házasságkötés czéljából történő apostasiák ; 

3. meg fog szűnni az a sok visszásság, melyek 
jelen törvényeink szerint a vegyes házassági vá-
lóperből származnak ; 

4-. a házassági viszony komolyabb lesz; 
5. s mind ezen nagy vívmány az államnak 

egyáltalában pénzbe kerülni nem fog. 
(Folytat juk) . 

Nyilt szózat Magyarország kath. papságához. 
Az irás szavaival kezdem: „Az aratás nagyon sok, 

de a munkás kevés." (Math. 9. 37.) 
Tisztelettel emelek kalapot a jó magyar nép előtt, 

mely annyi sok századon keresztül, annyi viszontagság 
daczára, annyi közöny és hidegség, annyi roszra csábitó 
eszköz közepett drága emlékként őrzi magában ősei-
nek hitét. 

Küzd, SZÍVÓS kitartással küzd ezen életölö elemekkel, 
hogy megmentse lelkét. 

Az aratás nagyon sok. 

A né]) éhezi, szomjúhozza az igét. Yigasztalásra, 
bátorí tásra van szüksége. Ha papja, mint Jézus apostol-
szellemű küldére segitni törekszik lelki szükségein, hálá-
ból annak lábnyomdokait is megcsókolja. Érzi, hogy 
magára van hagyatva ; és ha papja elhagyta, akkor el 
van hagyatva az emberektől egészen. Éppen napjaink-
ban, midőn szent hitünk ellen minden összeesküdött, be-
cses és drága minden szó, mely a lelkek megmentésére, 
a hit védelmére hangzik fel : 

Az aratás nagyon sok. 

He a legéleterősebb növény elhal, ha nem öntözik. 
Megdöbbentő módon tapasztaltam ez igazságot. Egyes 
vidékekről értesitnek, hogy ott a hitélet haldoklik. 

Mert a munkás kevés. 

Uraim ! ne nézzük csillámló üvegen át a nyomo-
rúságot ! 

Sokan dicsekesznek ugyan nemzetünk nagy hala-
dásával. Felhozzák annak egyik fényes 'bizonyítékául az 
anyagi téren tör tént nagyszerű emelkedést. 

Ne ámítsuk magunkat ! Nem ez azon haladás, mely-
nek embereiről az isteni Üdvözítő azt mondotta, hogy 
hasonlók: „a bölcs emberhez, ki házát sziklára építette." 
(Math. 7. 54.) 

Nem akarom, hogv félreértsen valaki. Dicsérem e 
haladást én is. De ha nem já r karöltve a lelki üdvösség 
ut ján való haladással, ha nem emennek szilárd ta lajára 
épült, azt kell róla mondanunk az írással: „És szakadt 
az eső, jö t t az árvíz, a szelek fut ták, és ama házra 
r o h a n t a k : és összedűlt az és nagy volt romlása." (Math. 
7. 27.) 

Pedig az ily haladás korszakát éljük. A virágzó 
I külszín alatt nyomorog az örök igazságok után áhítozó 

lélek. 
Mert a munkás kevés. 

A kevés munkások számát kívántam szaporítani én 
is, midőn időmet, pénzemet, minden erőmet egy nagy 
katholikus ügy megmentésére áldoztam fel. 

Távol legyen tőlem, dicsekvéskép hozni fel amit 
tet tem és teszek, miután az emberek részéről kitüntetést, 
ju ta lmat nem várok, sőt azt el sem fogadnám, a dicsek-
vésnek itt semmi jelentménye nem volna. Csak azért ho-
zom fel, hogy kimutassam e nyilt szózat közlésére való 
jogosul tságomat , ne hogy bárki tolakodással vádoljon 
vagy vádolhasson. 

A Mária-tisztelet terjesztése révén szolgálatot akar-
tam és akarok tenni a jó magyar nép lelkiüdvösségének, 
mely jelen szomorú viszonyaink közt egy szomorú kétes 
jövőnek néz eléje. 

A „Legszentebb Rózsafüzér Kirá lyné ja ' czimü fo-
lyóirat megindításával kimondhatlan lelki kincsek forrá-
sát kívántam megnyitni a nép számára, midőn különösen 
a Mária-egyesületek áldását óhaj tot tam és óhajtom min-
denütt terjeszteni és biztositni. 

Biztositni. mondom. Mert meggyőződtem arról, hogy 
ez áldás sok helyen nincs biztosítva, habár alapjai le 
vannak téve. Több létező egylet meg van fosztva az ily 
egyletekhez fűzött búcsúk áldásaitól, mert nem azon 
feltételek mellett működik, melyekhez a búcsúk kötve 
vannak. 

Hazánkban csekély azon papok száma, akik Rómá-
ból fel volnának hatalmazva arra, hogy érmeket, képeket, 
rózsafüzéreket, kereszteket, skapulárékat az ezekhez kö-
tött kimondhatlan sok bűcsuengedélylyel megáldhassa. 

En e felhatalmazást százával kivántam és kívánom 
kieszközölni, hogy az a szegény nép, melynek nem egy 
gyermeke ugy használja, amint nyerészlelkü üzletembe-
rektől vásárolja olvasóját, képecskéjét stb. az ezekhez 
kötendő áldás által méginkább áhítatra buzdittassék. 

Sok ezer példányban szétküldöttem az első számot, 
melynek összes kiadásai a hatszász forintot felülmúlják. 

De örömest meghoztam ez áldozatot. Hiszen ha a 
bold. Szűz tiszteletére és a lelkek megmentésére életemet 
is odaadnám, mindig keveset tettem. 
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A füzetet tömegesen küldik visssa. 
A megrendelők ezrei helyet alig félezernél több je-

lentkezett. 
Midőn ily kévéssé kecsegtető eredményt látok. ! 

megrendithetlen, sziklaszilárd bizalommal tekintek fel a 
nagyhatalmu Szűzre, aki nem fogja engedni, hogy romba 
dőljön egy mű, mely következményeiben fontos, nagy 
horderejű, századokra kiható. 

Mert hogy csak egy dolgot említsünk, fáradozásunk-
nak sikerült összeszerezni azon biztosítékokat, melyek 
alapján a Mária-egyletek tartós állandó virágzást nyer-
hetnek. 

Az anyagi áldozat végerőmegfeszitésével ismét ezer 
és ezer példányban küldjük szét a füzetet, hogy össze-
jöjjön legalább ezerötszáz megrendelő. Ennyi megkíván-
tatik ahhoz, hogy a szerkesztő némi kisebb anyagi ál-
dozatai mellett csinos és némi fokozott müizlésnek is 
megfelelő képecskékkel ellátott müvet adhasson. 

A Szűz Mária nevében kérem mindazokat, akiknek 
a 2-ik füzet megküldetik, ne küldjék azt vissza, de el se 
dobják, hanem adják olyanok kezébe, aki háladatos lesz 
azért, hogy vele e füzetet megismertették. 

Ama lelkes ötszáz ügybarátot pedig, akik szehbnél 
szebb elismerő nyilatkozatok közt rendelték meg a fii- ; 
zetet, a lelkek üdvösségének érdekében könyörögve ké- j 
rem, legyenek e nagy mü megalapítói az által, hogy j 
minden megrendelő még két megrendelőt hozzon magával. 

Felvetem a bizalmi kérdést. Aut, aut ! Aki óhaj t ja 
hogy P . Angelicus az ő tollával egy nagy szent ügynek 
szolgáljon, tegye ezt lehetővé. A többi a bold. Szűz dolga 
lesz, hogy egy érdemetlen szolgája által napról-napra 
hódítson és ismét megnépesitse azon magyarországi nagy-
számú Mária-kegyhelyeket, melyek jó részének létezését 
most már csak poros aktákból tudjuk. 

Nagy és virágzó volt a Mária-tisztelet Magyarorszá-
gon. Fenn vannak a Mária-tisztelet épületes emlékei szá-
mos helyen az országban. A jó nép ma is, ha csak te-
heti, el-ellátogat oda. De vajmi gyérek azon magasztos 
zarándoklatok, melyeket a nagyszámú kegyhelyek az ő 
keletkezésük idejében láttak. Azért a nagy közönség 
sok ily kegyhelyről vajmi keveset tud. Azért mondot-
tuk fönnebb, hogy sok ily hely csak poros aktából is-
meretes. 

Kérve kérem a t. közönséget, magyarázza e felszó-
lalásomat egy nagy és jobb sorsra érdemes mü iránt 
határtalan lelkesedésre, és semmi másra. 

Nehem könnyebb volna egy szent zárda csendes 
magányában missiói buzgalmamat egyedül és kizárólag 
saját lelkemre irányozni. De inkább választom e küzdel-
mes életet. 

mert szánom a nepet! 
P. Angelicus 

a „Legsz. Rózsafüzér Királynéja" 
cz. füzet szerkesztője. 

Maria-Stern. Banjaluka mellett. Bosznia. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 25. VII. Gergely nyolczszázados 

emlékére. — Ma nvolczszáz esztendeje, hogy tizenkét 
éves dicsőséggel, de tövissel is megtelt uralkodás után 
\ II. szt. Gergely pápa Salernóban meghalt . Nem saját 
házában, hanem számkivetésben fejezte be életét. Mi-
vel ő száműzni kívánta az egyház beléletét éktelenitő. 
állapotokat, azért száműzetéssel fizette meg életének, lel-
kének legnemesebb törekvéseit. 

Nagy volt önmagában, de különösen nagv a maga 
idejében. 

Korának embere volt, ismerte azt minden bajával 
és minden szükségletével. 

De ismerte ama gyógyszereket is, melyeknek al-
kalmazása, ha kezdetben makacs ellentállást és heves 
ellenkezést idézett is elő. az idők folytán igen üdvösnek 
bizonyult be. 

Nem hiába zajlott le az ő korában ama szomorú 
dráma, mely a nyugottól elszakította a keletet és oly 
mélységes űr t alkotott a görög és latin szert, egyház 
között. 

Mert a schismának mindenesetre nem utolsó okai 
közé tartozik a byzantinismus, a Konstantinápolyban 
uralkodott caesaro-papismus. Ha Uj-Rómában, mint oly 
annyira szerették elnevezni a Dardanellák bájos városát, 
az egyház és állam, minden barátságos jó viszony mel-
let nem olvad össze annyira ; ha a császári hatalom oly 
mélyen bele nem nyul az egyház legbensőbb életébe, lia 
egy szóval a keleti egyház több szabadsággal és függet -
lenséggel rendelkezik a maga körében a bvzanczi udvar-
zal szemben: talán soha sem fejlődnek ki amaz előzmények, 
melyekben a gyászos schisma már régen szunnyadozott, 
mielőtt akár Photius alatt kitört, vagy akár Cerularius 
alatt befejeztetett . 

ATI. Gergely mély esze már akkor felfogta egész 
kihatásában azt a szomorú tanulságot, melyet a keleti 
schisma adott . Felfogta és erre alapitotta egész műkö-
désének programmját . Hogy szabad és független legyen 
az egyház, az volt az első czél, és hogy az állam — a 
maga határain belül függetlenül — az egyházhoz való 
viszonyában azt az állást foglalja el, melyet a dolgok 
természetéből az akkori keresztény világfelfogás terem-
tett , az volt a második czél. 

Korunk VII. Gergelyt nem érti, vagy pedig félre-
érti törekvéseit. Saját elveit keresi a XI. század nagv 
pápájánál és mivel épp ezeknek ellenkezőjét találja benne, 
azért elitéli. Hanem pedig jogtalannul, mert nyolcz század 
fekszik közöttük. Európának vallási és politikai szine 
egészen megváltozott . Csak egyben találkoznak a mai 
nézetek az akkoriakkal : az állam-mindenliatóság prok-
lamálásában. Amit ma practice mivel, vagy legalább theo-
retice védelmez az állam a legtöbb esetben, az akkor 
-— kivált Németországban — általános gyakorlat volt. 
Mindent, még az egyházi hatalmat is, az állani kezében 
összpontosítani, vagy helyesebben mondva a királynak 
kezébe letenni, hogy onnét szétterjedjen az egyesekre, 
az volt az állam politikája. Es ezen politikához híven 



306 R E L I G I O . 

oly állapotokat teremtettek, melyek az egyház minden sza-
bad mozgását végképp elnyomni látszottak. 

VII . Gergely éles szeme felismerte ezt a helyzetet. 
Nem hiába vett részt a legfontosabb ügyekben, nem 
hiába buzgólkodott annyi éven keresztül a legnehezebb 
állásokban, hogy a pápai t rónra emelve és a legfőbb 
hatalmat immár teljesen birván, törhetetlen lelkének egész 
erejével keresztül ne vigye lángelméjének magasztos con-
ceptióit. 

Küzdelmeit az állammindenhatóság ellen, mely IV. 
Henrik személyében oly határozottan kidomborodott , is-
merik t. olvasóink. Az egyház függet lensége és szabad-
sága vezérelte őt ezen küzdelmekben mint utolsó czél, 
és ezen czél igazsága és magasztossága megőrizte benne 
a legutolsó leheli etig ama SZÍVÓS kitartást, melyet méltán 
csodál benne a világ. Tudta, hogy az" egyháznak függet -
lensége senki által meg nem szorítható törvényesen és 
jogosan itt a földön és azért mondá, hogy sehol sem ta-
lálta azt, hogy az LTr Jézus kivételt te t t volna királyokra 
nézve akkor, midőn az egyháznak a legfőbb hatalmat 
átadá. 

S amint a világi hatalom bilincseitől megmenteni 
törekedet t az egyházat, ugy az aljas szenvedélyek — a 
bírvágy és kéjvágy — bilincseitől is szabadon és tiig-
getleniil kivánta látni Krisztus szeplőtlen aráját . 

Kifelé védelem — befelé reform, mind a kettő eszé-
lyes akarattal , tiszta fővel és törhetetlen kitartással, nem 
törődve semmivel, ami ú t já t megakasztani kísérletté : ez 
egy nagy jellem, egy rendkívüli ész, egy apostoli szel-
lemű pápának századok csodálta élete. 

Hogy a védelem biztos eredményeket létesítsen, 
egy lépéssel tovább ment VII . Gergely. Azaz nem any-
nyira tovább, mint inkább határozottabban, tisztábban 
poclamálta az egyetemes theokratiának elvét, melyet 
más elődei kontempláltak, melynek szálai visszater-
jednek a szent atyák dicső korába, melynek alapja ma-
gában a kereszténységben, mint egyedül igaz Istentől 
kinyilatkoztatott vallásban rejlik. Ama körülmény, hogy 
Nyugat -Európa államai mindannyian katholikusok, a 
pápaság jelentékeny befolyása mellett alakultak, va-
lamint ama jelenség, hogy a jus fortioris uralma kö-
vetkeztében az erőszak képezte a jogot és hatalmat, egy-
szerre nagyszerűnek, bámulatosnak tünteti f'el VII . Ger-
gely pápának tervét, mely ha nem sikerült ugy, mint 
tervezve vala, kétségkívül csak az emberiség kárá ra nem 
létesült. Akik hatalmi aspirácziókat, ambitiót stb. keres-
nek ezen világraszóló tervben, nagyon félreismerik VII . 
Gergely szellemét és jellemét és korának, melynek ő ha-
talmas tényezője, szükségleteit. 

A mint eddig már sokban igazságot szolgáltatott 
a történeti kutatás ezen nagy pápánknak, ugy reméljük, 
hogy a jövő ezt még nagyobb mérvben teendi és a nagy 
pápa oly minden tiszteletre méltó alakja még jobban fog 
kiemelkedni az idők ködhomályából. ? 

Sopron. Kath. tanitú-egyleteink és az orsz. kiállítás, 
- (Vége). 

Legyen azonban bárhogy, legyenek szavaim igazak 
vagy nem (ez utóbbit szivem mélyéből kívánom), ugy 

én ismét fölveszem kedvencz eszmémet, melyért már 
többször hallattam szavamat, melyért utolsó csepp vé-
remig küzdeni fogok. 

Szivem hő óhaja, s remélem, sőt tudom, hogy sok 
másé is : a kath. tanitók országos nagygyűlése. 

De melyek azok a czélhoz vezető eszközök ? 
Tömörülés, egyesülés ! Közös működés és közös 

akarat ! Lengje át mindnyájunk szivét azon egy eszme, 
hogy a kath. tanitók országos nagygyűlésének legfőbb 
ideje már itt van, s ezért egy perczig sem szabad tovább 
késnünk, egy perczig sem szabad halogatnunk az eszme 
keresztül vitelét, mert az aluszékonvság, a halogatás 
igen keserűen megboszulja magát. S e megboszulás ká-
ros következményeit mi kath. tanitók fogjuk legjobban 
megsinleni. Már pedig ezt tűrnünk nem lehet, de nem 
is szabad. 

Legyünk rajta, hogy nagygyűlésünkén még ez év 
folytán megtarthassuk. 

Ime itt van a kínálkozó alkalom. Jobbat nem is 
kívánhatunk. I t t van az országos kiállítás ! 

Tanítóink nagy része Budapestre rándul a kiállítás 
megtekintésére, tanulmányozására. Használjuk fel az al-
kalmat. 

Az orsz. kath. nagygyűlés szervezésére, egybeállí-
tására ez idén már késő volna. De nem is ezt akarom, 
megjön az magától is. Hanem azt, hogy minden kath. 
tanító egyesület válaszszon kebeléből egy tagot, kinek 
uti költségeit természetesen az egylet fedezné, s küldje 
Budapestre a kiállítás tanulmányozására, egyúttal az orsz. 
nagygyűlés létrehozásának megérlelésére. A költség nem 
nagy, meghozza a tett lépés minden egyletnek a tőkét 
kamatostul együtt . A kiküldött jelentést tesz a kiállítás-
ról, egyúttal tanácskozik, javasol, érleli a kath . nagygyű-
lés megalakulását. 

Az ország fővárosában összejönnek egy bizonyos 
előre kitűzött határnapon, összeülnek, tanácskoznak, meg-
beszélik a teendőket és megalakítják a kath. nagygyűlést. 
Természetesen az első gyűlésnek csakis a szervezés, a 
megalakulás volna feladata. De hisz egyelőre többet nem 
is lehetne kívánni, ez untig elég volna. Czélunkat töké-
letesen elérnők. Tervünk megvalósulna, orsz nagygyűlésünk 
létre jönne. Mi kellene több ? 

Még hátra volna az a kérdés, ki tűzné ki az össze-
jövetel napját , ki vezetné a gyűlést ? Er re könnyen fele-
lek. Mondják csak ki az összes egyletek, hogy akar ják a 
nagygyűlést, válaszszanak küldöttet, a többi magától jön. 
Hirdessék ki egyik vagy másik tanügyi lapban a meg-
választást s ezeknek alapján közös indítvány folytán köny-
nyen tűzhető ki a nap. A gyűlés vezetésére pedig az 
összejöttek szavazás ut ján jelölnének ki oly férfiút, ki 
ez iigygyel már bővebben, behatóbban foglalkozott, ki 

; előkészület nélkül is tudná a szervezkedő, alakuló gyü-
' lést vezetni. Lehetue ugyan egy szakavatott, jár tas tan-
! férfiút előre is megbízni az előadói szereppel, ki kész 

tervvel lépne föl, mely terv alapján aztán megbeszélendő 
volna a szervezkedés, az alakulás. 

Ezek tehá t könnyű dolgok, fő az, hogy fogadjuk 
el az eszmét, sürgessük a nagygyűlést, válaszszunk kép-

: viselőt ! 



R E L I G I O . 

A kivitelbe mélyebben bocsátkozni fölösleges volna, 
majd megteszik ezt a képviselők, én csak rámutatni 
akartam, hogy ha tömörülünk, egyesülünk, ha közös 
működés, közös akarat vezet bennünket ; ha igazán akar-
juk a kath. tanitók orsz. nagygyűlését : ugy semmi aka-
dály sem áll utunkban, semmi sem tartóztat fön bennün-
ket, hogy létre ne hozzuk azt. 

Vezéreljen egy eszme mindnyájunkat és az eredmény, 
a siker biztos. 

Rajta tehát ! Ne habozzunk, tétova nélkül fogjunk 
a munkához, s miénk a győzelem ! 

Itt az elhatározás ideje, nincs veszni való időnk. 
Tettre föl hazám kath. tanférfiai ! Mutassuk meg. hogy 
nem hiába szervezkedtünk, nem hiába alkottunk kath. 
tanítóegyesületeket. 

Működésűnk végczélja legyen a kath. tanitók orsz. 
nagygyűlésének szervezete. *) Fertövidéki. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— A budapesti növ. papság magyar egyház-irodalmi 

iskolájának alapítási ünnepélye máj. lô-én. — A szép 
május hónapban ünneplik meg évenkint a központi növ. 
papok egyház-irodalmi iskolájok alapításának évforduló-
ját. Szépen sikerült ez irodalmi ünnepély a megelőző 
években is, de különösen mondható ez a jelen évről. 
Lgyes tapintattal volt összeállítva a tárgysorozat, gya-
korlott erőkre, ügyességre és lelkesedésre vallott a kivitel. 
Az alapítási ünnep előrajza : 1. Pápai hymnus. Feleitől, 
üíiieklí a kar. 2. Elnöki megnyitóbeszéd. Tar t ja Dedek 
Crescens Lajos. 3. Egyveleg Bellini Normájából. Előadja 
a zenekar. 4. XIII. Leohoz. Költemény. Irta és szavalja 
(Jsajka Ernő. 5. Ima a Szűz Anyához. Sengertől. Énekli 
a kar. 6. A liberalismus jelszavai és a kereszténység. 
Irta és felolvassa Fetser Antal. 7. Mozart vonó négyes 
Violino I et II ; Viola ; Violoncello. Előadják Modrié 
József, Koller János, Fetser Antal, Sereghy Sándor. 8. 
Jegyzői jelentés. Tar t ja Kaltenecker Márton. 9. Egyveleg 
Bellini Alvajárójából. Előadja a zenekar. 10. Honfidal. 
Hubertől. Énekli a kar. 11. Elnöki befejező. A tárgyso-
rozat minden egyes pontjának kivitelét a jelenlevő kö-
zönség viharos tetszése jutalmazta. A kitűnően gyakor-
lott énekkarnak a fővárosban nem igen akad párja, s 
hogy mily sikerrel működött a zenekar, arról a közönség 
tüntető tapsai szolgáltattak fényes bizonyítványt. Az 
ünnepély ugy egészben véve, mint egyes részleteiben a 
legsikerültebbnek mondható. A tárgysorozat kimerítése 
után mélt. Márkus Gyula intézeti kormányzó ur mondott 
a közönség nevében meleg köszönetet az ifjú levitáknak 
a szerzett élvezetért, s szűnni nem akaró tetszésvihar 
között buzditá további munkásságra. Az intézeti elöljáró-
ságon kiviil jelen voltak az ünnepélyen : Dr. Bita Dezső 
egyetemi rector, dr. Rapaics Raymond hittankari dékán, 
dr. Aschenbrier Antal, dr. Klinger István, dr. Kerék-
gyártó Árpád. dr. Verebélv Ignácz, stb. egyetemi taná-
rok. a tud. egyetem Quaestora, Bogisich, dr. Kurtz, 
dr. Tóth. Sacher tanár és családja, Csajághv, Tanács 
József a „Stephaneum" árvaház igazgatója, s mások szá-
mosan mindkét nembeli közönség köréből. 

-)- Uj. r . k a t h . o lvasó-kör . /L garai róm. kath. 
olvasókör alapszabályai, mint a hivatalos lap jelenti, a 
m. kir. belügyminisztérium által, f. évi 26,083. sz. alatt, 
a bemutatási záradékkal elláttattak. 

*) Kgyelőre elég lenne az összes, minden irányú kath. egy-
letek nagygyűlése. Sxerk. 

I R O D A L O M . 

= „Atyai tanács egyet len leányomnak." I r t a : 
; Molnár László tanitónő-képezdei tanár, ifjú bonleányaink-
: nak ajánlva. Budapest, Hunyady Mátyás nyomda-intézet. 
I 1885. Ára 1 fr t 20 kr. 

Napilapjaink közelebb sűrű panasz hangokat hal-
lattak irodalmunk meddősége fölött ; e panasz azonban 
véleményünk szerint, ha csak a mennyiséget tekintjük, 
teljesen alaptalan, mert alig múlik el nap, hogy a sajtó 
ujabb és ujabb munkákat ne jelezne ; de ha a minőséget 
tekintjük, ugy a panasz egészen jogos és indokolt ; mert 
elvitázhatlan tény, hogy egyrészt mérges gombaként le-
pik el a könyvpiaczot üres és erkölcstelen regények, más-
részt pedig, hogy mig bizonyos szakmákban nagyon is 
buja a növekedés, más szakmák pedig egészen elhanya-
goltatnak. 

Többször említettük már, hogy a paedagogiai szépiro-
dalom különösen mostoha gyermeke irodalmunknak, s alig-
alig akad egy-két mivelője s méltatója, s hogy ennek folytán 
oktató és tanulságos munka alig jelenik meg könyvpiaczun-
kon. Annál nagyobb örömet okozott nekünk e tavaszszal 
azon liir, hogy jónevii paedagogusunk Molnár László egy 
korszerű munkát készit sajtó alá. E derék tanférfiutói 
sokat vártunk, mert eddig megjelent müveiből őt ügyes 
és jó szellemű Írónak ismertük, és —• várakozásunkban 
nem is csalódtunk, mert az előttünk fekvő atyai tanácsok 
nemcsak megütik a mértéket, hanem egészen méltók de-
rék írójának jó hírnevéhez! 

E munka czélja ifjú hölgyeinket hivatásukkal meg-
ismertetni, az életben eléjök gördülő, és magasabb czél-
jaikat akadályozó veszélyekre figyelmeztetni: a női hiva-
tás, magasztosságát áltaiok átéreztetve, annak betöltésével 
előforduló nehézségek és súlyos terhek viselésére őket 
készségesekké tenni. Ha körültekintve vizsgáljuk az életbe 
kilépő ifjú hölgyeink képzet-, fogalom-, és érzelem-
körét, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy vajmi ho-
mályos sejtelemmel birnak ezek társadalmi állásukról és 
annak jó betöltése által való áldásos befolyásukról. A 
nevelésnél is azt tapasztalja a figyelemmel vizsgáló és 
mélyebben ható emberbarát, hogy főtörekvés arra irá-
nyul, a mi által tetszést arathat a nő. Az emberiség bol-
dogitásának legfontosabb tényezőit ismerő embernek kel-
lemetlen érzelem tölti be keblét, ha a fölött elmélkedik, 
hogy mit tesz az iskola, még a felsőbb leányképző-inté-
zet is, e nemnek a Teremtő által kijelölt hivatására való 
képesítése végett, és miképen fektetik még a műveltebb 
körök is nőnevelésnél a fősúlyt mindenre, a mi a női 
hiúságnak tápot nyújt és semmire, a mire a derék hü 
feleség-, és anyának szüksége lesz. Az atyai tanács 
irója évtizedek óta foglalkozik a nőneveléssel, a nő-
nevelési irodalom terén megjelent munkái egyedül áll-
nak irodalmunkban mind tartalom, mind anyag, mind 
elrendezésre nézve. Az atyai tanácsot már nem nö-
vendékei számára irta a derék szerző, hanem az élet-
be kilépő ifjú hölgyeknek kalauzául a veszélyes uta-
kon. A használni törekvés félreismerhetlen bizonyítéka 

j kiolvasható munkájából, mely ugy látszik legnagyobb részt 
saját tapasztalás, és a legtisztább atyai szeretet terméke. 

Kimutatja a könyvben leányának és ifjú hölgyeink-
.'; nek, hogv nem abban fogják boldogságukat feltalálni, 

mire az életben oly nagy súlyt fektetnek, úgymint külső 
' szépség, művészet, tudomány, kedvező anyagi helyzet, 

hanem egyedül vallás-erkölcsi alapon nyugvó műveltség 
által, igen egyedül a folytonos törekvés által a rnüvelt-

i ségre lehetnek boldogok. Ez képezi a műnek alapját, <• 
körül forog az egész: mit kell értenünk műveltség alatt ? 
mily állást kell kinek-kinek a társadalomban elfoglalni, 
hogy műveltség utján a tökély felé haladhasson ? Ebből 
kifolyólag fősúlyt fektet a nőnek családi kötelmeire, 
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melyek lelkiismeretes betöltésében kell valódi boldogsá-
gukat feltalálniok ! Szakképzettséget is ajánl azon nők szá-
mára, kiknek családi élet alapítása nem fog sikerülni, hogy 
megélhetésük biztosítva legyen, saját tehetségükből is 
megvédhessék magukat azon élvhajhászók szenvedélyei 
ellen, kiknek karmai közé nem egy ártatlan lélek ju to t t 
már végső szükség miatt . Megmutat ja gyermekének és 
evvel az i f jú nőnemzedéknek, bogy ha a művelődés 
u t ján kíván haladni, testi edzés, erősítés ép oly szüksé-
ges mint a szellemi tökéletesedés, inert ép testben la-
kik ép lélek ! Megmutat ja azon ferde szokásokat, melyek 
a nők testi fejlődésének oly nagy ellenségei. Lelkesitő 
hangon szól a munkáról és a rosz szokások elhárításáról. 
Előadja mely ismereteket, érzelmeket, s mily módon kell 
gyermeke keblében ápolni, mely erényeket, és mily mó-
don elsajátítani. 

Igen szép fejezet .az előkészülés a fér jhezmenéshez ' , 
melyben a szerző gyengéden figyelmezteti gyermekét, 
hogy az Ur oltára előtt arra kötelezi magát, hogy bol-
dogítója lesz férjének, apostola egész családiának, példány-
képe a valódi nőiességnek, legbefolyásosabb tényezője a 
család, az egyház, a hon és igy az emberiség jóléte 
felvirágzásának. A vagyon, rang nem eszközli a valódi 
boldog családi életet, hanem az, ha a családi élet meg-
kötésénél az alap és a czél egyiránt magasztos, ha a 
házas felek egymást kölcsönesen támogatva haladnak a 
tökély felé. Igen tanulságos „a műveltség ut ján haladó 
nő a társaságban" czimii fejezet is, melyben lélektani 
alapra fektetve közli gyermekével azon módokat, melyek 
által minden körülmények között képes lesz ugy eljárni, 
hogy a jobbak, de még a gyarlóbbak szeretetét, tisztele-
tét kivívhassa. 

Az egész munkából bizonyos lelkesedés olvasható 
az emberiségnek a nőnemzedék müvelése által való bol-
dogítása iránt. Erős meggyőződés tapasztalatokra ala-
pítva, hogy a nők, a műveltségre törekvő nők kötelmeik 
jó betöltése által üdvös áldást hozhatnak egyesek, csa-
ládok és népekre. 

Felkarolt tárgyát emelkedetten, buzgósággal, paeda-
gogiai rendezettséggel, a kényesebb dolgoknál óvakodó 
kifejezésekkel, vonzóan kellemes nyelvezettel adja elő ; 
csak itt-ott tér el a szerző feladatától, s lesz hangja ri-
degen oktató, s kellő melegséget nélkülöző. 

A jeles munka egyedüli árnyoldala az, hogy az író 
egyes fejezetek kidolgozásában megfeledkezett a kellő 
arányról ; igy p. o. „Az ember mibenléte," „A szellemi 
művelődésről" czimii fejezetek nagyon is hosszadalmasak ; 
feltűnő továbbá az is, hogy a szerző sok helyen túlsá-
gosan sötét szemüvegen nézi az életet, mi ugy látszik a 
szerző személyes csalódásaiban leli indokát ! Nagy elő-
nyére vált volna végül a munkának, ha a derék iró ta-
nulmányozta volna Marchai, Gaume e tárgvgyal foglal-
kozó jeles müvei t ! Majd egy második kiadásnál meg-
teszi ezt. 

E csekély fogyatkozások azonban nem vonnak le sem-
mit az érdekes mü kitűnő belértékéből, és azért minthogy 
e könyv, mint kimutattuk, a családok és toleg ifjú höl-
gyekre nézve a legfontosabb életkérdéseket tárgyalja, 
és minthogy a benne elmondottakat az iskola el nem 
mondhat ja , a szülőknek pedig csak igen kis százaléka 
képes ezt igy elmondani : bátran áll i thatjuk tehát, hogy 
közönyösséget tanusitana oly szülő, ki megismervén e 
müvet elmulasztaná azt if jú leányának kezébe adni : mert 
ez által a veszélyes irányoktól, homályos életfogalmaktól 
óvja meg, és szilárd alapkövet tesz le gyermeke, ennek 
családja és az emberiség boldogságához. 

Novak Lajos. 

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

terjesztésére Majorosy János, kalocsai főszékesegyházi 
kanonoknak, pápai praelátusnak, czimzetes apátnak és 
bácsi főesperesnek ; a knini vagyis tinniniai püspöki czi-
met díjmentesen adományozom. Kelt Schőnbrunnban, 
1885. évi május 11-én. 

A állás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, Dollencz József csanádi kanonoknak és fő-
esperesnek a B.-Szűz-Máriáról nevezett kurzi. vagy kerzi 
czimzetes apátságot, és Jaeger Adám csanádi kanonok-
nak és püspöki irodaigazgatónak, a Szent-Gábor főan-
gyalról nevezett gaborjani czimzetes prépostságot díj-
mentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1885. évi május 
hó 10-dikén. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, Kozma Károly egri kanonoknak, papneveidei 
kormányzónak, tiszteletbeli udvari káplánnak és hit tu-
dornak, a B -Szüz-Máriáról nevezett schlangenmundi czim-
zetes prépostságot adományozom. Kelt Schőnbrunnban. 
1885. évi május hó 11-én. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, Kiss József vajtai plébánost és a székesfe-
hérvári alsókerület alesperesét s tanfelügyelőjét, és Szu-
borits Jenő papneveidei hit tanárt , — a székesfehérvári 
székesegyház tiszteletbeli kanonokjává díjmentesen kine-
vezem. Kelt Bécsben, 1885. évi május hó 18-dikán. 
F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston s. k. 

VEGYESEK. 
— Delia decadenza del pensiero italiano, vagyis : 

az olasz értelmesség siilyedéséről. E czim alatt czikke-
zett nemrég a világhírű Civiltà Cattolica, sorba véve a 
modern olasz irókat. Nálunk is gazdag aratása lenne 
e tekintetben annak, a ki szemlét tar tana irodalmunk 
„jeleseinek" termékei felett. Valóságos országos kiállítást 
lehetne összeállitani az észficzamokból, melyektől irodal-
munk, kivált pedig az időszaki sajtó csakúgy hemzseg. 
A Hugo Victorról közlött nekrológok felülmúlnak min-
dent, a mit a magyar és magyar-zsidó-német sajtó valaha 
produkált . Hugo Victort, a ki teljes apostasiában a ke-
resztény vallástól hunyt el, a Pester Lloyd megtette 
„eszményi embernek," a ki a Szentháromság helyett a 
tricolor szentháromságának vallására tanította meg a fran-
czia nemzetet. Szerinte ő volt „a franczia népszellem leg-
tisztább kifejezése." Jókai Mór pedig az irók és művészek 
bankett jén a munkát tette meg „valódi világvallásnak.11 A 
kereszténység által nyújtott magasztos világnézettől elsza-
kadt elméknek az a büntetésük, hogy midőn a lelkesedés 
szárnyain felemelkedni akarnak, Icarus módjára lepottyan-
nak a triviálitások süppedékes talajára és midőn fenségesek 
óhajtanak lenni, nevetségesekké válnak. Igazán providen-
tiális gondolat volt XIII . Leo pápától, hogy a bölcseleti 
tanulmányok szigorítását napirendre kitűzte ! 

— Meghívót kaptunk a szatmári növendékpapság 
„Sz. Alajos"-ról nevezett magyar egyházirodalmi iskolá-
jának 1885. május 26-án a papnövelde nagytermében 
tartandó bezáró gyűlésére, valamint a vácz-egyházmegyei 
növendékpapság „Pázmány-Egylet"-ének 1805-ik évi má-
jus 31-én a papnövelde nagytermében tartandó zárünne-
pélyére. 

— ,S'ajtó-hiba. Mult számunk Vegyeseinek rovatában a recti-
ficatiónak szánt sorokban ,ember' helyett , ,egy ember'-t kell olvasni. 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

N E G Y V E N E G Y E D I K ÉYFOLYAM. 

: Előfizethetni 
minden 

f kir. postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
î tónél, és Rudnyánszky 
jj A. könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
= taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
; ben, intézendők. 

A polgári házasság surrogatuma. 
I r ta : Dr. Hamvas. 

(Folytatás). 

Mindaz, amit említettünk, meglesz a házasság 
felbonthatóságának esetében ! Sz. tudja, hogy amint 
a polgári házasság, ugy a felbonthatóság ellen is 
nagy az ellenszenv : azért tőle telhetőleg azon van, 
hogy ezt az ellenszenvet gyöngítse s rokonszenvet 
ébreszszen eszménye iránt. Tudva azt, hogy itt 
vallási indokok is szerepelnek, azok meginga-
tására vállalkozik, azt állítván, hogy hisz a fel-
bonthatlanság tana nem egykorú ám a keresz-
ténységgel; e tan az ötödik században keletke-
zett és csak a 12-ik században emelkedett álta-
lános érvényre! S hogy ebbeli állítása nagyobb 
sulylyal bírjon, sz. István, a keresztény szent ki-
rály törvénykönyvéből idéz egy helyet, melyben 
a szent király azon nőnek, kinek férje külföldre 
szökött, megengedi, ha tetszik, az uj házasságot; 
a visszatérő férjet pedig a házasságtól eltiltja, 
ha csak a püspök azt meg nem engedi. 

1. Sokszor meg lett már czáfolva e nézet a 
felbonthatatlanság állítólagos keletkezéséről az 
5-ik században, s azért a tudomány jelen szín-
vonalán álló protestáns írók is feladták elődjeik-
nek ezen egészen tarthatatlan állítását. Dr. Loe-
ning pl. következőképp nyilatkozik . 

.,Es findet sich aus den ersten drei Jahr-
hunderten kein Zeugniss dafür, dass die Kirche 
die Wiederverheirathung eines geschiedenen Ehe-
gatten bei Lebzeiten des andern Theils für schrift-
gemäss gehalten hätte. Die Kirchenväter, welche 
die Frage erörtern, erklären es ohne Ausnahme 
als Pflicht auch des unschuldigen Theils auf die 

t Eingehung einer zweiten Ehe zu verzichten.8 

(Geschi 3hte des deutschen Kirchenrechts. Strass-
burg, 1878. II. (507. 1.) 

Nemcsak nem lehet állitani, hogy e tan az 
5-ik században keletkezett, hanem éppen ellen-
kezőleg az áll, hogy az 5-ikben s később is gya-
korlatilag elhomályosulni, egyes egyházakban gya-
korlatilag meg nem tartatni kezdett vala. Hogy 
az első három században a kereszténység Krisztus 
Urunk és sz. Pál apostol ismert sz avaiból a fel-
bonthatatlanságot következtette és vallotta, azt 
az akkor élt egyházi irók bizonyítják. Szabad 
legyen egy-kettőt idéznünk: Hermas, ki az első 
században élt s ugyanaz, kiről sz. Pál Rom. 16, 
14. emlékezik, amint azt Gaab (der Hirte des 
Hermas. Basel, 1866) s még tüzetesebben Zahn 
(der Hirte des H. Gotha. 1868) Hef'ele ellenében, 
ki őt a 2-ik század első felébe helyezi, kimutat-
ták, kérdésünkre vonatkozólag „Pastor" czimü 
munkája második könyvében a 4-ik parancsban 
következőket tartalmaz: „Si permanserit in vitio 
suo mulier? Et dicit (angelus): Dimittat illam 
vir. Et vir per se maneat. Quod si dimiserit mu-
lierem suam et aliam duxerit, et ipse moechatur." 

Ha tudjuk azt, hogy Hermas ezen munkája 
nem osztozott azon sorsban, melyben némely 
ujabbkori tudós müve, hogy ephemer értékénél 
fogva egypáran elolvassák, néhány napig róla 
beszélnek is, de évek multán a kiadásnak nagy-
része visszakerül a kiadótól a szerzőhöz, mert a 
közönségnek nem kell, — hanem évszázadokon 
keresztül a keleti egyházban istenitisztelet alatt 
olvastatott, — Eusebius hist. lib. 3. c. 16: „unde 
etiam in ecclesiis eum (librum Hennae) publice 
legi comperimus," sőt még sz. Jeromos idejében 
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is: „et apud quasdam Graeeiae ecclesias etiam 
publice legitur." De Scriptor. c. 10 — kiviláglik, 
mily nagy horderejű Hermas tanúságtétele az egy-
ház tanáról; az nem egy ember, nem egy privát 
iró tanúságának súlyával bir, hanem mindazon 
egyházak hitbeli meggyőződésének kifejezője, me-
lyek e könyvet azon kitüntetésben részesítették, 
hogy azt a szent írási szakaszok után istenitisztele-
ten felolvastatták. 

Alexandriai Kelemen (f 217) Stromata czi-
mü munkájában, melyben a keresztény vallás 
tanait bölcsészetileg tárgyalja, tekintettel a po-
gány philosophiára és a mosaismusra, kérdé-
sünkre vonatkozólag müve 2-ik könyvének 23 ik 
szakaszában igy szól: „Quod autem eonsulit 
scriptura uxorem ducere et nec a conjugio un-
quam permittit discedere, legem aperte consti-
tuit : non dimittes uxorem, praetei'quam propter 
fornicationem. Adultérin m autem existimat con-
jungi matrimonio, dum vivit alter ex separatis." 

Az elvirai zsinat 306. 9-ik caputja pedig: 
„Item femina fídelis, quae adulterum mari-

tum reliquerit fidelem et alterum ducit, prohi-
beatur ne ducat; si duxerit, non prius accipiat 
communionem, nisi quem reliquit, de saeculo exi-
erit, nisi forsitan necessitas infirmitatis clare 
compulerit." 

Rövidség okáért csak emlitve még az apos-
toli 48-ik kánont, Tertullián 3 különböző mü-
veiben tet t nyilatkozatait a felbonthatlanságról, 
látjuk, hogy Kelet, Afrika és Nyugat összhang-
zóan vallotta a felbonthatlanságot, mint a ke-
resztény vallás törvényét. 

A 4-ik s következő századokban egyes egy-
házakban, nevezetesen a görög és frank egyház-
ban, e tannak gyakorlati elhomályosulása állt be; 
a házasság felbontása, uj házasságkötés jött gya-
korlatba a keresztényeknél. 

A tömegek vallása lévén ez időtől fogva a 
keresztény vallás, történt, hogy az uj keresz-
tények a vallás szigorú követelményeihez annál 
nehezebben alkalmazkodtak, mivel a polgári tör-
vény megengedte a házasság felbontását és az uj 
házasságkötést. A görög egyház ezen állapottal 
szemben theoretice, elvileg megőrizte tanát a 
felbonthatlanságról. — Naz. sz. Gergely, arany-
szájú sz. János, Jeromos, sz. Epiphán sajnálatu-
kat fejezik ki az ily uj házasságkötések felett, s a 
hiveknek, kik a polgári törvényre való hivatko-
zással mentegedtőztek, hirdetni el nem mulasz-

! tották. hogy az örök bird nem a polgári törvény 
J szerint,, hanem Krisztus törvénye szerint fogja 
I megitélni tetteiket, hogy sz. Pál mást rendel, 

mint Papinián, — gyakorlatilag azonban mind-
inkább életszabályul nem követte, azaz nem birfc 

i neki teljes érvényt szerezni. 
A frank egyház eljárása azokkal szemben, 

kik házastársuk életében uj házasságot kötöttek, 
egyöntetű nem volt; majd mindenképpen vissza-
utasította az uj házasságkötést, vagy kiközösítette 
a parancsa ellen vétőket, majd egyenesen meg-
engedte azt. 

Ez utóbbi eljárás határozott eltérés volt 
az egyház régi tanától, újítás, melyből az egye-
temes egyház tanára következtetést vonni nem 
lehet, mert az egyház tana nem az, mit egy 
részleges egyház vall eltérőleg a többiektől és a 
liagyománytol. Hogy ezen a frank egyházban 
lábrakapott abusust azonban méltányosan mérle-
geljük, tudnunk kell, hogy a polgári törvények 
szerint a férjnek joga volt házasságtörésen ka-
pott nejét egyszerűen megölni; ily törvénynyel 
szemben az egyház tűrte, megengedte a kisebb 
rosszat, az elválást, nehogy a nagyon is kezdet-
leges keresztények hitves - gyilkosságokra vete-
medjenek ; továbbá arról sem szabad megfeled-

I kezni, hogy nincsen teljesen constatálva, vájjon 
j ama zsinatok tisztán egyházi zsinatok voltak-e, 

vag}- pedig úgynevezett concilia mixta ; végre lia 
egyházi zsinatok voltak is, tekintve, hogy efféle 
tünetek csak is a frank egyházban észlelhetők, 
hogy a kánonok néhány, gyakran kevés számú 
püspök határozmányai : nyilvánvaló, hogy ezen 
eljárást mint az egyetemes egyház tanából folyót 
feltüntetni nem lehet, annál kevésbé, minthogy 
párhuzamosan ezen zsinatokkal mások épp az 
ellenkezőt követik. 

A mi pedig sz. István törvényét illeti, nem 
szabad elfelejtenünk, hogy az egy pogány-keresz-

! tény nép számára hozatott, hogy a senatus regius, 
melynek tanácsával e törvény alkottatott, sem-
miesetre sem tekintély vallási tankérdésekben. 
Eleget tett sz. István a keresztény házassági 

I tiszta fogalmak népe között való meghonositá-
! sának avval, hogy megtiltotta, „ne cogatur" há-
I zasságra azon nő, kinek férje külföldre szökött ; ma-
! gát az uj házasságot már sz. László megtiltotta. 

Összegezve a mondottakat, világos, mennyire 
téves Sz.-nek azon állítása, hogy a felbonthatlan-
ság tana az 5-ik században keletkezett. Az 
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egykorú a kereszténységgel, s oly tantétel, me-
lyet minden katholikus vallani köteles. 

2. Javaslata ajánlására folytatólag kiemeli 
•Sz., hogy arról nem állithatni, mintha olyast 
akarna, a mi a magyar nép jogi és erkölcsi ér-
zetével ellenkeznék, mert hisz a lakosság na-
gyobb része vagyis 54°/0-a a felbonthatóságnak 
hive; szerinte ugyanis a görög katholikusok is 
e tannak hivei, mert a görög egyesültek az egye-
sülés alkalmával, névszerint a lyoni, flórenezi, 
lengyelországi, erdélyi, munkácsi zsinatokon a 
házasságra vonatkozó tanaikat fenntartották! — 
Sz.-nek nagyon konfúzus fogalma lehet az egyesü-
lésről, midőn azt irja, hogy az egyesülés meg-
tör tént különleges tanok fenntartásával, holott 
az egyesülés épp a tanokban való megegyezést 
feltételezi. Különben a görögök nem is voltak 
azon helyzetben, hogy a házasságra vonatkozó 
valamiféle különleges tanaikat fenntarthatták 
volna, azon egyszerű oknál fogva, mert nekik 
nem is volt e tekintetben a latin egyháztól el-
térő tanuk. Hogy ők a felbonthatlanságot mint 
tant, theoretice, megőrizték, megolvashatja min-
denki Zhisman müvében pag. 93—97. Azonfelül 
tudni való, hogy a szakadás alkalmával a 9, 11, 
12. században mennyi nevetséges váddal léptek 
1'el a latin egyház ellen; de házasság dolgában 
csakis azon kifogásuk volt, hogy a latinok meg-
engedik, hogy két fivér két nővérrel házasságot 
köthessen, mi náluk sógorsági akadály miatt ti-
los volt. Hogy a felbonthatlanságra nézve, azt 
mint tantételt tekintve, görög és latin egyház 
között nézeteltérés fenn nem forog, azt a tridenti 
kánon szerkesztésének története, de még a gö-
rög schismaticus Pidalion czimü törvénykönyv 
is bizonyitja. Hogy pedig a felbonthatlanság tana 
nem csak theoretice, mint tan nálunk a görög 
katholikusok részéről elismertetik, hanem elté-
rőleg a schismatikusoktól gyakorlatilag is fogana-
tosittatik, ennek bizonysága a fogarasi 1872-ben 
tar to t t tartományi zsinatnak a házasságról szóló 
ezen tétele: „Matrimonium Christianorum ratum 
et consummatum ex Christi Domini institutione ne-
que ratione aduiterii neque ulla ex causa dissolvi ! 
potest." Tit. Y. cap. 8; és a Propagandának a 
fogarasi egyházi tartomány püspökeihez intézett 
igen tanulságos instructiója, melyben örömét fe-
jezi ki a fölött, hogy a fogarasi gk. egyháztarto-
mányban „inveteratus ille abusus, quo conjugium 
christianum vei ob adulterium vei ob perfidam 
alterius conjugis desertionem impune solvebatur, ' 

i coeperit non excindi modo, sed pene radicitus 
convelli, ne unquam amplius fruticetur." 

A munkácsi egyházmegyében pedig, — hol a 
mult században még divott a felbontás, mert az 
a megyének a marmarosi szakadár püspökhöz 
ragaszkodó részében gyakorlatban volt s igy jog-
gal lehetett félni, nehogy annak rögtöni abban-
hagyása a megye kath. hivei közt izgatásokra 
szolgáljon, — a (50-as években széküresedés ide-
jén Cs. A. káptalanni általános helynök szent-
széki statútumként kimondotta, hogy a szent-
szék a házasság felbontását kérelmező pereket 
többé elfogadni nem fogja. 

Rosszul értesült tehát Sz. és helytelenül hir-
deti, hog}T a görög katkolikusok a felbonthatóság 
hivei. 

Folytat juk.) 

I s t r i a i e m l é k e k . 
I r ta : Winter Ágoston, 

a Pázmány-intézet lelkiigazgatója. 

„Kevesektől lá togatva, ridegen 
Ali máig e félsziget a tengeren ; 
Rég időben még csendest volt e vidék, 
Alig egy pár mértföldnyire ismerék." 

Garay J 

Ugy-e önök Garibaldi ellenségei ? — Szólt néhány 
év előtt bizonyos valaki hozzám, — ki vörös inggel és 
angol pénzzel iparkodott Garibaldival Siciliát elfoglalni. 
Csalódik, viszonzám; mi szeretjük őt, mert ember, és 
megtéréseért imádkozunk, de elveit kárhozta t juk . Ehhez 
hasonló eszmecsere folyt kocsi-osztályunkban, miután a 
vonat esti tiz után a déli pályaudvarról, mint egy meg-
ijeszetett denevér sereg kisurrant. 

Az útitársak észrevevén, hogy pap vagyok, — egy-
házi dolgokról kezdtek beszélni, és az egyik igy, a má-
sik pedig ugy reformálta volna az egyházat , ha — pápa 
vagy püspök volna. Az ember nem is hinné, hogy a lie-
singi sör Canonistákat is képes képezni. 

Nemde, — igy szóltam, — nem veszik nekem 
rosz néven, ha azon kérdést intézem önökhöz, hogy mi 
maradt volna meg eddig a kath. egyházból, ha ez min-
den egyes ember kívánságához alkalmazkodott volna 
a lefolyt tizennyolc/, század alatt ? Megmaradt volna-e 
egyetlenegy dogmája i s? A jó urak hallgatva néztek 
reám. 

Én pedig minden roszakaratu czélzás nélkül Schiller 
e szavaira gondoltam : 

„Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig ; 
Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus." 

Rövid hallgatás után, egy kis köpczös ur, kinek szi-
varfüst je azon óriás termetű korfui kereskedőt hozta em-
lékezetembe, kivel Aglaja Lloyd-gőzösön találkoztam, ki 
közönséges iró papírba göngyölgette dohányát, melynek 
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füs t j e azután nem csak szúnyog-, de darázs-ijesztőnek is 
beillett volna, igy szólt : En ugyan nem vagyok theologus, 
— és ez csakugyan meg is látszott raj ta , — de azt ta r -
tom, hogy a főpapok jószágait mégis csak el kellene 
venni és az alsó klérus közt elosztani. Mit mond ehhez ? 

Először is azt, hogy az Ur Isten igy szól : 
„Másnak jószágát ne kivánjad." Másodszor, hogy ott, 
hol a főpapoktól elvették a jószágokat, ott abból az 
alpapság mit sem kapot t ; a legújabb és legcsunyább 
példa erre a szabadkőműves Olaszország. Harmadszor, 
hogy az egész világon a törvények t i l t ják a rablást, és 
azt parancsolják, hogy a rablott jószágot tulajdonosainak 
vissza kell adni. E törvények Olaszországban is megvan-
nak, és nem szép-e, hogy megvannak? 

Bécs-Ujhelyre értünk, hol nem csekély örömünkre 
csak ketten maradtunk a kocsiosztályban. 

A legközelebbi állomás, mely figyelmemet el nem 
kerülte, a rákjairól hires Laibach volt, hova reggeli öt 
órára értünk. Laibach rákjairól is el lehet mondani, mit 
Sz. Ágoston Alexandria lencséjéről mond: „A lencse 
egyiptomi étel ; mely ott nagy bőségben terem. Ezért 
dicsérik és hozzánk is elhozzák, mintha nálunk nem te-
remne." 

Laibachon tul egy kereszt előtt siettünk el. „A ke-
reszten függöt t a test, — mondja a dülmeni stigmati-
zált Szűz, — az, (t. i. a lándzsa,) a testben volt. Melyi-
két szeressem jobban? A kereszt a megváltás eszköze, 
a lándzsa tág kaput nyitott a szeretetnek." Ilyféle talá-
nyok megfejtése a vasúton is igen üdvös foglalkozás. 

Három órai futás után a sziklás Nabresinába ér-
tünk, melyet elhagyva Adria sötétkék, de csendes tükre 
tünt fel előttünk. „Mily szavakkal lehetne a teremtet t 
dolgok szépségét és hasznát elmondani, melyet az em-
ber, daczára, hogy ezer ba j és nyomorúság közé van 
helyeztetve és kárhoztatva, az Isten bőkezűsége folytán 
nézhet és élvezhet ? — — igy a tengernek oly nagy-
szerű látványosságát is, mely különféle szinbe, mint 
mindannyi ruhába öltözködik, és néha zöld, mely szinte 
sokféle, néha biborszinii, néha kék. Mily gyönyörrel nézi 
az ember akkor is, ha zavarog, és ez annál élvezetesebb, 
ha ugy gyönyörködteti a nézőt, hogy nem hányja-veti a 
hajóst ? •— — Es mindez a nyomorult és büntetésben 
levőnek szolgál vigasztalásul, nem pedig a boldog ju ta l -
mául. Melyek tehát azok, ha ennyi és ilyenek, és ily na-
gyok ezek ? Miben fogja azokat részesíteni, kiket az 
életre kiválasztott az, ki ezeket azoknak is adta, kiket a 
halálra szánt?" (Sz. Ágost.) 

Nyolcz óra tá jban Triesztbe ér tünk. Miután e meg-
hívásnak : „Jertek, egyétek az én kenyeremet, és igyá-
tok a bort, melyet nektek elegyítettem," eleget tettem, 
kimentem a tenger par t jára , hol sok volt a munka és elég 
nagy a lárma. 

Az itteni hordárok és napszámosok sem látszanak 
egészen mentek lenni azon soczialistikus áramlattól, nlely 
Európá t bejárja, melynek ismertető jele a kevélység. Pe-
dig mint Andalúziának apostola Avila mondja : „Az Ur 
gyűlöli a szegényt, ha kevély ; mer t a miatt bünteti 
szegénységgel, hogy szűnjék meg kevélykedni, és hogy 
magát megalázza ; ha pedig ezt nem teszi, illetlen maga-

viselete még csúnyább : mert kevélységére semmi oka 
sincsen. — A mint az ilyennek kevélysége utálatos, ugy 
a gazdag alázatossága szeretetreméltó ; mert mint annak 
oka volt arra, hogy magát megalázza és mégis megma-
radt kevélységében, ugy ennek alkalma volna kevélykedni 
és mégis alázatos." 

A sok és különféle málha közt feltűnt a sok apró 
söröshordó, melyeket a Lloyd gőzösei visznek Afrikába. 
Sz. Ágoston is emliti az árpalevet, „Némelyek — igy 
szól — árpalével utánozzák a bort." 

Elhagyván a kikötőt délkeletnek mentem, hol szép 
fasorok közt vezet az ut San-Servolo felé. A fasorokon 
tul van a Lloyd ha jógyá ra ; ott láttam a szárazon, mint 
egy halat a halpiacz asztalán, régi ismerősömet Uranót , 
a háromárboczos gőzöst, mely negyedfél év előtt innen 
Alexandriába vitt. 

Szemközt velem az öböl túlsó részén van a vesz-
tegzár-intézet, hol jelenleg elég nagy számmal volt a 
hajó, roszkedvü utasokkal. Különös, hogy azok, kik oda 
kerülnek, az „il dolce far niente"-nek kimondhatlan ellen-
ségeivé válnak, — legalább egy időre. 

A kikötő közepéből a városba egy meglehetősen 
széles csatorna nyúlik, mely tömve volt két és három 
árboczu hajóval. A csatorna végén egy oszlopcsarnokkal 
ellátott templom áll, melynek homlokzatán e szavak ol-
vashatók : 

„Csodatevő sz. Antal tiszteletére." 
A legújabb korban talán semmiféle város sem adta 

bölcsességének kitűnőbb jelét, mint Trieszt, akkor, mi-
dőn e templomot épitteté. Ott áll a csatorna végén e 
templom, mint egykor sz. Antal a Rimini előtti tenger-
parton, ki, midőn senki sem akart szavaira figyelni, a 
tengeri halaknak prédikált. Azt tartom, hogy az épitők 
utódjaikat f'olyton-folyvást e csodára akarják figyelmez-
tetni, és ez által arra, hogy ne engedjék magukat a ha-
lak által csúffá tenni. 

De nem csak az istenigéjének hallgatására hivja 
fel csodatevő sz. Antal temploma Trieszt lakóit, hanem 
arra is figyelmezteti, hogy bizonyos félelemmel tekint-
senek tűzmentes szekrényeikre, mert szt. Antal egy bi-
zonyos fövény nemes termelésénél szónokolván, mondá: 
Tudjátok, hogy Krisztus által mondato t t : „a hol kincsed 
vagyon, ott vagyon szived is;" menjetek tehát házába, 

I nyissátok fel pénzszekrényét, s ott szivét meg fogjátok 
találni. Azt ott csakugyan meg is találták. 

Polába szándékozván, korábban keltem. „A hajnal, 
mely a sötétséget elűzi, a világosságot hirdeti, — s mely, 
mint sz. Bernárd mondja, — helyesen jelenti az aláza-
tosságot ; mert valamint az a napot az éjtől, ugy ez az 
igazat a bűnöstől választja el," későbben kezdődött, mert 
szeptember vége felé jár tunk ; az utczai lámpák azonban 
már nem világítottak, mert itt is nem a korán kelők, 
hanem a későn lefekvők számára égettetnek. 

A zöldségpiaczczal szemközt levő lépcsőkön men-
tem fel a kapuczinusok templomába. Mily szépen ragyo-
got t a tiszta égboltozaton a hajnali csillag, a legaláza-
tosabb Szűz eme képe, mely a felkelő napot, a világ 
világosságát megelőzte. „Méltán tekint te reád, — mondja < 
a clairvauxi apát — minden teremtmény, mert te ben-
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ned, általad és belőled a Mindenható jótékony keze min-
dent megnyitott , a mit teremtet t ." A templomban az 
ősz szakálu kapuczinus f ra ter a szeplőnélkiili Szűz ol-
tárához vezetett, „ki miután — mint Avila mondja — a 
kis gyermeket minékünk ajándékozá, gyengéden és alá-
zattal a jászolba fektette, hogy senki, ki segélyt keres, 
ne féljen hozzá közelíteni ; mert ő a bűnösöket hivja, 
feléjök kiált, hogy jöjjenek hozzá ; mert hiszen miattok 
jö t t e földre." 

Sz. mise után a par t ra siettem, a vendéglő kapusa 
által mondott időre. De itt azt mondták, hogy egy óra 
előtt indult el a hajó. Ha fél perczczel késtem volna el, 
legalább nevettünk volna : én a parton, a távirók pedig 
a hajón, de igy •— ez is elmaradt. 

Az Ur, ki gyakran az által nyilvánítja akarat ját , 
hogy akaratunk elé akadályokat gördit, Miramare felé 
irányozta lépteimet. Az utat, melyen jártam, az itt felejt-
hetlen Miksa császár készitteté. Balfelől a tenger sikja 
terül el, jobbról a hegy alján a különféle vendéglők üres 
asztalai álltak a fák alatt. Magasan pedig a hegy oldalán, 
a Nabresinába siető vonat gőzgépe lihegett. 

Az ut melett levő sziklák egyikén egy különös al-
katú és szinti bogár vonta magára figyelmemet, mely 
alig hogy közelebb jöt tem hozzá, megfutot t . „Ha az álla-
tok — mondja sz. Ágoston, — melyek ugy vannak te-
remtve, hogy ha idejök eljön elhaljanak, szeretvén él-
töket a halál elől futnak, annál inkább teszi ezt az em-
ber, ki ugy lett teremtve, hogy határ nélkül éljen, ha bün 
nélkül akart volna élni." 

Miramare fényes termeiben Miksa képe előtt álltam, 
midőn egyszerre azt vettem észre, hogy gondolataim az 
ó-szövetség egyik királyával Dáviddal foglalkoztak. Azon 
eseményt, melylyel foglalkoztam, a királyok első könyve 
igy irja l e : „És mondá Dávid: Izrael Ura Istene! hirt 
hallott a te szolgád, hogy Saul Ceilába készül jőni, hogy 
lerontsa a várost miattam : kezébe adnak-e engem a 
ceilai férf iak? és lejön-e Saul, mint szolgád hal lot ta? 
Izrael Ura Istene ! jelentsd meg a te szolgádnak ezt. És 
monda az Ur : Lejő. És mondá Dávid : A ceilai férfiak 
Saul kezébe adnak-e engem és a férfiakat, kik velem 
vannak ? És mondá az Ur : Kezébe adnak. Fölkele te-
hát Dávid és férfiai mintegy hatszázan, és kimenvén Cei-
lából, ide s tova bujdosnak vala." Dávid megszaladt és 
megmenekedett , Miksa elhagyta e kedves helyet és szo-
morú véget ért. 

A kert árnyékos lugasaiból, melyekben fel s alá 
j á r tam, a virágágyak felett, a fák s bokrok lombjai 
közt a tenger csillogó sikját láttam, mig az ellenkező 
oldalon magas sziklák emelkedtek ég felé. „Hidd el 
annak a ki tapasztalta, többet fogsz tanulni az erdőkben, 
mint a könyvekben. A fák és kövek meg fognak arra ta-
nítani, mit mesterektől nem fogsz hallani. Avagy nem 
véled, hogy mézet szivhatsz a sziklából, olajat a legke-
ményebb kőszirtből ? Avagy nem csepegtetnek a hegyek 
édességet, és a dombokról nem folyik-e te j és méz?" kérdi 
sz. Bernárd. 

A kertből azon keskeny folyosóra mentem, mely a 
kas té ly nyugoti oldalán a tenger felett vezet el. A ten-
geri levegő az itt levő márvány-oszlopok külsejét vé-

kony kréta rétegekké változtatta át, más helyt pedig 
a szépen kifaragott kövek némelyikét ezen ékességétől 
fosztá meg. 

Hosszabb ideig néztem innen, hogy mikép ostro-
molja a tenger a sziklára épített kastély alapfalait. A 
néző majdnem azt gondolhatná, hogy sz. Cyprian innen 
vette azon képet, melylyel a vértanút hasonlitja össze, 
midőn igy szól : „Valamint az ostromló tengernek a vele 
szembe szálló szikla ellentáll, támadják bár meg a hul-
lámok, és ha a vissza-visszatérő tenger ismételve ostro-
molja is : ugy a bátor mozdulatlanul megáll, mig az erő 
a sziklák által megtörve megsemmisül és a legyőzött 
t enge r a sziklák fölött elterülve a part nyilt síkjain el-
ömlik." 

Délután ismét felmentem sz. Ferencz fiainak temp-
lomába, mely tiszta, világos és tágas. 

A főoltár képe sz. István inegköveztetését ábrázolja, 
„ki midőn megköveztetnék, nemcsak hogy nem kivánt 
küvezőin boszut állani, hanem számokra Istentől bocsá-
natot kért. Mert az Ur szavaira emlékezet t : „Enyim a 
bosszúállás, én megfizetek, úgymond az Ur." — Az Ur 
parancsolja, hogy várjunk, hogy a jövendő megtorlás 
napján a vértanukkal megbosszultassunk." Mit mondhat 
mást a keresztény, természetesen a katholikus szent Ágoston 
e szavaira, mint — Amen. 

E kép nem mondható mestermünek, de czéljának 
jobban megfelel, mint bármely más remekmű. I t t a tou-
risták vándorlási idejében is mindenki békében imádkoz-
hatik : elmélkedhetik és örülhet sz. István dicsőségén, és 
ha e szent nem is jelenik meg neki, mint egykor sz. 
Brigit tának, a Tivoliba vezető ut melletti sz. Lőrincz 
templomában, mégis meg lehet arról győződve, hogy neki 
is szólanak e szavak, melyeket sz. István ama szent öz-
vegynek mondot t : „Mivel dicsőségemen örülsz, ezért 

imádságom által az Isten nagyobb ismeretére fogsz el-
jutni , és az Isten lelke veled fog maradni." 

Érdekesek e templomban azon vértanuk képei, kik 
Trieszt környékén szevedtek vértanúságot. 

A templom előtti rendezetlen térről, részben maga-
sabb házak zárják el a kilátást, de jobbról az u j kikötő 
látható, azon tul Miramare fehérlik, még tovább a tá-
volban Duinót kell keresnünk. A templom alatt az Új-
város terül el, hol a protestánsok templomának tornya 
vonja magára a figyelmet. 

(Folytat juk) . 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapes t , május 29. Nagy pápánk és a tudományok. 

— Utolsó számunk élén vették igen t. olvasóink szent-
séges atyánk, XIII. Leó pápa legújabb levelét Parocchi 
bibornok-helynökhöz. , 

Egy ujabb hervadhatatlan levél dicső nagy pápánk 
érdemkoszorujában, egy ujabb méltó emlék a szentszék 
magasztos, valódi tudományt és műveltséget terjesztő miU 
ködéséről. 

Midőn a materialismusba elmerült realismus a ko-
molyabban gondolkodók annyiszor felhangzott jogos pa-
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naszai szerint majdnem teljesen kivetkőzött minden ide-
alismusból : midőn a klasszikus tanulmányok iránt nemcsak 
a fogékonyság veszendőben van, de még jogosultságuk is 
kétségbe vonatik, sőt konok tagadás tárgyát képezi : 
szentséges atyánk ezen oly széles körökben uralkodó s 
nem kevés kárt és baj t okozó áramlattal szemben köz-
vetlenül a római seminárium, de közvetve az egész k a t h . 
világ számára érthető módon a tudományok, de különö-
sen a klaszikus tanulmányok behatóbb ápolását, tüzetesebb 
tárgyalását sürgeti. 

Hittudomány, bölcselet és történelem után a klasszi-
kái műveltség ! 

Összefüggő, czéltudatos, nagyszerű program m ez. 
Lerakni az emberi gondolkodás és szellemi munka szá-
mára biztos alapokat a pogány és a keresztény Aristote-
les vezetése mellett ; — azzal, mit az ész helyes és bölcs 
használata által nyert, tudományosan kifejteni, támogatni 
és védelmezni a skepsis és hitetlenség ellenében a hit 
igazságait ; a 19 százados múltnak kútfői tanulmányok 
és komoly történeti kutatások által megszerezni azt a 
megvilágitást, melyben a rég elmúlt, egyedül igaznak és 
valónak bebizonyul és ezen czélra eloszlatni a százados 
előítéleteket, hamis felfogásokat és szándékosan terjesztet t 
és fentartot t tévedéseket : oly bámulatos oktatásügyi po-
litika, mely midőn egy szebb jövőt biztosit, egyúttal jobb 
alapra fekteti a jelent és igazságot szolgáltat a múltnak. 

Igy rendezve lévén a materialis rész, szentséges 
atyánk a formális elemre irányozta figyelmét. Maga is 
nagy humanista és a fentebb emiitettek után tapasztal-
ván a „humaniórák" hanyatlását, tökéletessé kívánván 
tenni eddigi intézkedését a formális képzettségre, az 
irály tökéletesítésére, a nyelv szépségére óhajt kiváló gon-
dot fordítani. 

Bölcsen indokolja szentséges atyánk ezen óhaját 
ekképpen : „Quoniam ita sumus natura facti, ut ex iis 
rebus, quae sensibus parcipiuntur ad eas assurgamus, quae 
sunt supra sensus, nihil est fere ad ju randám intelligen-
tia'm májas, quam scribendi virtus et urbanitas. Nativo 
quippe et eleganti genere dicendi mire invitantur homi-
nes ad audiendum, ad legendum : i taque fit, ut animos 
et facilius pervadat et vehementius teneat verborum sen-
tentiarumque luminibus illustrata Veritas." 

Ha kellene kommentár szentséges atyánk ezen sza-
vaihoz, elég volna utalni ama jelenségre, melyet az el-
lenséges táborban észlelünk. Terjedne-e oly könnyen, 
hatna-e oly mélyen a hitetlenség és erkölcstelenség 
mérge, ba ez a ragyogó irály, szellemes modorban, olykor 
igéző alakban nem kötné le a sziveket és elméket ? 

Korunk, mely nem igen sokat néz az igazságra, 
melynek nem első kérdése : igaz-e valami vagy sem ? 
mely mindenekfelett vonzó, érdekes, szellemes előadást 
és nyelvezetet keres, mely gyönyörködni óhajt inkább, 
mint tanulni, élvezni inkább mint érteni, annyira csüng 
a külső formán, hogy minden nagyobb küzdelem nélkül 
feláldozza az alapos, de szárazon előadott igazságot az 
érdekfeszitően előadott felületességnek vagy tévedésnek. 
Helytelen korunk ezen irányú, ez áll ; de megvan, és 
mi azt megváltoztatni egyhamar nem fogjuk . Az egye-
düli, mit tehetünk, ha sikeresen akarunk harczolni, fel-

használni az ellenfél fegyverei t : vonzóan, érdekesen, szel-
lemesen irni. Egyenlő fegyverekkel nem kétes a győzelem, 
egyenlőtlen fegyverekkel azonban biztos a veszteség. 

Azért óhaj t ja a szentséges atya, hogy a formai tö-
kély elérésére a mindenkoron felülmúlhatatlan nagymes-
terek, a klasszikus írók forrásából merítsenek. 

A római esminarium számára az olasz, latin és gö-
rög szerzőket ajánlja, első sorba helyezvén a nemzeti Író-
kat, a mi persze minden egyéb népről is áll. Dicső előd-

! jének hosszú sorára hivatkozik, mint kik a szentszék 
nem legkisebb dicsőségére a klasszikai tanulmányokat 
még ellenfeleiktől is elismert módon ápolták és terjesz-
tették. 

Ezek az ellenfelek, kik — fájdalom — még ma 
sem vesztek ki egészen, szentséges atyánk ezen legújabb 
intézkedéséből újból meggyőződhetnek, mily alaptalan és 
igazságtalan ama vád, hogy a pápaság és a papság a 
tudományos műveltségnek ellensége. Olvassa csak el va-
laki szentséges atyánk ezen legújabb levelének kezdetét : 
praegnansabban, határozot tabban nem lehet hangsúlyozni 
a tudományos műveltségnek szükségességét és hasznát a 
papságban, mint ezt szentséges atyánk tevé. És akkor 
némuljanak el a légből kapot t és a történelemmel ellen-
kező vádak ! 

Részünkről csak az óhajtandó, hogy szentséges 
atyánk bölcs intelmét, ha nincs is egyenesen hozzánk 
intézve, szives-örömest kövessük, a mint arra valóban oly 
nagyon méltó. ? 

Veszprém. Az uj főispán és a katholikus ügy. — 
Szép és elismerésre méltó jelét adta, ir ja a ,V. K.' 

ifj . Eszterházy Móricz gróf, u j főispánunk, hitbuzgóságá-
nak a minapi fényes üdvözlések alkalmából. A számos 
deputácziók közül legelsőnek (a megyei vendégek után) a 
pápai róm. kath. hitközségnek közel 50 tagból álló kül-
döttségét fogadta. 

Első volt, mondám, a hitközség, nagyságos Néger 
Ágost apát plébánossal élén, Ocsovszky Kázmér gymn. 
igazgató, az irgalmas rend, a káptalanok és a ferenczren-
diek kíséretében. 

Ez alkalommal Nége r Ágoston a következő beszé-
det mondotta : 

„Méltóságos Gróf Ur, cs. kir. Kamarás ! 
A legédesebb öröm árad a mai napon a pápai 

róm. katholikus hitközség minden tagjának szivére, mi-
dőn Méltóságodat, egyházunk áldozatkész kegyurát, val-
lás-erkölcsös nevelésünk lelkes pártfogóját és a szűköl-
ködők jóságos atyját, — mint szeretett Veszprém megyénk 
u j fejét hódolatteljesen üdvözölhetjük. 

És midőn ezt ünnepélyes pillanatban teszszük. szent 
meggyőződésünk sugallja nekünk, hogy Méltóságod hit-
szegény korunk daczára, midőn sokan a halandók közül 
anyagi törekvésű elemekre oszolva mindent keresnek, 
csak Isten országát nem és az ó igazsagat, — ez u jabb 
diszes hivatásában is családi dicsőségének fogja tartani 
afc Isten háza körüli kegyúri czimet, — meggyőződésünk 
sugallja, hogy mint eddig, a jövőben is áldozatkészséggel 
kegyeskedend az egyházzal szorosan összefüggő tökélye-
tesités és boldogitás szent ügyének szolgálni, melyért a 
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kik élnek, halnak, örök időkön át és az örökkévalóságban 
ragyognak, mint a csillagok ! 

Miért midőn Méltóságod előtt tiszteletteljesen ese-
dezünk, szabadjon Méltóságodhoz az ég bő áldásának le-
könyörgése mellett a nagy költő eme szép szavait in-
téznünk : 

Mit várunk tőled, kérdezd meg a tyádat a sit ban. 
Mint bizunk benned, halld ez örömriadást. 

Éljen ! 

Mire a főispán körülbelül a következő szép köszönő 
beszédet mondotta : 

„Ns. és f t . Apát u r ! 
Igen tiszt. róm. kath. hitközség! 

Szivből köszönöm a pápai róm. kath. hitközségnek 
főispánná történt kineveztetésem alkalmából hozzám in-
tézett szívélyes üdvkivánatát. 

Legyenek meggyőződve, miszerint teljes életemen át 
legnagyobb örömömre szolgált, hogy róm. kath. anyaszent-
egyházunknak hü fia lehetek és hogy elődeim példájára 
mindenkor dicsőségemnek fogom tartani az Isten háza 
körüli kegyuri. kötelmek teljesítését. 

Isten szt. áldása legyen mindnyájunkkal!" 
Viharos éljen követte e lelkes szép szavakat ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
I. A szabadkai kath. legény-egylet ünnepélyes fel-

avatása f. hó 25-én, pünkösd másodnapján tartatot t . Ez 
is, mint a kath. egyleti élet terén sok más, a szentem-
lékii Kubinszky Mihály providentialis jellegű teremtő 
tevékenységének köszönhető. 

Mint a ,Religio' t. közönsége már értesitve volt, 
f. é. ápril 19-én alakult meg tulajdonképen az itteni 
legény-egylet. Akkor mondatott ki a megalakulás. Most az 
egylet ünnepélyes felavatása vala, a mely reggeli 8 óra-
kor vette kezdetét az egyleti helyiségben, a hol az or-
szágos közp. kath. legény-egylet elnöke Schiffer Ferencz 
10 tag, Fonyó Pál és Márton Mátyás kalocsai elnökök 
40 tag élén zászlóval jelentek meg. 9 órakor történt a 
vendégek és az egylet helybeli 144 tagjának felvonulása 
óriási népcsoport jelenlétében a főtemplomba, hol Veni 
Sancte-s nagymise után Fonyó Pál tar tot t lelkes buz-
dító beszédet a kath. legény-egyletek ügyében. 

Szentmise után a ,Pest '-ről nevezett vendéglő nagy 
termébe vonult az ünnepi közönség, a hol Mamuzsich 
Mátyás szabadkai belvárosi káplán s a helybeli legény-
egylet elnöke szólott a termet zsúfolásig megtöltött kö-
zönséghez a szabadkai legénylet megalakulásának törté-
netét ecsetelve. 

Következett nyomban az egylet felavatása. Schiffer 
Ferencz közp. elnök ünnepélyesen felvette az u j egyletet 
a kath. legény-egyletek kötelékébe, kihirdette az egylet 
pártoló tagjainak neveit, számra nézve 250-et, végül meg-
választatta az egylet tisztviselőit. 

Délután először közebéd volt, azután pedig 4 óra után 
az egylet fővédnökének, fin. és ft. dr. Haynald Lajos bi-
bornok-érsek arczképének lelejdezése az egyleti helyi-
ségben. 

A derék szabadkai kath. polgárságnak és iparosse-
gédeknek szivünk mélyéből kívánjuk : Vivant, íioreant, 
crescant! 

II. Ismét egy kath. olvasókör alakult! Az endrédi 
róm. kath. olvasókör alapszabályait, mint a hiv. lap f. hó 
28-án jelenté, a magyar kir. belügyministerium f. évi 
27,739. sz. alatt a bemutatási záradékkal ellátta. 

Magyarországban a vallásos hitélet újjászületését 
s a katholicismus virágzó jövőjét késziti elő, a ki a kath. 
egyleti életet előmozdítja. Mi már régóta melegen ajánl-
juk ezt az ügyet. Vajha még gyorsabban menne előre ! 

I R O D A L O M . 

Irodalmi jelentes. 
A két hatalmas eszme, mely szép emlékű elődeink 

irodalmi iskolánk zászlójára ir tak, ismét meghozta gyü-
mölcseit s azon szerencsés helyzetbe ju t ta to t t bennünket, 
hogy „Munkálataink"-kai most már 48-ad izben léphetünk 
a nagyérdemű közönség elé. 

Keni lehettünk hűtlenek a múlthoz, nem hagyhat tuk 
el az ösvényt, melyet elődeink számunkra kijeleltek, nem 
hagyhat tuk el rest munkásként azt a kertet, melybe már 
oly sok szép virágot ültettek, — nem állhattunk ellen 
lelkünknek, mely korunk omladozó állapotát szemlélve 

I csak azt sugal l ta : munkálkodni az egyház és a haza 
j érdekében. Igaz. hogy tehetségeink, erőink nem állanak 

arányban a föladat nagyságával, mely az emberiség előtt 
még megoldatlanul áll, de ki nem ismerné el készségesen, 
hogy az is nyugodtan tekinthet szivébe, a ki az omladozó 
társadalom fölépítéséhez csak egy porszemmel is járul t V 
Mi is hozzájárultunk e munkához, s bár mennyiségre 
nézve csekély az, a mit tet tünk, de annál becsesebb ér-
tékre nézve, mert a mit mi szolgáltattunk, az a legszi-
lárdabb épületanyag, s ez a — vallás. Ezt terjeszteni, s 
őrének, az anyaszentegyháznak, s igy közvetve az egész 
társadalomnak szolgálni: ez volt bel- és külmunkásságunk 
törekvése. 

S most ismét eljött az idő, hogy fáradságunk eredmé-
nyét bemutassuk azok előtt, kik atyai szivvel, gyengéd-
séggel, őszinte érdeklődéssel kisérik működésűnket, eljött 
az idő, hogy egy évi fáradságunk gyümölcseit a nagy-
érdemű közönség kezeibe letegyük. 

Mindenekelőtt azonban legyen szabad bemutatni 
ez idei kiadványunk rövid vázlatát. Mult évi irodalmi je-
lentésünkben megígértük, hogy Moulart Nándor kanonok 
s löweni egyetemi tanár nevezetes müvének 3-ik és 4-ik. 
könyvét is lefordít juk. Amit ígértünk, azt Isten segítségé-
vel teljesítettük is. Idei kiadványunk első kötetét e mii 
3 ik és 4-ik könyve képezi. E könyvekben a tudós 
szerző az első kötetben kifejtett általános elvek alapján 
részletesen fej tegeti az egyház és az állam kizárólagos jog-
körét, kijeleli azon dolgokat, melyek tisztán egyházi 
jellegöknél fogva egyedül az egyházhoz tar toznak, meg-
határozza az állani jogkörét , fölállítja azon elveket, me-
lyeket a vegyes természetű dolgok hovátartozásának meg-
ítélésében követnünk kell. Részletesen szól azután a 
házassági ügyekről, az egyházi vagyonról, temetőkről, az 
egyezményekről stb. szóval felöleli mindazon kérdéseket, 
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melyek korunk felvilágosodottsága daczára homályosak-
nak, vitás természetüeknek tartatnak, jóllehet azok ter-
mészetét, hovatartozását biztosan meghatározhat juk, csak 
a határrendezés helyes elveit tar tsuk szem előtt. A je-
len harmadik és negyedik könyvnek éppen ugy, mint az 
első kettőnek, megvan az a jó oldala, hogy szerző ben-
nök is kiterjeszkedik az ellenvetésekre s ellenkező ta-
nokra, melyeknek ügyes czáfolata után szépen, hatalmas 
érvekkel támogatva, állapítja meg az igazságot. Nem 
mulasztjuk el i t t hangsúlyozni, hogy Moulart müvének 
e része ily teljes alakban eddig sehol sem jelent meg. A 
nagytudományu szerző ugyanis kiadásunk számára ujabb 
adatokat is küldött, melyeket könnyebb kezelbetés végett 
mi az eredeti szöveg jegyzetei közé illesztettünk. Sőt 
egyesületünk iránt táplált rokonszevétől indíttatva még 
többet is te t t . — Értésére esvén, hogy néhány franczia 
és belga tudós az első és második könyvben előadott 
egyik-másik tanát XI I I . Leo pápának 1881. jun. 29-iki 
Diuturnum illud s 1879. decz. 20-iki Quod apostoliéi 
encyclikájával megegyeztethetőnek nem tar t ja , — isko-
lánknak több lapra ter jedő értelmezést küldött, melynek 
magyar fordítását „Függelék" gyanánt a 2-ik kötethez 
csatoltuk. Az általunk kibocsátott magyar kiadás tehát 
legteljesebb az összes, eddig megjelent kiadások között. 

Kiadványunk 2-ik kötete szabad, eredeti értekezé-
seinkből és költeményeinkből tartalmaz néhány sikerültebb 
darabot. Ezek között első helyet foglal el a mult évben 
a Fraknói-dijjal ki tüntetet t pá lyamunka: „A magyaror-
szági főpapnevezések történelmének vázlata 1000—1526-ig : 
a kérdést történelmi szempotból s a források u j ta-
nulmányozása alapján tárgyalja s kimutat ja apostoli ki-
rályaink e nevezetes kiváltságának egyházi eredetét és 
természetét. Hogy mily időszerű e munka, mutat ják 
viszonyaink, s különösen mutat ja azon pezsgő mozgalom, 
melv a főkegyúri jog körül a sajtóban nyilatkozott, mely 
jognak a főpapnevezés egyik legnevezetesebb részét ké-
pezi. Ezt követi néhány sikerült költemény. Végül a 
harmadik helyet „Vallásos irányú szépprózánk fejlődése" 
cz. dolgozat foglalja el, mely testvére az általunk két 
év előtt kiadott s kedvező fogadtatásban részesült „Val-
lásos költészetünk" czimü monográfiának. Ónálló adat-
gyűjtés alapján tárgyal ja azon tényezőket, melyek vallá-
sos szépirodalmunk fejlődésére napjainkig befolytek. 

Ez — idei kiadványunk előrajza. A két kötetnek árát 
2 fr t 30 krban állapítottunk meg ; az egyes kötetek külön-
külön is kaphatók, s pedig Moulart Egyház és Állam 2. 
köt. 1 f r t 50, az eredi dolgozatokat tartalmazó rész pe-
dig 1 fr tér t . Budapest, 1886. május 5-én. A bp. növen-
dékpapság magy. egyházir. iskolájának ez évi tagjai . 

VEGYESEK. 
— A két eszmény: VII . sz. Gergely és IV. H e n -

rik ! Amaz a keresztényeké, a katholicismusé, ez az u j 
pogányságé. a kereszténységgel szakított liberalismusé, a 
vallási nihiiismusban elhunyt Hugo Victornak tömjén t 

gyúj tó apostasiáé. A ki e napokban a kül- és belföld 
liberális lapjaiba mélyebben betekintett , ha egy kis ke-
resztény hite van, lehetetlen, hogy meg ne ijedt volna a 
hitetlenség minden tekintetet félre dobó önérzetétől, hogy 
ne mondjam vakmerőségétől. 

— Szellemi cholera. Ez is van. Ragályos mint a 
ragályos testi betegségek. Ellene nincs vesztegzár, nincs 
— menekvés, csak Jézusban. Es ez a szellemi halálos ra-
gá ly : a Francziaországban uralkodó nyílt atheismus és 
teljes vallástalanság. El van határozva, hogy sz. Geno-
veva temploma megszűnik Krisztusé, megszűnik Isten 
szent helye lenni, — hogy Hugo Victor temetője lehes-
sen. Is tenem! mennyire sülyedt az emberi szellem! Bá-
mulom azokat, a kik összetett kezekkel tudják nézni a 
Hugo Victorféle szellem emelkedését hazánkban — és 
nem készülnek semmire ! 

—- Németországban minden valamire való város fé-
nyesen megülte VII . Gergely pápa ünnepét, mely, iga-
zán, az egyház szabadsága ünnepének mondható. Német-
országban ez könnyű dolog; mert ott mindenfelé vannak 
kath. egyletek, társaskörök és kasinók. Nálunk az intel-
ligensebb osztály kávéházakba jár társalogni és dáridókba 
szórakozni ; a nép pedig mehet — a zsidó korcsmájába 
testileg-lelkileg pusztulni. Hogy is lehetne itt VII . Gergely 
ünnepét népünneppé tenni! I t t a kath. társaséletnek a lap-
jait kell előbb lerakni. 

— Nevezetes megtérés. Lord William Nevill, — ez 
az angol neve, — Abergavenny marquis negyedik fia, 
mint a ,Weekly Register ' ir ja, a kath. egyházba visszatért. 

— A római lapok közöl VII. Gergely pápa ünnepe 
alkalmából különösen kitett magáért a „Voce della Ve-
rità." Külön ünnepi diszlapot adott ki, mely 27 lapra 
terjed, mely tele van a legszebb illustrácziókkal és czik-
kekkel, a melyeknek korhű keretében VII. Gergely nagy 
alakja 7nint nap a csillagok közt tündöklik. 

— Történelmi kongressus. A közmunka- és közleke-
dési miniszter intézkedése következtében a történelmi 
társulat mindazon tagjai , kik a jul. 2-án kezdődő tö r té -
nelmi kongresszusban részt vesznek, 50%-os utazási kedvez-
ményben részesülnek a magyar államvasutak összes vonalain, 
s a többi hazai vasút igazgatóságait is felhivta, hogy a 
tagokat lehetőleg hasonló kedvezményben szíveskedjenek 
részesiteni. Ezenkívül ugyanezen (2 f r t 50 krért) egész 
julius hóra érvényes bérlet jegyet kapnak a kiállítási he-
lyiségek látogatására. A részvételi dij a kongresszusban 
összesen ezen 2 f r t 50 kr. dij betudásával 5 frt . Hogy 
a résztvenni akaróknak a vasúti jegyek megszerzéséhez 
szükséges igazolványok kellő időben megküldethessenek, 
felkérjük a kongresszusban részt venni szándékozókat, 
hogy a 2 f r t 50 kr. részvételi di jat és a bérlet jegyért 
szükséges 2 f r t 50 kr t s arczképeiket f. évi junius 10-ig 

I a titkári hivatalba (Egyetemi köuyvtár) küldjék be, mely 
! összegért a kongresszusi munkálatokat is meg fogják 
I kapni. 

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

Budapest . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A polgári házasság surrogatuma. 
I r ta : Dr. Hamvas. 

3. Előzményképp kifejtvén, hogy a felbont-
hatóság behozható a katholicismus sérelme nélkül, 
mert annak jelenlegi tana nem egykorú a keresz-
ténységgel, továbbá hogy azért is lehetséges beho-
zatala, mert a lakosság több mint fele jogi érze-
tének amúgy is megfelel : sz. előadja indokait, 
miért kell azt behozni; elismeri, hogy a felbont-
hatóság mellett senki sem lelkesül ; az csak egy 
szomorú orvosság jellegével bir, melylyel egy 
beteg organismust kell meggyógyitani. Az egyház 
felállítja a házasság eszményképét, kijelenti azt 
felbonthatatlannak; ő — az egyház — ezt az 
arasztnyi földi létet sokkal múlékonyabb és hit-
ványabb dolognak tekinti, mintsem hogy e miatt 
azon isteni tanon, hogy a házasság felbonthatat-
lan, egy hajszálnyi változtatást engedne tenni: 
„a házasság legyen boldog vagy boldogtalan, az 
mellékes dolog, de mindenek előtt legyen fel-
bonthatatlan. Am vesszenek százezrek, sínylődjenek 
erkölcsi és anyagi nyomorban, az elvet a múlé-
kony földi boldogságért nem lehet feladni." Más-
képp az állam; ennek nem lehet hivatása elér-
hetetlen eszmények kedveért az egyén földi bol-
dogságát, de magát a társadalmi rendet és köz-
erkölcsiséget is veszélyeknek kitenni : azért az ál-
lam csakis addig védheti a házasságot, mig 
az czélját betölti, mig az valóban házasság ; mi-
helyt e czél elérése lehetetlen és a házasság ben-
sőleg megszűnt lenni, meg kell engednie a fel-
bontást. 

Különös: egyrészt az államnak nem lehet 
hivatása elérhetetlen eszményeket védeni, — 
másrészt a felbonthatóság mégis csak szomorú 

orvosság egy beteg Organismus számára! Az 
én észjárásom szerint, ha a felbonthatóság 
elérhetetlen eszmény, akkor a felbonthatóság 
nem lehet szomorú orvosság; ha ellenben a fel-
bonthatóság szomorú bár de orvosság, akkor a 
felbonthatóság nem elérhetetlen eszmény, hanem 
egészséges állapot jelzője, kell, hogy legyen. 

Azonban legkevésbé sem mondhatni, hogy a 
felbonthatlanság elérhetetlen eszmény. Nitimur in 
vetitum, az igaz, de nem igaz • nitimur in impossi-
b l e ; az elérhetetlen utáni törekvés csak beteg 
fantaziáju emberek sajátsága. Vájjon a házasságnál 
mit tapasztalunk? Mindenki, ki házasságot köt, 
felbonthatatlan viszonjrt akar kötni, még azok 
is, kiknek vallási tanaik szerint a házasság fel-
bontható, a megütközés legélénkebb kifejezésével 
elutasitanák maguktól azt, ki nekik házasságkö-
téskor fejtegetni akarná, hogy bizony e kötelékük 
nem felbonthatatlan, hogy az ezen, meg ezen 
okoknál fogva meg is szünhetik létezni ; nincs az 
az elvetemült kedély, mely midőn szeret, kiszámi-
tana arra az időre, midőn szeretni nem fog többé, 
holtomiglan, holtodiglan szeretni, egyesülve lenni 
nem akar. Ime a természet szava szerint a házasság 
felbonthatatlan : elérhető eszménynek kell annak 
lennie tehát, ha csak nem akarják állitani, hogy 
mindenki, ki szeretetből köt házasságot, őrült, a ki 
elérhetlen eszmény után törekszik. De hogy igazán 
mennyire elérhető eszmény a felbonthatlanság, 
látjuk jól a pogány rómaiaknál, kiknél majd 600 
éven ab urbe cond. keresztül egyetlen egy há-
zasság sem lett felbontva, Carvilius volt az első, 
ki neje magtalansága miatt tőle elvált, s mást vett 
el, mi Valerius Maximus tanúsága szerint nagy 
megütközést szült. Látjuk továbbá, hogy manap 

44 
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is azon országokban, hol a házasság felbontható, 
ezen engedélyt az erényes, erkölcsös emberek 
bizony igénybe nem veszik, hanem szépen meg-
valósitják az „elérhetetlen eszményt." Csak is 
erkölcsileg sülyedt emberek javára szolgálna az ily 
törvény; no de ezek miatt még sem lehet a fel-
bon thatlanságot elérhetetlen eszménynek nevezni, 
mert akkor a „ne paráználkodjál, ne lopj" is 
elérhetetlen eszménynek volna bélyegzendö. 

Az állam tehát, midőn a felbonthatlanságot 
védi, legkevésbé sem véd elérhetetlen eszményt. 
— De mind hiába — vannak tarthatat lan állapo-
tok, hol a házasság megszűnt lenni, hol a házassági 
czélok többé el nem érhetők; ezek számára kell 
a felbonthatóság mint orvosság, nehogy az egyén 
földi boldogsága veszélyeztetve, sőt lehetetlenitve 
legyen. — Igaz, vannak esetek, hol a felbonthat-
lanság egyesekre nézve bizony szomorú követ-
kezményű, ezt nem tagadjuk, de tudjuk, hogy a 
törvény pro bono comrnuni alkottatik, mely né-
melykor bizony ellentétben nem lehet cum bono 
singulorum. Ily egyes szomorú esetek miatt a 
felbonthatóság kimondását azonban nem azért 
ellenzi az egyház, mintha közömbös volna az 
iránt, boldog, boldogtalan-e a házasság, elvesz-
nek-e százezren erkölcsileg és anyagilag a fel-
bonthatlanság miatt, hanem azért : 

1. mert tudja, hogy a felbonthatlanság isteni 
törvény ; 

2. mert tudja, hogy a felbonthatóság is 
veszélyezteti az egyén nem csak örökévaló, ha-
nem földi boldogságát is; 

3. inert tudja, hog}- az efféle orvosság rosz-
szabb a betegségnél, mert a betegséget általáno-
sítja. Ha felbonthatatlanság mellett oly esetek 
fordulnak elő, hol a házassági czélok el nem ér-
hetők, mennyivel fogna szaporodni azok száma 
ellenkező esetben ! 1 Nem csak a tapasztalás bizo-
nyítja ez igazságot, de az mindenki előtt, ki az em-
beri szivet ismeri, magától is világos. Ha a férj min-
den asszonyban lehető feleségét látja, ha a nő min-
den férfiben lehető férjét tekinti: bizony nem fog 
a fel-fellobbanó érzelmeknek parancsolni, nem 
fogja azokat megfékezni a kathegorikus impera-
tivus eme hatalmas szavával : lehetetlen, hanem 
vajmi hamar meg fog szűnni a házasság az lenni, 
minek lennie kell, csak azért, hogy uj házasság 
legyen. A felbonthatóságról szóló törvény mint 
roszra való folytonos ingerlés jelentkezik. — ez 
pedig mégis az állam hivatásán alul van. 

Hogy pedig az egyház meggyőződése a 

felbonthatlanság üdvös voltáról az emberiségre 
nem csak hiten sarkallik, hanem hogy ezen meg-
győződés az emberi természet szükségleteinek 
alapos megfigyeléséből is keletkezik, bizonyítják 
frappans módon oly bölcsészek is, kikre a kath. 
dogma nem irányadó. Igy Bentham (Oeuvres I. 
116. 1.) ekkép nyilatkozik: „A felbonthatatlan 
házasság a legtermészetesebb, a család szükség-
leteihez és viszonyaihoz legillőbb, egyesekre és 
az emberi nem általánosságára a legelőnyösebb." 
A katholikus elvekért bizonyára nem rajongó 
Comte Ágost, a possitivismus megállapitója pedig 
egyenesen kimondja, hogy a felbonthatóság ab-
surd és az első lépés a házasság teljes eltörlésé-
hez s hogy sokan a felbonthatlanság fontos tár-
sadalmi elvében csak egy lényeges hibát találnak, 
azt t. i. hogy az a katholikus vallás által mél-
tóan szentesítve van (Cours de philosophie posi-
tiviste Y, 687 1.) 

4. De „nincs ratio benne, ha az állam egyik 
polgárának a házasság felbontását megengedi, a 
másiknak pedig megtiltja." Az államhoz pedig 
csak illik, hogy ratio után induljon, tehát hogy 
ratio legyen a törvényben, ki kell mondani a 
felbonthatóságot valamennyi polgár számára. 

Ne neked, máskülönben annyira dicsért pá-
tens, ratio nélkül rendeled el 41. és 54. §-odban 
a katholikus házasságot felbonthatlannak, a pro-
testáns számára felbonthatónak ; te osztrák jog 
is tudd meg, hogy törvényeidben nincsen ratio, 
midőn a katholikus házasságát felbonthatatlan-
nak vallod, még ha ezen katholikus protestáns 
vagy zsidó is lesz, ellenben a protestáns és zsidó 
házasságot felbontbatónak ismered el! Persze 
ezek ratiót láttak abban, ha az állam a tényle-
ges állapotokhoz mérten alkotja meg törvényeit, 
ratiót láttak nyilvánulni abban, ha az ál-
lam olyanoknak tekinti polgárait, a minők s 
nem indul képzeletek után. Ugy vélekedtek, hogy 
az „erkölcs rendén" nyugvó államnak törődnie 
kell polgárainak valláserkölcsi meggyőződésével, 
s tartózkodnia, geniroznia kell magát törvényei-
ben engedélyezni azt számukra, mit a pol-

I gárok erkölcstelenségnek, Isten és egyház által 
megtiltottnak tekintenek. Hát mindebben nincs 
ratio ? 

5. „Valláserkölcsi szempontok is javasolják 
a házasság felbonthatóságának megengedését. A 
házassági elválás czéljából eszközölt áttérések 
meg fognak szűnni, és a klérus, mely maga a fel-
bonthatóság ellen kénytelen küzdeni, valójában 
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köszönetet mondhat az állami törvényhozásnak, 
ha a kath. egyházra nézve káros f'elbonthatatlan-
.sági tant az életből kiküszöböli." 3. 1. 

Valláserkölcsi szempontok javasolják. . . Ez 
annyit akar jelenteni : a vallásra is jó, az er-
kölcsre is jó. ha a házasság felbontható; ily tör-
vény elő fogja mozdítani a vallást is, az erkölcsöt 
is. Ámulj, bámulj világ a felbonthatóság kitűnő 
volta felett! Hogy is ne emelkednék a vallásos-
ság és erkölcsösség az által, ha a törvény a 
kath. polgárnak azt fogja mondani : ne törődjél 
Isten parancsával vagyis inkább tilalmával, ne 
egyházad törvényeivel, ne hallgass lelkiismere-
tedre, mely azt sugallja neked : ki házastársa | 
életében mással frigyet köt, erkölcstelenül cse-
lekszik; mindezekre ne hallgass, kövesd szived 
vonzalmát, én, állami törvény, megengedem azt 
neked. 

Hja, de a házassági elválás czéljából eszkö-
zölt áttérések meg fognak szűnni ! 

Válaszunk : amint non sunt facienda mala, 
ut eveniant bona, épp ugy non sunt facienda pe-
jora, ut cessent mala. Egy törvényhozási hibát 
egy nagyobb törvényhozási hibával javitani akarni 
nem mondható törvényhozási bölcseségnek. 

Az 1868-iki törvényhozás egy jogász nem-
zethez nem illő hibát követett el a vallásszabad-
ság érdekében, midőn egy és ugyanazon tényt, 
ügyet, a házasságot, ha a felek vegyes vallásúak, 
két biróság által ellentétes jogelvek szerint el-
bíráltatni rendelt; ebből csakugyan kiegyenlit-
hetlen ellentétek következnek, amint ezen köztu-
domású folyományokat sz. is helyesen feltünteti. 

A másik hiba nem is a törvényhozásban ha-
nem a törvény gyakorlati magyarázatában van; 
midőn t. i. a törvény csak az áttértnek áttérése 
utáni cselekedeteit akarja az uj vallás elvei 
szerint megítéltetni, a gyakorlatban a törvény 
ellenére azon usus gyökerezett meg, hogy a há-
zasságkötés is, bár ez az áttértnek áttérése előtti 
cselekménye ugy ítéltetik meg, mintha áttérése 
utáni cselekedete volna. 

A törvénynek, annak világos szavaival ellen-
tétben álló ezen magyarázata tág kaput nyitott 
az apostosiáknak. Ezen két rendbeli viszás ren-
delkezés kútforrása az erkölcsi érzet lazulásának, 
valóságos provokátio apostasiára; ez igényel 
sürgősen módositást. Amint 186S óta alkotott nem 
egy törvény néhány évi élet után javitást igény-
lőnek bizonyult és tényleg módosíttatott is, ugy 
bizony ezek is javitást igényelnek s javíttatná-

nak is, lia a javitás a protestantismus érdekében 
volna. De a javitás, melyet sz. ajánl, nem javi-
tás. Különös: midőn a vegyes házasság felbont-
hatósága a prot. fél részére indokoltatik, az in-
dok: vallásszabadság! A prot. vallás szerint a 
házasság felbontható; ha azt az állam felbontha-
tatlannak jelentené ki, sérelmet követne el a 
vallásszabadságon. Maga sz. is 14. 1. a vegyes há-
zasság felbonthatóságát a prot. félre mint a val-
lás-egyenjoguság nagy vívmányát dicsőíti: tehát 
a felbonthatóságot el kell ismerni, mert ez a 
protestáns vallás követelménye, a felbonthatlan-
ságot nem kell elismerni, mert hisz ez csak a 
katholikus vallás követelménye! 

A mi pedig a klérus háláját illeti a házas-
ság felbonthatóságának törvényi megállapítása 
esetében — jóllehet az kénytelen ellene küzdeni 
— arra kedvem volna egy német közmondással 
válaszolni. Sz. tehát feltételezni látszik, hogy a 
klérus nem is hiszi a felbonthatlanság dogmáját, 
hogy meg van győződve annak mind hamis vol-
táról, mind káros következményeiről, de küzd 
mellette, mert kénytelen, mert állása megköve-
teli. Talán lelki szemei előtt egy más hozzá kö-
zelébb álló branche-ból való oly egyes példák 
lebegtek, hol az illetők, nem mert állásuk azt köve-
teli, hanem mert erszényük azt igényli, jobb meg-
győződésük ellenére egyik-másik ügy védelmére 
vállalkoznak. A klérus, kérem szépen, nem liistrio ; 
meggyőződésteljes hitéről fényesen tanúskodik a 
történelem ; ő meggyőződése miatt, melyet nyíltan 
vall, képes tűrni, szenvedni: méltatlanság tehát róla 
feltételezni, hogy olyasmit védelmez, mi saját 
meggyőződése szerint védelmet nem érdemel, 
vagy — feltételezvén jóhiszümüséget a clerusnál, 
róla állítani, hogy voltaképen nem is tudja, mi 
jó, mi káros az egyházra. Nagyban téved sz., 
midőn állítja, hogy a felbonthatlansági tan az 
egyházra káros s ez indokból is — mennyi 
jóindulat! javasolja az államnak, hogy küszöbölje 
ki az életből. 

Nem a felbonthatatlansági tan káros az 
egyházra, hanem azon körülmény, hogy az ál-
lam felekezeti skrupulusok miatt a katholikuso-
kat ezen általa is rájuk nézve kötelezőnek elis-
mert törvény alul felmentetteknek nyilvánítja, 
mihelyt egy az ő szemükben üres ceremóniát 
végeznek. Ez amint káros az egyházra, ugy a 
törvény komolyságával is össze nem egyeztethető 
állapot. (Vége köv.) 

44* 



306 R E L I G I O . 

I s t r i a i e m l é k e k . 
I r t a : Winter Ágoston, 

a Pázmány-intézet lelkiigazgatója. 
(Folytatás). 

A protestantismus a tudományok „hordár"-jának gon-
dolja, vallja és tar t ja magát, de e mellett az a különös, 
hogy számos valódi tudósai tőle elpártolnak s a kath. egy-
házba térnek át. Bizonyításomra egyetlenegy férfiút akarok 
megnevezni, ez dr. Edwards, a párisi tudományos akadémia 
bölcsészeti osztályának tiszteletbeli, a versailles-i tudo-
mányos akadémia levelező tagja, és az ottani tudós tár-
saság elnöke, ki Ratisbonneval egy időben tér t meg. Ez 
a boldogs. Szűz különös közbenjárása által tért meg, 
mig amaz tanulmányainak következtében. Mire az utolsó 
lökést Loyola Sz. Ignácz, és Xaveri sz. Ferencz életle-
irása, különösen pedig „Les Annales de la propagation 
de la foi" szorgalmas olvasása adta, hol alkalma nyilt 
a kath. egyház missionáriusait a protestantismuséival 
összehasonlítani. Ellenben, kik térnek át a protestantis-
m u s r a ? — Általában szólva, házastársak, kik egymásra 
reá untak. — Igaz, hogy e felett sok protestáns szomor-
kodik, de annál több pásztor örül. 

Hogy mikép ju tot tak a szegény kapuczinusok e 
szép hely birtokába, nem tudom, de annyi bizonyos, hogy 
mig lent a földi gazdagság játsza a főszerepet, addig 
ezeket az önkéntesen vállalt szegénység az éghez köze-
lebb viszi. 

A templomtól balra menve, miután a kis vár fa-
lainak egy részét megkerültem, S. Giusto basilikájához 
értem. Egyik püspöke, Aeneas Sylvius, kit IV. Jenő és 
III . Frigyes helyeztek a püspöki székre, e helyen gyak-
ran éneklé „Pax vobis," mely békét ő maga csak akkor 
bir t teljesen elnyerni, midőn itt az epistola retractatio-
nis és Commentarius de rebus Basileae gestis, és később 
mint pápa az 14(53-i ápril 20-án keltezett bulláját meg-
írta, melyben igy szól: „Emberek vagyunk és mint em-
berek tévedtünk. Resteljük, hogy hibáztunk, bánjuk, igen 
bánjuk azokat, miket roszul mondtunk és irtunk, többet 
ár to t tunk az irás, mint cselekedeteink által. De mi tevők 
legyünk ? A megirt és az egyszer kimondott és vissza 
nem hivható szó röpül — kényszerítve vagyunk tehát 
kedves fiaim, sz. Ágostont utánozni, ki miután irataiban 
némely téves dolgokat iktatott , visszavonásait — rétrac-
ta tiones — adta ki. Alázatos és kitűnő tehetségű férfiú 
volt, ki helytelenségeit inkább bevallani és megjavitani 
akarta, mint oktalanul védeni. Ugyanezt tesszük mi is." 

Ezen egyetlen egy példa mutat ja , hogy a szabadkő-
művesség által magasztalt „egyenlőség" csak is az egy-
házban található, hol a pápa ép ugy köteles meghajolni 
és meg is hajlik az Isten törvénye előtt, mint az egyház 
bármelyik tagja . 

Mit szólnak a törvény ama követelményéhez a pénz 
által narkotizált lelkiismeretű irók ? 

A templom előtt gyászmenettel találkoztam. „Ezen 
szolgálatnál nincsen jelesebb — mondja sz. Ambrus, — 
melyet annak teszünk, ki neked azt meghálálni többé 
nem képes, midőn megvéded a madaraktól, megvéded a 
vad állatoktól természeted részesét." 

Ott, hol a mai székesegyház áll. egykor két ki-
sebb templom állott a bolds. Szűz és sz. Justus tiszte-
letére. Később lebontották e két templom egymás mel-
lett álló két oldalfalát és egy tető alá helyezték. Az 
egykori keskeny utcza és a két templom két szélső mellék-
hajójából lett a mostani főhajó. 

Csütörtök délután levén, a fájdalmas Sziiz oltára 
előtti mellékhajóban sok nép volt összegyűlve. Én ugyan 
senkit sem kérdeztem, de azt gyanitám, hogy Udvözitőnk 
halálharczának emlékére és tiszteletére gyülekeztek össze 
e jámborok, hogy maguk számára boldog halál óráját kér-
jenek. Mily szépen int erre sz. Bernárd, midőn mondja : 
„Emlékezzetek meg arról, hogy Simeon karjaira vette 
őt, Mária méhében hordta, ölében tar tot ta . — Azt vélem, 
hogy József Mária jegyese gyakran térdein tartva mo-
solyogva nézte. Mind ezek maguk előtt tar tot ták és senki 
maga mögött. Szolgáljanak ezek például néktek, hogy ti 
is hasonlókép tegyetek. Mert ha szemeitek előtt lesz kit 
hordtok, bizonyára látván az Ur szorongatásait, könnyeb-
ben fogjátok a tieiteket elviselni." 

A templom előtti térről keresett kilátás van a ten-
gerre . Az esti pir felett, mely oly szépséget kölcsönözött 
a tá jnak, a hyppói exegeta igy nyilatkozik: „Midőn es-
teledik, azt mondjátok : tiszta idő lesz, mert vörös az 
ég," azaz Krisztus első eljövetelekor szenvedésének vére 
által a bűnösöknek bűnbocsánat adatik. „És reggel : ma 
égi háború lesz, mert vöröslik a szomorú ég ; azaz, hogy 
második eljövetelekor tüz fogja őt megelőzni. „Az ég 
színéből tehát tudtok ítélni, s az idők jeleit nem tudhat-
nátok-e ?" Idők jeleinek mondá eljövetelét vagy szenve-
dését, melyhez az esti piros ég hasonlit ; ugy szinte a 
jövendő eljövetele előtti nyomorúságot, melyhez a reggeli 
szomorú vörös ég hasonlit." 

A molo S. Carlón já r tam fel s alá, miután a hegy-
ről lejöttem, és szent Terézia gát ja közt terült el a 
régi kikötő, hova a tizennegyedik században nagy kincset 
hoztak. 

Rómában a Viminal legmagasabb helyén áll S. Lő-
rincz in panisperna czimü temploma és zárdája, hol egy-
kor Olympias fürdői állottak, melyekben sz. Lőrincz 
szerpap vértanúságot szenvedett. E helyen szenteltetett 
püspökké dicsőségesen uralkodó XIII . Leo pápánk. Ide, a 
Clarissák kryptá jába hozták sz. Brigitta testét, ki 1373-ijul . 
23-án a Piazza Farnese azon helyén halt meg, hol ma 
temploma áll. Halála utáni ötödik hétre, teste, leánya 
szent Krisztina által, miután jobb kar já t a zárdának 
ajándékozta, szeptember első felében Anconába vitetett, 
honnan hajón sok más szent ereklyével Triesztbe ho-
zatott. 

Hol volt svéd szent Krisztina Triesztben szállva ? 
— Nem kételkedem, hogy azon meredek uton ment fel 
e szent sz. Giustoba, mely a piaczról a városházán át, 
a volt jezsuita templom mellett a székesegyházba ve-
zet, és hogy ott térdelt a legfelségesebb oltári szent-
ség előtt. 

A most emiitett hegy, melynek tetején a legfelsége-
sebb oltári szentség őriztetik, s a gát mellett álló gő-
zös, mely holnap délben keletre volt indulandó, mily 
könnyen viszi gondolatban a nézőt keletre, azon hegy-



R E L I G I O . 3 0 9 

hez, melyről Flavius József irt s kinek eme szavait va-
laki a bolds. Szűzre alkalmazta : „A sinai hegy magas és 
« világ minden hegye közt a legkitűnőbb, az, az Isten 
tartózkodásának, az angyali jelenések, a világosság és 
tűz, az eső és égi harmat, az irgalmasság és Ígéret, az 
isteni barátság és szövetség, a tisztaság és szeplőtlenség 
hegye." 

Egy ideig a világító torony fel-fellobbanó tüzén 
gyönyörködtem, mire San Carlo mólóját elhagyva a ven-
déglőbe mentem. 

II . 

Hét óra előtt ott voltam a főpiacz előtti parton, 
honnan a kis gőzős, mely Joujou-nak is beillett volna, a 
kiszabott időben elindult. 

Utunkat Capo d'Istria felé vettük, a világító tor-
nyon tul szép magas hegyek környezték az itt előttünk 
kitárult öblöt ; az elszórt falvak közt Dollina a legki-
tűnőbb, melyből az ut a régi Servolo várba vezet, mely 
nevét szent Servolotól kölcsönzé, ki közel ide mint re-
mete élt egy barlangban. E barlangba zarándokolnak má-
jus 24-én Trieszt lakói, kiknek egyik védszentje. 

A sik tengeren érdekesek a kifeszített vitorlás ha-
lász-bárkák, melyeknek közelében jár t kis csavargőzösünk. 
Az ember azt gondolja, hogy egyik vagy másik hullám 
azonnal felfordítja, mig ra j tok a halászok egész nyuga-
lommal állanak, ülnek vagy fekszenek. Ily bárka csak-
ugyan az emberi élet képe. „Tengeren hajókázunk — 
mondja sz. Ágost, — melyen a szelek és szélvész nem 
hiányzanak, kevés híja annak, hogy hajónk a világ min-
dennapi kísértetei által el nem borittatik." 

Hajónkon egy zenész is volt egyszerű tekerő síp-
pal. Alig hagytuk el a partot , már is elkezdé darabjai t 
egymás után játszani. Reggel, hideg szél mellett és sö-
tétkék hullámok közt muzsika ! — Mindennapi kenyeret 
kért a szegény muzsikus, s mi megadtuk neki, igaz, nem 
mosoly nélkül, de mégis jó szivvel, mert „a hol az ala-
mizsna megvan, oda sem az ördög, sem más rosz nem mer 
közeledni," mondja sz. Chrysostom. 

A nyilt tengeren több nagy hajó horgonyozott , de 
másokkal is találkoztunk, melyek duzzadt vitorlákkal siet-
tek tova. Az előbbiekről azt mondták, hogy veszteg-
zár alatt vannak. Már a távolból lát tuk Pirano vár rom-
jait, hova fél kilenczre értünk. Templomát, melynek 
tornya tetején szent György bronzszobra áll, a bóra ál-
tal felkorbácsolt hullámok ellen a hegy oldalára épített 
falak védik. 

Pirano világító tornya a tengerbe benyúló keskeny 
földnyelv végén áll, melyet megkerülvén a kis várost 
közelebbről nézhettük, kikötője kicsiny, de azért hajócs-
kánk mellett még megfér t volna több, ennél sokkal na-
gyobb. 

A várromok zöld keretben láthatók, melyből az 
„olajat termő oliva, mely által — mint az előbb sz. Ber-
nárdnak tulajdonított „Yitis mystica" névtelen irója mondja 
— az irgalmasság cselekedetei jelentetnek, a szeretetet 
jelenti, mely a kereszt szélességével bir, mert a szeretet 
széles, melynek mint parancsoltatik, az ellenségekre is 
ki kell terjeszkednie," ugyszinte „a hasonlóképp jó illatú 

J és rothadatlan cyprusfa, — mely mint sz. Bernárd mondja 
— jelenti, hogy a clerus közöl bárkinek is romlatlan 
életűnek és hitünek kell lennie, hogy a ház ékességének 
és diszének tekintessék. Irva van ugyanis: „A te háza-
dat szentség illeti, Uram ! örök időkre." Mi által valóban 
a szent élet disze és az elfogyhatatlan kegyelem állhata-
tossága jelentetik. Szükséges tehát , hogy azon férfiú, ki 
a ház díszére és ékességére felvétetik, jó erkölcsök-
kel legyen ellátva, és ámbár mindig benn tartózkod-
jék, mégis jó bizonysága legyen a kivülvalóktól," a tá-
volból is felismerhetők. Mily hangosan szólnak e néma f á k ! 

E várossal szemközti sik tengeren csatázott 1177-ben 
és pedig áldozó csütörtökön a bátor és erélyes velenczei 
doge Ziani, Barbarossa és a vele egyesült genuaiak és pi-
zaiak ellen, kiknek hajóhadát nemcsak tönkre tette, de 
Ottót, Barbarossa fiát is elfogta. 

E győzelem emlékére alapitá I II . Sándor pápa azon 
ünnepélyt, melyen a doge áldozó csütörtökön a Bucen-
toróról Yelencze előtt a tengert , magának e szavakkal 
szokta volt eljegyezni : „Eljegyezünk téged tenger, való-
ságos és örök uralmunk jeléül," mire egy arany gyűrűt 
dobott a tengerbe. Az első ünnepélyre III . Sándor pápa 
küldte a gyüriit. 

(Folytat juk) . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 2. Az országos kiállítás a „Prot. 

-Egyh. és Isk. Lap" világításában. 1. 
Ma egy hónapja nyilt meg az országos kiállítás, 

I fővárosunk nagyerejü mágnese, nemzetünk dicsősége, or-
szágunk büszkesége. Emelkedet t lélekkel tekint reá min-
den idegen, és az öröm és az elismerés oly kedves össz-
hangzatban egyesülnek, hogy van megint néhány jó napja 
a magyarnak. 

Az igy van itt a kiállítás területén, melyen oly 
gondosan mindent kizárnak és kizártak, mi a „felekezeti 
susceptibilitást" — egy a mai publicistika terén igen 
kedvelt kifejezés ! — zavarhatná, sőt még a jó Istent 
sem emiitették ; persze őneki a mai nagy haladásban, 
az emberi észnek az „öntstenités" mámorától keletke-
zett teljes kábultságában nincs helye, nem is lesz, mig 
az események nagy hatalma arra nem taní t ja újból az 
emberiség alsóbb és felsőbb ré tege i t : quia non est alius, 
nisi Tu Deus noster ! . . . 

Igy, csak megvolnánk — az emiitett negativát persze 
! levonva. 

De másképp állunk a sajtó terén. Se kedvünk, se 
időnk nincsen mindama bolondgombát összeszedni, kellő-
leg elrendezni és bemutatni, melyek a liberális sajtó meleg-
ágyain oly rohamosan fejlődtek és fejlődnek ; holmi u j 
„világ-vallás" alapitókkal sem akarunk foglalkozni, mert 
ez a frivol já ték a legszentebb szavak egyikével minden 
gondolkodó előtt önmagát elitéli : gyenge eszünkkel azt 
ta r t juk , hogy még a szellemesség és eredetiség után való 
kapkodás sem képes igazolni ama profanatiót, mely a 
milliók és milliók előtt legszentebb köteléket — a vallást 
— a Mammon-cultussal azonosítja. 



306 R E L I G I O . 

Csak protestáns atyánkfiainak felfogására akarunk 
reflektálni, amennyiben ez dr. Ballagi Mór , P r o t . egyh. 
és isk. lap" 18. számában (május 3-áról) a vezérczikkben 
nyilvánul. 

Nem uj, a mit az idézett lap, mond de nagy mon-
dás. Nem uj, mert az az arrogans, öndicsőitő, szűkkeblű 
és korlátolt látkörfl felfogás a protestantismust mindenh a 
jellemezte. Hisz azt régen tudja a világ, hogy minden 
szépnek és magasztosnak - hazafiságnak, műveltségnek, 
haladásnak, tudományosságnak stb. — ha nem egyedüli 
birtokosai, mégis kizárólagos, szabadalmazott főbérlői a 
protestánsok. Mások — különösen mi katholikusok — 
csak az albérlet viszonyában jöhetnek számitásba, a pro-
testáns nap melegétől és világosságától él a többi vallás-
nak holdja. 

Ez a protestantismusnak — különösen hazánkban — 
alapdogmája s ha más „fondauientális" czikkben meg-
egyezni nem tudnak, ebben egyetértettek és egyetérte-
nek ma is. Sicut erat a p r inc ip io . . . . 

Ezt a „protestáns" alapdogmát szem előtt tartván, 
senkinek uj — habár kétségkívül merész — állitásnak 
nem fog látszani, hogy a protestantismus dicsősége és 
természetszerűen érdeme is minden országos sőt minden vi-
lágkiállítás is. Vagy mást olvashat-e a nyájas olvasó a kö-
vetkező szórul-szóra idézett (Id. h. 551. oldal) szavakban. 
„ Mi protestánsok büszke önérzettel tekinthetünk egy-egy 
országnak s a müveit világnak kiállítási ünnepélyeire. 
Ha pár száz év alatt, vagy hacsak pár évtized alatt oly 
nagy haladás történt , ha a tudomány, ipar, művészet te-
rén mindenek ujakká lettek, ez, a végokot tekintve, pro-
testáns ösemk dicsősége." 

Nos, kell-e világosabb, öntudatosabb beszéd ? 
De mielőtt ezen „büszke önérzettel" mondott pro-

testáns szavak bírálatába mélyebben bocsátkoznánk, kö-
vessük a főmunkatárs-vezér-czikkirót indokolásának elő-
adásában. 

Szerinte „az egyházi és vallási intézmények nem 
olyanok, mint az emberek alkotmányai, melyek folyto-
nos változtatások alá vettetvék." Sőt még a protestan-
tismus számára is igénybe veszi ezt az alapigazsá-
got, mondván, hogy a protestantismusnak sem lehet 
rendeltetése „hogy minden u j eszmeáramlat avagy az 
időnkint uralkodóvá levő szellem által engedje magát el-
sodortatni s minden emberöltővel u j alakot öltsön, más 
és más irányban működjék." 

Különös ! Há t akkor, hogy magyarázza a protes-
tantismusnak csak keletkezését is, ha „az egyházi és 
vallási intézmények folytonos változásoknak alávettetve" 
nincsenek ? 

Avagy, hogy magyarázza a protestantismusnak szün-
telen változásait, minden „uj eszmeáramlat" és „uralkodó 
szellem" átalakító hatását, ugy hogy valóban „minden em-
beröltővel u j „alakot" öltött, s más és más irányban műkö-
dött ? Alig másfélszázaddal a protestanismus keletkezése 
után vállalkozott Francziaország sasa, a halhatatlan Bossuet 
arra, hogy a protestantismus változásait feltüntesse és 
hogy minő sikerrel, muta t ja klasszikus müve: „Histoire des 
variations des églises protest." Bossuet ideje óta pedig mi 
lett a protestantismusból, kivált e század elejétől, azt 

mindenki olvashatja Hettingernek jeles müvében (Die 
Krisis des Christenthumus.) 

Hisz a negyedfélszázad alatt a protestantismus 
annyi változáson ment keresztül, hogy minden ember -
öltőben nem egy, hanem több „alak"-ot is öltött. Annak 
a szerencsétlen elvnek, melyre m é g ma is annyi büszke-

! séggel hivatkoznak a protestánsok, iszonyú a termé-
kenysége. 

Szánandók ! érzik, hogy a vallásban kell lenni valami 
„isteni és örök"-nek, da az emberi ész szabad vizsgáló-
dása által mindig jobban elpárolog az isteni, mindig 
jobban enyészik az örök. 

Hiába hivatkozik arra a czikkiró, hogy „van sok 
; olyas is, a mi emberi, a mi időben született s a minek 

az időkkel együtt változni, tökélyesbülni a különböző 
korok szelleméhez, szükségeihez simulni kel.- ' Van két-
ségkívül ilyen is. De ez csak külső, lényegtelen dolog 
lehet. A lényegben egységnek, változatlanságnak, stabi-
lismusnak kell lenni. A lényegben semminek sem szabad 
változni az időkkel, e tekintetben tökélyesbülésről, ido-
mulásról szó nem lehet — ha az elveket, a lényeget meg 
akar juk menteni 

Persze ettől a „rideg dogmatismus"-tól fázik a szabad 
vizsgálódás, fázik a czikkiró is, ki sajátságos módon az ön-

! maga által felállított elvekkel ellenkezésbe jut, — mi-
helyt a római stabilismusra áttér, miről a jövő számban. 

s 

Székes-Fehérvár . Simor János bibornok szülővá-
rosának nemes határozata ő eminencziájának 1886-ban 
tartandó félszázados áldozári jubileuma alkalmából, fény-
pont az ősi királyváros történetében 

Székesfehérvár város ugyanis május 26-án közgyű-
lést tartott , mely alkalommal Havranek József polgár-
mester a következő indítványt terjesztette elő, mely álta-
lános lelkesedést szült : 

„Tekintetes közgyűlés! A jövő 1886-ik évben éri 
el Simor János Magyarország herczeg-primása, áldozár-
ságának ötvenedik évét ; a jövő évben ünnepeltetik or-
szágszerte Magyarország bölcs és legjótékonyabb főpap-
jának ötvenéves jubileuma. Midőn a hála és legmélyebb 
tisztelet örömünnepet íilend az egész magyar keresztény 
katholika egyházban s a legjótékonyabb főpap személye 
iránti kegyelet érzete fog honolni bizonyára minden 
vallásfelekezethez tartozó honfi kebelében, — mi Székes-
fehérvár szab. kir. város közönsége, kik első sorban va-
gyunk hivatva osztozni a várva várt nap örömében és 
dicsőségében, — kell, hogy e napot a legszebb erény 
a hála nyilvánulásával megünnepeljük. Indítványozom te-
hát : mondja ki a tekintetes közgyűlés, miszerint ő emi-
nencziája, Magyarország herczeg-primása, városunk nagy-
szülötte iránt érzett legmélyebb hálája és kegyelete je -
léül, ő eminencziájának életnagyságú arczképét egy jónevü 
művész által elkészítteti s azt ő eminencziájának kegyes 
engedelmével ősi tanácstermünkben ünnepé'yesen kifüg-
geszti, hogy a nagy férfiú nemes alakja örök például le-
begjen e város közönsége előtt és hirdesse azon dicső-
séget, melynek e város közönsége nagy fiának hazafiúi 
bölcsesége és sziverényei által osztályosa lett. Teljes 
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tisztelettel maradván Székesfehérvárott, 1885. évi május 
hó 23-án. A tekintetes közgyűlésnek alázatos szolgája 
Havranek József polgármester." 

Kx indítvány a közgyűlés által egyhangúlag elfo-
gadtatván, annak kivitele dr. Matuska János, dr. Pellet 
Ödön és Havranek József tagokból álló bizottságra bí-
zatott. 

Szepes-Szombat , 1885. május 29. Egy nem eléggé 
ismert dologról. — 

Nagyságos és főtisztelendő szerkesztő ur, mélyen 
tisztelt Uram ! 

Nem emlékszem rá, hogy a „Rel igió ' -ban, vagy a 
„Magyar Allam"-bau megbeszélve, vagy csak emlitve is 
lett volna azon világhírű megjelenése a boldogságos Szűz-
nek, mely 1866-ik évi január 13-án Phil ippsdorfban, 
Csehországban, a leitmeritzi egyházmegyében történt. 

De ha az angyalok királynéjának e fényes megje-
lenése már tárgyalva lett volna is a magyar katholikus 
sajtóban, nem fog ártani e tárgyalás, vagy megbeszélés is-
métlése ; mert a szóban forgó malasztteljes mennyei tü-
nemény csodálatos következményei még most is egyre 
tar tanak, és mindig nagyobb terjedelmet öltenek magukra. 

Nekem is csak mult évi november hóban ju to t t a 
sserencse e csodálatos eseményekről értesülni, mikor t. i. 
a pomeisl-i plébános, f t . Pe t te ra József ur, ki nagyságod 
előtt is ismeretes genealógiai táblázatairól, figyelmeztetett 
engemet is a philippsdorfi füzetekre, melyeket főtiszt. 
Storch Ferencz, georgswalde-i plébános ur ad ki, s me-
lyekben a philippsdorfi boldogságos szűz Máriának nagy-
számú csodás gyógyitásai és imák csodálatos meghallga-
tásai leirva vannak. 

Ezen füzeteket a georgswalde-i plébániai hivataltól 
megrendeltem, miután ezidén is, április hó végén, főt. 
Pet tera József plébános ur által másodszor felszólittattam 
vala, hogy a philippsdorfi füzeteket rendeljem meg ma-
gamnak. 

Most tehát, elolvasván az eddig megjelent nyolcz 
füzetet, bátran mondhatom az egész világ előtt, hogy e 
füzetek tartalma nemcsak nagyon érdekes, hanem üdvös 
is a hivőkre nézve ; és hogy minden plébános jól teszi, 
ha ezen füzeteket melegen ajánl ja németajkú híveinek j 
figyelmes átolvasás végett. 

Ezen füzetek czime a következő : ,.Maria das Heil 
der Kranken. Darstellung der ausserordentlichen Vor-
fälle und ivunderbaren Heilungen welche in den Jahren 
1866—1882. zu Philipp s dorf in Böhmen sich ereignet ha-
ben. Von P. Franz Storch, P fa r re r in Georgswalde. Preis 
eines Heftes 30 kr. ö. w. Der Reiner t rag wird dem Phi-
lippsdorfer Kirchenbaufond zugeführt . Im Selbstverlage 
des Verfassers." 

Azon tisztelt olvasók számára, kiknek e füzetekről 
eddig semmiféle tudomásuk sem volt, bátorkodom a kö-
vetkező rövid felvilágosítást adni. 

Az 1866-ik évi január hó 13-án a boldogságos szűz 
Mária isteni fényben megjelent egy gyógyithatlan beteg-
ségben sínlődő és már több éven át a legkínosabb fáj-
dalmakban kínlódó leánynak — Kade Magdolna az ő 
neve — Phil ippsdorfban, északi Csehországban, nem mesz-

sze Rumburgtól . a szászországi ha tár közelében. A menny-
ország királynéja szelíd és szeretetteljes hangon azt 
mondta a beteg Kade Magdolnához : „Gyermekem, mos-
tantól fogva meggyógyulsz." 

A beteg leány nem bírván el a boldogságos szűz 
Mária vakitó fényét, mindkét kezével el takarta szemeit és 
szent félelemtől, s örömétől annyira reszketett egész tes-
tében, hogy majdnem kiesett az ágyból. 

E mennyei jelenet után Kade Magdolna azonnal 
meggyógyult . 

Hogy ez a váratlan, megmagyarázhatlan, rögtöni 
meggyógyulás nagv szenzácziót keltett , nemcsak Philipps-
dorfban, hanem az egész ottani környéken, az magától 
érthető. A liberális sajtó eleinte megtámadta a csodát, 
azután pedig agyonhallgatni iparkodott nem csak ezt, 
hanem a többi csodákat is, melyek Philippsdorfban tör-
és most is folyvást történnek. 

Ámde ezen csodának nagyszerű hatása is volt a nép 
minden rétegeire, el annyira, hogy az Isten Anyja ez uj 
kegyhelyére folytonosan ezeren és ezeren tódultak és 
most is még fokozatos mérvben özönlenek éjjel-nappal, 
a legtávolabb országokból is, — a csodálatos meggvó-
gyulások folytonos és mindig sűrűbb ismétlődése mellett. 

A hol még csak néhány év előtt ama szegényes 
szobácska állott, melyben a mennyország királynéja di-
csőségében megjelenni kegyes volt, ott most már egy 
nagyszerű, románsti lü, eget verő tornyokkal ékesített, s 
gazdagon felszerelt fogadalmi templom áll „Mária Segít-
sége" tiszteletére. 

S ez a már is világhírű búcsújáró templom kizáró-
lag fogadalmi ajándékokból épült fel. 

A csodálatos gyógyulások pedig nemcsak Philipps-
dorf helyszínén, hanem a legtávolabb országokban, sőt 
idegen világrészekben is folytonosan meg-megujulnak, mi-
helyt csak egy képecske, vagy érem, vagy egy darabka 
vászon, vagy hasonló tárgy töredelmes tiszta szivvel s 
hivő bizalommal használtatik azokból, a melyek a phi-
lippsdorfi kegyhelyet megérintették ott, hol a boldogságos 
Szüz-Anya égi fényében állani kegyeskedett . 

Magyarországban is történt már több csodálatos 
meggyógyulás a philippsdorfi szűz Mária közbenjárása 
á l ta l 

Ezt bizonyítják a philippsdorfi füzetek ; és azoknak 
szerzője az 'nkiviil azt irja nekem, folyó hó 5-én kelt le-
velező lapján : 

„Ew. Hochwürden erhalten I—incl. VIII. der von 
mir herausgegebenen Pliilippsdorfer Brochuren, die Eigen-
thum des Kirchenbaufondes sind. Möge Ihnen die Lecture 
derselben Freude machen, und auch in Ungarn, von wo-
her ich schon öfters Briefe erhielt, das Lob Maria's be-
fördert werden, wodurch diese Pat rona Hungáriáé vor-
zugsweise genannt wird. — Mit vorzüglicher Hochachtung 
zeichnet sich E . H. ergebenster F. Storch, Pfarrer ." 

Hogy Magyarország hitélete sok helyütt csak ten-
gődik. néhol pedig haldoklik, hogy itt az öreg kigyó in 
forma haeresis et clandestinarum sectarum minden téren 
uralomra jut , az Anyaszentegyházat pedig elnyomja és 
kihivólag gyalázza, — hogy nálunk is sok a testileg, lel-
kileg beteg ember, a kiknek számára alig van más hat-
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hatósabb segély és a döntő pillanatban alig van más 
menekvés, mint a boldogságos szűz Mária csodálatos ir-
galma, — azt bizonyára senki sem fogja tagadni merni, 
a ki az igazat szereti őszintén megmondani és a valódi 
helyzetet ismeri. 

Salus infirmorum, ora, ora, pro nobis ! 
Nagyságodnak sok türelmet és állhatatosságot s a 

„Sedes Sapientiae" bőséges segélyét szivemből kívánván, 
mély tiszteletem őszinte kifejezése mellett maradok aláza-
tos szolgája 

Grinwalszky Kornél, 
Szepes-Szombat városának plébánosa. 

H I V A T A L O S . 
710/1885. A székesfehérvári püspöktől. 

A „Religio" tekintetes szerkesztőségének 
Budapesten. 

A székesfehérvári egyházmegyei növendékpapok 
sorába felvétetni óhajtó if jak vizsgája a székesfehérvári 
papnevelde épületében f. é. julius hó 2-án reggeli 10 
órakor fog megtartatni. 

Tisztelettel felkérem a tekintetes szerkesztőséget, 
miszerint e körülményt becses lapjában felemliteni szí-
veskedjék, megjegyezvén, hogy azok, kik a növendékpa-
pok sorába felvétetni óhajtanak, a mondott napon ke-
resztlevéllel, érettségi, erkölcsi és egészségi bizonyítvány- j 
nyal ellátva jelenjenek meg, és hogy később jelentkezők, ! 
vagy utólag beküldött folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek. 

Fogadja a tekintetes szerkesztőség őszinte tisztele-
tem kifejezését. Székesfehérvárott, 1885. május 27-én. 

Pauer János, 
püspök. 

VEGYESEK. 
Egy magyar főpap világhírű alkotása. Mgr. Guers 

karthagói kanonok, Lavigerie bibornok és karthagói ér -
sek megbízottja, e napokban lent j á r t Kalocsán s Haynald 
Lajos bibornok-érsek vendége volt. A lelkes franczia pap 
elragadtatással beszélte el a kegyességet és az örömet, 
melyben részesült. 0 eminencziája, mint egykori karthagói 
érsek, megigérte, hogy Lavigerie bibornok-érsek tetszése 
szerint az u j főszékesegyházban vagy magát a főoltár 
építését vagy sz. Lajos király, mit védszentje tiszteletére 
egy kápolna építését fogja elvállalni. Sz. Cyprián vért. 
püspök egykor ö eminencziája hazafias szive egy buzgó 
imájának eszközölt ki meghallgatást a mennyekben. Ezt 
óhaj t ja a kegyeletes magyar főpap meghálálni. 

— A Religio1, e napokban rendkívüli kegyben ré-
szesült. Kiterjesztették rá, — és csaknem egy nap te r -
jesztették ki rá — becses figyelmöket egy „katholikus" 
és egy „nem katholikus" napilap. A két helyütt i rán-
tunk nyilvánult érzelmek egymáshoz igen közel eső for-
rásra vallanak, hogyha egészen össze nem esnek. Teljen j 
örömük a „nemes" érzelmekben ! A „Budapesti Hir lap" | 

„egy katholikus"-a „Catholicae res" czim alatt majd fel-
olvad a sok katholikus jóakaratban, kivált az „alpapság" 
iránt, a honnan a legtöbb előfizető szokott összegyűlni, 
és szóba hozva a congrua-kérdést, avval fenyegeti meg a 
„magyar püspöki kart," hogy ezt a kérdést meg fogják 
oldani „mindenesetre, a magyar püspöki karral, ha 
lehet, a püspöki kar nélkül és ellenére is (!), ha kell." 
Mily kegyes ez az „egy katholikus!" Valamely ne-
meslelkü „elvrokon" instructiója alapján a többi közt elő-
ránt ja még az év elejéről a ,Religio' azon igéretét is, 
hogy paptársaink e lapot intentiók fejében fogják kap-
hatni, — és ezt per vim et fortia a legodiosusabb alak-
ban, összeköttetésbe hozza a kongrua-kérdéssel. A min-
denesetre nem szép eljárás maga itéli el magát. Nagyon 
eltalálta a szepes-szombati plébános ur fenti levele végén, 
mikor türelmet kivánt. Hát ebből bizony néha nagy 
adagra van szükség. No de se ba j ! Jó az Isten min-
dig, kivált pedig mikor az emberek nem egészen azok ! 
Hanem egy szabadelvű lapnak, mely a katholikus pap-
ságra, mint olvasó-közönségének tetemes contingen-
sére, a jövőben is számitani akar, jó lesz „Catholicae 
res"-eket nem odiosus alakban tárgyalni, és a katholikus 
egyházi kérdéseket, p. a papi dotácziót, mindenesetre 
csakis „a püspöki karral" nem pedig „a püspöki kar 
nélkül és ellenére" megoldani, — mert máskülönben az 
ily „egy katholikus "-féle püspök-fenyegető czikkek las-
sanként elriasztják ám a jól fizető papközönséget. Min-
den papnak van annyi papi és egyházi becsületérzése, 
hogy „a püspöki kar ellenére" nem fogja megoldani 
akarni — például a ,B. Hirlap '-ra való előfizetés kérdé-
sét sem, Clara pacta, boni amici ! 

— Collegiatus hittudorok. A budapesti kir. magyar 
tudomány-egyetem hittudományi kara, az egyetem ala-
pításának harmadfélszázados Pázmány-ünnepe alkalmából, 
hazánk több hit tudorát collegiatus doctorokká választotta 
meg. A tudomány, irodalom, egyházi élet és nevelés te-
rén kiváló érdemeket szerzett eme férfiak névsora a kö-
vetkező : dr. Fejérváry József veszprémi kanonok és hit-
tanár, dr. Kádár Ambrus pápai kamarás és szatmári 
püspöki titkár, dr. Csernoch János pápai kamarás és 
primási t i tkár, végül dr. Kisfaludy A. Béla győri theolo-
giai tanár. 

— A budapesti egyetem hittud. kara f. hó 1-én 
jövő évi dékánná dr. Bognár Istvánt választotta. Rector-
választók : dr. Berger János, dr. Bognár István, dr. 
Breznay Béla és dr. Kanvurszky György. 

•— Csődvizsgálat a veszprémi egyházmegyében ju -
lius hó 1-én lesz. A jelentkező if jaknak érettségi bizo-
nyitványnyal és keresztlevéllel ellátva junius 30-án a püs-
pöki lakban kell megjelenniük. 

Kegyeletes adakozás. 
Pápa ő szentsége részére péterfillérül adakoztak a 

következő munkács-e.-megyei áldozárok a gálszécsi kerü-
letből : 

1. Yalkovszky János esp. pleb 1 f r t 
2. Fesztóry János véesei lelkész . . . . 1 f r t 
3. Hegedűs Á. szacsuri lelkész . . . . 1 f r t 
4. Pásztélyi B. bacskói lelkész . . . . 1 f r t 
5. Ortutay J. zebegnyői lelkész . . . . 1 f r t 
6. Ihnatko Emil gálszécsi lelkész . . . — 50 kr. 
7. Matyacko Irén bánszkai lelkész . . . — 50 kr . 
8- Azary Antal sztankóczi lelkész . . . — 50 k r . 

Összesen . 6 f r t 50 kr. 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junius 6. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

45. I. Félév. 1885. 

A polgári házasság surrogatuma. 
I r t a : Dr. Hamvas. 

(Vége). 

6. A válóperekben szerteszét divó laza 
gyakorlat meg fog szűnni, Kolozsvár nem lesz 
többé a válófeleknek gretna-greeni kovácsa, ha 
sz. javaslata elfogadtatik. Igy Sz. ur. 

Ha az unitáriusok egyenes törvénysértést 
követnek el az 1868. 44. tcz. 48. §-a ellenére per 
viam instantiae házasságot felbontván a másik 
fél megidézése, meghallgatása nélkül, és a fel-
bontás dolgában könnyelműen járnak el, abból 
csak az következik, hogy az állam nálok csinál-
jon rendet ez ügyben, ha másként nem lehet, 
kir. biztos kirendelése által. Az autonomia tör-
vényellenességek palástja nem lehet s minden 
bizonynyal több tiszteletet érdemel a kath. egy-
ház tanának egy évezreden át való állami elis-
merése, több figyelmet a katholikusok vallási 
meggyőződése, mint a számra nézve legkisebb 
felekezet autonomiája, kivált midőn ez utóbbi 
törvénysértésekre használtatik fel. 

7. Nem kell irtózni attól, hogy protestáns 
pap fogja összeadni a katholikus feleket. A pro-
prius parochus jelenlétének szüksége emberi tör-
vény, „a katholika egyháznak tehát módjában 
van ugy, a mint ezt a vegyes házasságokra nézve 
tette, az ekkép megkötendő házasságokat a tri-
denti zsinat decretumának kötelező ereje alól 
felmenteni." 

Az ember alig hisz szemeinek, e mondatot 
olvasva. Minden kézikönyvben ott áll, hogy az 
impedimentum ligaminis isteni jogon alapul; az 
egyház csak saját törvényei alul adhat felmen-
tést, tehát sehogy sincs módjában az amavval 

kötött vagy kötendő házasságnak érvényt adni; 
már pedig két katholikusnak protestáns pap elé 
való menése épp ezen akadály fönnf'orgása ese-
esetében fogna történni. 

Hogy sz. javaslata „a keresztény hitfeleke-
zetek közötti válaszfalakat lerontani segitendi 
és az összetartóság érzetét az egyes hitfelekeze-
tek között növelendi," a házassági viszonyt — 
mert felbontható lesz — komolyabbá teendi, — 
mind oly érvek, melyeket legalább c-uriosumként 
felemliteni érdemes. Épp oly emlitésre méltó sz.-
nek azon naiv vélekedése, hogy az ő kivánsága 
szerinti házasságjogi rendezés mellett a polgári 
házasság még egy ideig elmaradhat; mintha bi-
zony ez nem volna polgári házasság, még pedig 
a legkevésbé rokonszenves — mert alattomos — • 
alakban. 

A bennünket érdeklő javaslatot ekkép indo-
kaival együtt bemutatván, magára a műre nézve 
is elmondunk egy-két megjegyzést. 

A 28. 1. sz. a nem egyesült görögök jogfor-
rásairól szólván, az orosz Kormczaja Knigán ki-
vül különösen emlitésre méltónak találja „a 
Theodosius császár korában 385-ik évben ké-
szült kánon-gyüjteményt." — Köszönettel vettük 
volna, ha ezen kánongyüjteményről tüzetesebben 
értekezik ; mert közönségesen mint legrégibb ká-
nongyüjtemény az szokott emlittetni, mely a chal-
cedoni zsinaton használtatott, azon megjegyzés-
sel, hogy keletkezési kora ismeretlen, s hogy 
csak a zsinat aktáiból tudjuk, mely kánonokat 
foglalt magában. 

A 89-ik s köv. lapon azon érdekes kérdés 
fejtegetésével foglalkozik sz., vájjon az állami 
jog szempontjából érvényes-e azon házasság, 
melyet elválasztott protestáns (vagy apostata pap) 
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katholikus személyijei az elválasztott fél előbbi , 
hitvestársának életében köt? s azon eredményre 
jut. hogy az ily házasság a hazai állami jog 
szempontjából érvénytelen. Indokai ezek : „A ka-
tholika egyház kánonai az 1553. évi 22. és 1563. 
évi 27. törvényczikkek által törvényerővel felru-
háztatván, Magyarországon állami törvény ere-
jével birnak és igy azon kánonjogi elv. hogy 
keresztény nem köthet házasságot oly féllel, ki-
nek hitestársa még életben van, állami törvény. 
Ezen törvény, ha előbbi törvények által nem is, 
mindenesetre az 1791. évi 26. tcz. 11. §-a által 
megváltoztatva lett ugyan, de csak a protestán-
sokra nézve, kötelező ereje azonban a katholi-
kusokra nézve mai napig is fennmaradt. Igaz 
ugyan, hogy az 1844. 3. tcz. 25. §-a és az 186S. 53. 
tcz. 11. §-a szerint a vegyes házasságok az evan-
gélikus pap előtt is megköthetők, de ezen tör-
vények csak a házasság megkötésének illetékes-
ségét szabályozzák, a nélkül, hogy a vitatott 
házassági akadály eltörlése iránt intézkednének. 
Az 1868. 63. tcz. 8. §-a sem változtatott a ká-
nonjogi elven, mert csak az áttért felet teszi 
képessé a házasságkötésre, a katholikus fél cse-
lekvési képességét azonban érintetlenül hagyja. 

A dolog tehát jelenleg is ugy áll, hogy az 
áttért és hitves társától elválasztott fél bir ugyan 
cselekvési képességgel az uj házasság megkötésére, 
a kath. nem házasfél azonban ezen házasság meg-
kötésére képességgel nem bir. Úgyde a törvény 
által az egyik vallású félnek engedélyezett cse-
lekvési képesség nem lehet absolut, hanem más 
hitfelekezetü egyénnel szemben csak annyiban 
gyakorolható, a mennyiben ezt a másik hitfe-
lekezethez tartozó cselekvési képessége megen-
gedi. Más szavakkal: a házasságkötésre való ké-
pesség relativ fogalom, a mennyiben nem csupán 
az egyik félre nézve, hanem viszonyítva azon sze-
mélyhez Ítélendő meg, kivel a házasság meg-
köttetett. Minden kétoldalú jogügylet csak akkor 
jöhet érvényesen létre, ha annak megkötésére 
mindkét fél cselekvési képességgel bir. Már 
pedig a mondott esetben csak az egyik fél ré-
széről forog fenn a cselekvési képesség, mig a 
másik fél állami törvény szerint ezen cselekvési 
képességgel nem bir. — Ezen helyes nézetre nézve 
elmondja sz., hogy nem az övé a prioritás, mert 
ugyanazt Csiky Victor is vallja a Jogtudományi 
Közlöny 1879-iki folyamában; s mi pro aeterna 
rei memoria hozzá teszük. hogy ugyanazt fej-
tegetve egy katholikus pap által meglehet ol- ! 

vásni az Egri Egyházmegyei Közlöny 1879-ik évi 
folyamában, valamint a Magyar Állam 1879-ik 
évi október 10-iki számában is. 

Nagyon érdekes jogösszeütközés áll elő szerző 
szerint 90 1.. ha vegyes házassági váló perben 
a katholikus nőre nézve még az ágy- és asztal-
tóli elválasztás sem mondatott ki, a protestáns 
férjre nézve pedig a házasság felbontása. Ily 
esetben szerinte a kath. nő saját egyháza tör-
vényei szerint a fér j kívánatára, bár az újból 
megnősült volna is. a házassági tartozást telje-
síteni köteles. — Ez téves felfogás; ha a fér j 
újból megnősült, a nőre nézve megszűnik az em-
iitett kötelesség, de a jogosítván}7 megmarad. A 
felbontás reá nézve nem létező; az uj házasság-
kötés a férj részéről azonban kétségkívül egyen-
értékű a notórius adulteriummal ; ily adulterium 
esetében pedig a sértett fél jogosítva van a tar-
tozást megtagadni Cap. 4. X. IV. 19. 

A 180. 1. előadja, hogy a megjelenni vona-
kodó alperes régenten erőhatalommal is a szent-
szék elé áll í t tatott ; ezen eljárás azonban nyilván 
elavult és ő nem is tud esetet, hogy a szent-
székek ujabb időben karhatalommal akarták volna 
a megjelenést kierőszakolni. — Az ország tör-
vénye — nem kánonjogilag szólva — bízván 
meg a szentszékeket Ítélkezéssel házassági ügyek-
ben. nyilván való minden jogász előtt, hogy 
azoknak felruházottaknak kell lenniök mindazon 
hatalommal, mely nélkül judikaturát nem gya-
korolhatnak: valóban nevetséges egy megbízás 
lenne az, ha a szentszékek hivatvák volnának 
ugyan Ítélni, de az alperest megjelenésre, a tanukat 
vallomásra nem szoríthatnák, — midőn ezek nél-
kül ítéletet hozni a fennforgó esetben talán le-
hetetlen. Azért, ha nem is léteznék királyi in-
timátum, mely büntetést szab a megjelenni vo-
nakodóra, magából azon tényből, hogy a szent-
szék oly törvényszék, melyhez a polgárok egy 
része peres ügyeikben fordulni kénytelen, önkényt 
következik, hogy annak módjában kell hogy 
legyen a világi bracliium igénybe vétele által 
szükség esetében a megjelenni vonakodót meg-
jelenésre szorítani. Válóperekben ez nem szokott 
történni, azon oknál fogva, mert nem szükséges, 
mert Ítélet makacsságból is hozható ; ellenben 
köteléki perben, hol az alperes megjelenése, esetleg 
megvizsgálása szükséges, bizony manap is kar-
hatalommal állíttatik a szentszék elé a makacs-
kodó. Én legalább a 70-es évek végéről tudok 
egy esetet, hol egy fővárosi alperes, — miután 
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a háromszori szentszéki idézésre reá se hederí-
te t t — egy rendőr kíséretében tette meg az utat 
a szentszékhez, hol a rendőr átadván a szent-
széki jegyzőnek a reá bízott urat, írást kért ma-
gának kiadatni az ünnepélyes átadásról. 

Higyje el szerző: müvével nem fog propa-
gandát csinálni a polgári házasságnak. Ha nem 
hiszi, tapasztalni fogja. 

I s t r i a i e m l é k e k . 
I r ta : Winter Ágoston, 

a Pázmány-intézet lelkiigazgatója. 
(Folytatás) . 

A kikötő gát ján egy ősz asszony kínálgatta szőlő-
jét . Midőn felém közeledett, Hermon hegyére gondoltam, 
melyről állítják, hogy ra j ta a négy évszak észlelhető ; ezen 
öregen is észlelhető, mert boglyas ősz feje, melylyel a szellő 
enyelgett , téli hózivatarra emlékeztetett, gyümölcskosara 
az őszre, fekete csillogó szeme pedig a nyári zivatarok 
czikázó villámaira. De hát hol a tavasz ? — Nyelve csatto-
gott, mint tavaszkor a fülemüle. Hajónk a parttól távo-
zott, és én a hajóval az öregtől, e szavak köz t : a rivi-
derci nelcielo — viszontlátásra az égben, —• mire mo-
solyogva fejével igenlőleg intett . 

Utunkat délkeletnek vettük. A partokon még dom-
bot sem láttunk, oly lapályos vidékre jö t tünk. Mily iga-
zat szól sz. V a z u l : „Az erőszakoskodó tenger, melynek 
lehetetlen ellenállani, minden dolgok leggyengébbje, t. i. 
a sövény által zaboláztatik és fékeztetik meg." Ezen ho-
mokra hivatkozik az Ur maga is midőn m o n d j a : „Tehát 
nem féltek engemet ? — ugy mond az Ur ? — ki a fö-
vényt tettem határul a tengernek örök parancscsal, me-
lyet át nem hág ; háborognak bár, de erőt nem vehetnek 
és földagadnak, de azon át nem törnek az ő hullámai." 

Még Umago előtt, hova tiz óra előtt érkeztünk, ki-
feszítették a ponyvákat, hogy megvédessünk az őszi nap 
elég forró sugaraitól. A tengerpar t közelében a vizből 
kiálló apró kőszirtek nehezítik a hajózást és könnyítik 
a hajótörést . Minél inkább felmelegedett a lég, annál élén-
kebb lett a társalgás is, oly annyira, hogy még adomákra 
is került a sor. E g y magas fekete sovány uri ember en-
gem is felszólított, hogy mondjak már valamit. Mondja 
meg tehát, igy válaszoltam, miért festik a parókást — 
igy nevezik a nápolyiak a gonosz lelket — kecske vagy 
lólábakkal ? — A jelenlevők nem tudtak megfelelni. 
Azon állításomra, mert az Ur Isten előtt nem akar tér-
det hajtani, hogy imádja, — nagy nevetés támadt. 

Tiz órára elértük Cittanuovát. I t t a pinczér tuda-
kozódott, vájjon részt akarok-e venni a társas ebéden ? 
Kérdésemre vájjon bust esznek-e ? igennel válaszolt. Pén-
tek levén, az olasz pinczérnek azt feleltem, hogy pénteken 
nem eszem hust, mire ő igy válaszolt : van böjti ételünk is 
„igen szép máj." Igaz, az ó-szövetségben májjal űzte el 
Tóbiás a gonosz lelket. „Megemlékezvén tehát Tóbiás — 
igy szól az írás — az angyal beszédéről, elővevé táská-
jából a máj egy részét, és azt eleven szénre tevé. Akkor 
Ráfael angyal megragadá az ördögöt és megkötözé őt 

I felső Egyip tom pusztájában." Kétséget nem szenved, 
I hogyha elegendő ok nélkül a pinczér a jánlatát elfogadom, 

a fennevezett parókás, angyali kiséret nélkül is eljön, 
hogy velem intim barátságot kössön. Pedig erre semmi 
kedvem sem volt, és Isten segítségével nem is lesz. 

Mily szépen ir e tárgyról sz. Ágoston : „Ha Ádá-
mot nem az étel, hanem a tiltott étel tet te tönkre, és 
Esaut szent Ábrahám unokáját nem az étel, hanem egész 
a szentszövetség megvetéseig, melyet az elsőszülötti jog-
nál fogva bírt, a megkívánt étel b i r ta : akkor a szentek 
és hivők a törvény értelmében esznek, valamint a gono-
szok és hitetlenek törvényellenesen böjtölnek." 

Egy fiatal olasz a hajócska kíváncsi közönségét ujság-
lapokkal látta el. A mai liberális és nyilván kimon-
dott keresztényellenes lapok olvasói azzal szokták mago-
kat és másokat vigasztalni, hogy ez nekem nem árt , 
csak azt akarom tudni, hogy mit irnak. Ezeknek mondja 
sz. Bernárd : „A kevélység első foka a kíváncsiság," és : 
.Midőn másra figyelsz, azalatt a kígyó titkon szivedbe 
mászik, nyájasan szól. Eszedet hizelgéssel, a félelmet ha-
zugsággal nyugta t ja meg." 

Dél tájban Parenzo elé értünk. Ősrégi bazilikájában, 
melyhez közép Európában csak két hozzáfogható van, 
volt sz. Mór vértanú teste. Midőn 995-ben Pietro ve-
lenczei doge a dalmát tengeri rablók ellen indult, és sz. 
Márk zászlaját a püspöktől átvette, először is Parenzo-ba 
jö t t szent Mór segítségét kérni. A kikötőben a püspök 
és a város elöljárósága fogadta a dogét, és a szent tes-
téhez kisérte. 

Nem hiába cselekedett Piet ro aranyszájú szent J á -
nos eme tanácsa szer int : „Időzzünk itt, esedezzünk és 
fohászkodjunk hozzájuk, hogy védőink legyenek. — Mert 
bir ják már Krisztus sebhelyeit ; midőn pedig ezen sebhe-
lyeket a királynak megmutat ják, mindenre képesek őt 
rábirni. Miután tehát oly hatalommal birnak, és oly 
meghit t viszonyban vannak, mi, kik folyvást ostro-
moljuk, és folytonos látogatásunkkal bizalmunkat mutat-
juk, közbenjárásuk által az Isten irgalmát el fogjuk nyerni." 
Pietro dogé azon dalmatákat, kikről Vatinius, Cicerónak 
Naronában irt levelében igy szól : „Dalmátiába mentem ; 
ott hat várost os t rommal vettem be ; a legnagyobbikát , 
melyet már négyszer foglaltam el, mert négy tornyát és 
négy falát, azok egész várával meghódítot tam ; de annak 
elhagyására a hó, a hideg és zápor kényszeritett," és 
kinek Cicero válaszában kívánja, hogy „a reád nézve ve-
szedelmes dalmatákat az Istenek büntessék meg", — rö-
vid idő alatt legyőzte. 

Pietro dogé Naren ta elfoglalása után mint győző 
ment Velenczébe, hol nagy pompával fogadták. Ezen 
időtől fogva a velenczei dogé Dalmátia herczegének ne-
vezte magát. 

Szt. Mór vértanúról következő levél ad felvilágo-
sítást : 

„Méltóságos és Főtisztelendő Chioggia-i Püspök 
Uram ! 

A legrégibb documentumaink, melyek minthogy 
eredetiek, teljes hitelt érdemelnek, arról tanúskodnak, 
hogy a kereszténység egy távoli, talán ötödik századában 
őriztetett ezen egyházban, mely a hatodik században ú j ra 

45* 
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felépíttetvén székesegyházzá lett, az afrikai születésü sz. | 
Mór vértanú és £>ap teste, ki Rómában Numerianus im- j 
perator alatt szenvedett vértanúságot, ünnepe a mar ty- I 
rologiumban nov. 22-re esik, mely itt nem tudom mily 
okoknál fogva ugyanazon hó 21-én ünnepeltetik. Hogy 
miképp hozatott e szent teste Rómából ide, egész bizton 
nem tudatik. Vannak ugyan i t t irásba foglalt hagyomá-
nyok, melyek szerint csodálatos módon jö t t ide a tenge-
ren át, de ezek oly documentumok, melyek azok előtt, 
kik az egyházi archeológiában jártasak, a kritikát ki nem 
állják. Azért azon szent test áthozataláról, melynek át-
hozatali ünnepe itt meg nem ünnepeltetik, méltóságos és 
főtisztelendő urnák mit sem mondhatok. Bármikor és 
bármily módon történt is áthozatala Rómából Perenzóba, 
az kétséget nem szenved, hogy sok századon át őriztetik 
i t t , és pedig mint mondani szokás, emberi emlékezeten 
tul — ab immemorabili. Csontjai sz. Eleutherius püspök 
és vértanúéval együtt , ki szintén védszentünk, itt egy nagy 
kőkoporsóban tar ta t tak. Igv volt ez 1354-ig, mely évben 
a genuaiak, kik a velenczei köztársasággal háborút vi-
seltek, Doria Pagano vezérlete alatt, Pareuzo városát 
elfoglalván, azt kizsákmányolták, és a két szent testét 
Genuába magukkal vitték, hol nagy ünnepélylyel a Doria 
család kegyuraságához tartozó szent Máté apátsági tem-
plomba helyeztettek el. Parenzóban az előbb emiitett 
üres koporsó maradt, mely jelenleg is itt mint emlék 
őriztetik, mely hogy csakugyan ugyanaz, azt a hagyo-
mányon kivül a ra j ta olvasható eme felirás bizonyítja : 

„Az isteni gondviselés által szent Mór és Eleuthe-
rius vértanuknak, a Doriák dicsőségének sirja vagyok. 
Ámbár az égiek teste elvitetett, mégis ezek által lettem 
ékesittetve hiressé és készítve." Ennek bizonyítására érde-
mes, hogy a másik felirás is idéztessék, mely Genuában 
az említett sz. Máté templomában létezik és ekkép szól : 

„Miután Doria Pagano 1354-i november 4-én a 
velenczeieket legyőzte, és hadihajóikat Parenzóval, Istria 
fővárosával elfoglalta, győzedelmesen tért vissza hazájába, 
megvetve a gazdag zsákmány nagy részét, melyet on-
nan magával vihetett volna, csak ezen egyet választá 
t. i. sz. Mór és Eleutherius testét, melyek hogy ezen 
általa állított helyen tiszteltessenek, kötelességszerűen 
elhatározta. Hogy pedig ő a tanács határozata szerint 
mily megtiszteltetésben részesittessék, az sokkal inkább 
ismeretes, mint hogy itt azt elsorolni szükséges volna." 

Parenzóra nézve különös szerencse, hogy a mult 
században ezen megyének püspöke bizonyos Mazzo-
leni Vincze Maria Monsignore volt, a dömések rendjéből, 
ki az akkori genuai érsek barát ja levén, hathatósan kérte 
azon érseket, hogy számára a Doria berezegi családtól 
nevezett ereklyékből egy részt szerezzen meg, mibe sok 
huzavona után a ki tűnő család beleegyezését meg is 
adta. Nevezett érsek személyesen ment a már emiitett 
apátsági templomba, hol felnyit tatván az oltár asztala, 
onnan valamint szent Mór ugy szent Eleutheriustól egy-
egy csontot vett ki, melyek 1737-ben érkeztek Parenzóba. 
E két csont azon időtől fogva egy e czélra készített al-
kalmas szekrényben őriztetik, de mivel nem tudni, hogy 
melyik szent Mór és melyik szent Eleutheriusé, ezért 
szükséges, hogy közös felirat alatt együtt maradjanak. 

Most pedig főtisztelendő uram hajlandó vagyok, birván 
erre a székesegyházi káptalan beleegyezését, ezen cson-
tokból egy kis részt elválasztani, valamint méltóságos 
és főtisztelendő ur ugy a méltóságos és főtisztelendő 
venosa-i monsignore számára is, de oly bőkezű még sem 
lehetek mint volnék, ha a két szent egész testének birto-
kában volnék. Továbbá mivel előttem ismeretlen, hogy 
nevezett két csontnak melyike tartozik az egyik, és me-
lyike a másik szent vértanú testéhez, illik, hogy a szent 
ereklyéket, méltóságodnak, ugy szintén a venosai mon-
signorenak egyesítve küldjem. Ha ön főtisztelendő mon-
signore kész az egyesitett reliquiákat elfogadni, tessék 
értesíteni, hogy mi módon történjék azok átszállítása. 
Parenzo, 1854-i január 23-án." stb. 

Az angyali üdvözlet után kis gőzösünk a tükör-
sima tengeren folytat ta útját , itt is ott is álltak hajók, mivel 
a szél nem dagasztá vitorláikat. Ilyennek látszik néha az 
élet ; de ki adna hitelt e békének ? 

Két sápadt arczu, gyászba öltözött 1 0 - 1 2 éves 
testvér ült a ha jó padján, mig fiatalabb fivérök ide s 
tova já r t , a mennyire azt a helyiség megengedte, s leg-
kevésbé sem látszott atyja halála felett szomorkodni. 

Parenzótól Rovignoig sok apró sziklacsúcs látszott 
elszórva a tengeren, mig a partokon a kisebb-nagyobb 
dombok zöldje gyönyörködtetet t . Egy magasabb domb 
elkerülése után, egy félsziget tűn t fel előttünk, melynek 
végén fehér házakkal elborított halom emelkedik, ezek 
kellő közepén pedig egy szép fehér templom áll, mely-
nek tornyát bronz szobor ékesiti. Midőn az előbb em-
iitett fiúcska a rovignoi templomot meglátta, feléje for-
dult, és mosolygó arczczal k iá l tá : Santa Eufemia ! Nem 
kételkedem, hogy az ár ta t lan sz. Eufemia ezen ártatlan 
gyermek kiáltását meghallá. 

E gyermek szava egy másik irlandi gyermekre 
emlékeztetett . 1877-ben tör tént , midőn egy kis leány-
kát gyakrabban arra figyelmeztettek, hogy imádkozzék 
a tyjáér t . Délután volt s az intézet kápolnája üresen ál-
lott, midőn a gyermek a szentélybe lépett , hogy az oltári 
szentségben jelenlevő Jézust a tyjáér t kérje. A leányka 
egy szék segélyével az oltárra mászott s ott a taberna-
kulum aj ta ján kopogva halkan igy szólt : „Jézusom, itt 
vagy ?" Nem kapván feleletet, kérdését ismétlé : „Jézu-
som, itt vagy ?" Az ártatlen gyermek bizalmas tudakozó-
dása nem maradt felelet nélkül ; „Igen, itt vagyok gyer-
mekem — szólt egy hang, mit akarsz ?" Téritsd meg 
atyámat , hogy téged szintén ugy imádjon mint anyám és 
én ! " — Alig mult el néhány nap s a gyermek kérése 
meg lett hallgatva. 

Miután a félszigetet megkerül tük, egy óra tá jban a 
kis kikötőbe hajóztunk. A parton nagy gyermeksereg 
állt ; mivel pedig a falazott kőpar t oly magas volt mint 
hajónk, a mezitlábos gyermekek átugrál tak hajónkra. Egy i -
kének azon elég szerény kívánsága volt, hogy dobjak 
egy krajczár t a p a r t r a ; kívánságát azonban nem teljesi-
tém, mert nem akartam, hogy egy krajezárér t társaival 
ha jba kapjon. 

A vendégek közt, kik it t a hajóra szálltak, egy 
fiatal szerzetes is volt, mezítláb, barna kopott csuhában, 
fejét kis sapka takar ta , kar ján pedig kosárka volt, igy 
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ment Polába. „Testeteket adjátok élő, szent, és Istennek 
kedves áldozatul," mondja szent Pál, a mely szavakat igy 
értelmezi aranyszájú szent János : „És mikép, kérded, 
lehet a test áldozat ? Ne nézzen a szem semmi roszat, és 
áldozattá vált ; a nyelv ne szóljon ocsmány dolgokról, és 
önként ajánlja fel magát ; ne tegyen a kéz semmi go-
noszt, és égő áldozat lett. Sőt ez sem elegendő, mert 
szükséges, hogy jó cselekedeteket gyakoroljunk, a kéz 
ugyanis adjon alamizsnát, a száj a bántalmazókat áldja 
meg, a hallás iparkodják isteni dolgokról hallani. Mert 
az áldozat szeny nélküli, az áldozat mindeneknek leg-
java." A fiatal szerzetes, ugy vettem észre, szent Pál sza-
vait nagyon is megértette. 

A Rovignoval szemközti szigeten egy templom romja 
áll. „Hányan ostromolták az egyházat — kiált fel sz. Chry-
zostom — de soha sem lett legyőzve ! hány zsarnok, 
hány vezér, hány imperátor ? Augustus, Tiberius, Cajus, 
Claudius, Nero, tudomány által kitűnő férfiak, hatalma-
sok, annyifélekép ostromolták az ujat, az ifjat, de gyö-
kerestül ki nem i r to t ták; sőt inkább azokról, kik ostromol-
ták, hallgat a világ, megfeledkezvén rólok ; ez pedig, mely 
ostromoltatott, az egeken áthat. — Mert az egyház erő-
sebb alapokkal bir az égboltozatnál." Ezt hirdeti sz. Katalin 
egyházának romja is. Kérdezősködésemre azt mondták, 
hogy I. Napoleon saecularizálta volt e zárdát. Mily büsz-
kék a francziák volt császárjokra, itt „briganto"-nak czi-
mezték. 

A Brion grande és Brion minore szigetek közt van 
a Fasana csatorna. A városka elé, melytől e csatorna ne-
vét kölcsönzi, három óra tájban értünk. Kikötőjét ter-
ménykövekből összerakott két gát képezi, melyben néhány 
kis hajó állt ; a kikötő előtt pedig egy nagyobb hajó 
őrizte a bejárást. Ezen viperáiról hires szigetekről vitték 
a velenczeiek a köveket palotáik épitéséhez. Ezen csa-
tornában tették tönkre 1379-ben a genuaiak a velenczeiek 
hajóraját . I t t gyüjté össze Tegetthoff is hajóit a lissai 
tengeri csata előtt, melyben osztrák részről 27 hajó, 526 
ágyú és 7492 ember vett részt, inig az olaszoknak 34 
hajójok, 656 ágyujok és 10.706 emberök volt. Az osz-
trák hajók közt 7 pánczélos, az olaszok közt pedig 12 
volt. Olasz részről a csata alatt oly nagy volt a zavar, 
hogy az osztrák pánczélokat kartácsokkal, és Schrapnel-
ekkel lövöldözték. A csata, mely 1866-i julius 20-án ví-
vatott, az olasz Re dTtalia elsüllyesztésével és a Palestro 
légbe repitésével végződött. 

Hajócskánk kevés idő múlva Polában, közel az 
amphitheatrumnál kötött ki. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 5. Mily alapon lehetne nálunk mi-

előbb kath. conyressust tartani? — 
Erre a kérdésre május 31-iki számában felelve t. 

laptársunk a ,Veszprémi Közlöny,' miután párhuzamba 
állítva szórói-szóra közié, olvasóközönségének dicséretes 
tapintatu tájékozása végett, a ,M. Állam' május 22-iki ] 
nyilatkozatát és a ,Religió'-nak c nyilatkozatra vonatko- ! 
zólag mult hó 22-i kelettel kifejtett álláspontját, végűi 
a maga részéről a következő nyilatkozatot teszi közzé : I 

„Ime a kath. közönség előtt most már három alap 
van, melyek mindegyikén lehet kath. congressust össze-
hivni. A „Magyar Ál lam"-é: „Kath. Elvbarátok Szövet-
sége," a „Religió"-é: „A kath. társulatok és egyletek," a 
„Veszprémi Közlönv"-é: „A plébániák alapja". 

Első tekintetre ugy látszik, mintha ezen alapok 
egymásnak ellentétei volnának ; de ez csak látszat, mert 
mind a három alap teljesen jogosult és a katholicismus 
valódi ügyét czélozza. A különbség csak az, hogy mig 
az első, a „Kath. Elvbarátok Szövetsége" hivatva van a 
katholicismus legmagasabb, mondhatnók, legkényesebb 
ügyeit is tárgyalni és fejtegetni, esetleg véglegesen meg 
is oldani : addig a mienk a katholicismusnak azon ügyeit 
óhaj t ja felkarolni, amelyek inkább a szerte-szét lakó 
kath. nép anyagi és valláserkölcsi helyzetével és annak a 
kath. körök által tervezett javításával foglalkoznak. 

E két alap közt dicséretes középúton van a „Religio" 
alapja, amely a már meglevő kath. társulatok és egye-
sületek képviselőit akarja a kiállítás tartama alatt Buda-
pestre gyűjteni, hogy ezeknek kisérletképi tanácskozásai 
által egyengesse, illetőleg egvengettesse az utat a kath. 
közszellem megteremtése előtt. 

Kérdés már most, melyik alapnak van legtöbb ki-
látása arra, hogy azon a kath. congressus ebben az évben 
összehivassák ? A „Magyar Állam" alapja erre nem al-
kalmas, mert ily rövid idő alatt azt a nagy apparatust, 
amelvlyel a „Kath. Elvbarátok Szövetsége" jár, főpapsá-
got, arisztokracziát, országos tekintélyeket s. a. t. csak-
ugyan nem lehet mozgásba hozni és igy indokoltnak ta-
láljuk a „Magyar Állam" vonakodását saját alapján a 
congressusba ezen évben bemenni. 

Ki kell tehát nyiltan mondanunk, hogy a „Kath. 
Elvbarátok Szövetsége" alapján ezen évben a kath. con-
gressust egybehívni nem lehet, nem tanácsos, sőt a si-
kertelenség tekintetéből veszélyes is. Megjő az idő, majd 
mikor a magasabb kath. ügyeket és kérdéseket kell con-
gressus utján megbeszélni, akkor ezen alapot nélkülöz-
nünk nem lehet, nem szabad. 

A plébániák alapja, a mi indítványunk, nem kivi-
hetetlen ugyan, de ha a congressusügyek ily csigamódra 
tárgyaltatnak a kath. hírlapirodalomban, akkor az idő 
rövidsége miatt csakugyan bajos lesz kivinni, mert öt— 
hatezer embert tanácskozásra felhívni Budapestre, belát-
juk, nem könnyű feladat. 

Mi tehát ez esetben a mi alapunkkal félre állunk és 
tisztelt laptársunknak, a „Religio"-nak engedjük át a tért. 
Ha mái annyi ezer embert nem gyűjthetünk fel Buda-
pestre, gyűjtsünk legalább negyvenet—ötvenet fel t. i. a 
kath. társulatok és egyesületek képviselőit. Gyönyörű 
szép tér nyílik ezeknek is a katkolikus társulás eszméjé-
vel foglalkozni és a kath. közszellem megteremtése előtt 
jóabarólag egyengetni az utat. 

Mi csekély tehetségünkkel, de szivünk egész mele-
gével, fogjuk az ezen alapon megindulandó actiót támo-
gatni, mert az is édes mindnyájunk kath. ügye. 

Kérve kér jük tehát a „Religio" buzgó szerkesztőjét, 
a kath. congressus ügyét vigye minélelőbb a szavak te-
réről a tettekére át és legyen e téren legelőször is álta-
lunk üdvözölve!" 
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Eddig a ,Veszprémi Közlöny' lelkes szerkesztője. 
Mindenek előtt örömmel sietünk constatálni azt, a 

mit t. olvasóközönségünk a fenti nyilatkozatban bizo-
nyára szintén észrevett : azt a nemes és igazán lelkes 
törekvést, melylyel a ,V. K. ' a discussio és eszmecsere 
tárgyát tevő kérdésben felmerült három különböző állás-
pont érintkező pontjainak keresésében, ezeknek átértésé-
ben és a kath. közszellem, a kath. egyetértés és összetartás 
javára való fordításában kifejteni igazi testvéri szeretettel 
buzgólkodik. 

Ez a conciliatorius szellem, ha ama közmondás sze-
r in t : „concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur," mindenkor szükséges vo l t : kétszeresen szük-
séges az most nálunk, a hol az egyetértés és összetartás 
szellemét oly annyira hát térbe szorították a legkülönfé-
lébb egyéni rugók és társadalmi tényezők, hogy valósá-
gos örömünnepet kell az embernek ülnie, ha a magyar 
kath. sajtó két-három közege, habár csak hal lgatag is, 
békésen meg tud egyezni oly kérdésekben, a melyek 
ugyan amaz ismeretes elv szerint: „in dubiis libertás," 
szabad tért engednek a vélemények tisztességes eltérésé-
nek, a melyekben azonban egyetérteni és összetartani 
katholikus közszellemünk erősitése végett a legégetőbb 
szükségek egyike hazánkban. 

T. olvasóközönségünknek friss emlékezetében van, 
a mit május 22-iki czikkiinkben e helyütt kifej tet tünk. 
Napvilágra mi emeltük ki ott először a különbséget, 
mely a ,M. Állam,' a ,Y. Közlöny' és a ,Religio' állás-
pont ja közt a megindítandó katholikus gyülésezés alap-
jára vonatkozólag fennforog ; de nem feledtük el egy-
szersmind r á m u t a t n i a legerősebb kapocsra, mely e három 
álláspontot összeköti, midőn siettünk kijelenteni, hogy 
ismerjük és lelkünk egész valójával átérezzük azt a ma-
gasztos közönyt és egykedvűséget, melyet „az egy czélra 
szolgálni hivatott különféle eszközök megválasztása körül" 
követni mindenkinek a legelemibb szent kötelessége. 

A czél: katholikus közszellemünk, hitéletünk, egyet-
értésünk és társadalmi összetartásunk emelésére megiz-
mositani a kath. egyleti életet és meghonosítani azt, a mi 
világszerte a kath. öntudat és erőkifejtés hathatós emel-
tyűjének bizonyult be : a katholikus gyűlések egy oly 
palestráját , a hol egyháziak és világiak, kerülve az agi-
tácziónak még látszatát is, karöltve buzgólkodnak abban, 
a mi az egyházat minden körülmények közt, minden mo-
mentán támadással vagy huzamosb ostrommal szemben, 
legbiztosabban megvédi: a katholikus közszellemnek és 
az egyetemes, gyakorlati, solidaris testvéri támogatásnak 
erősítésében. 

A czél tehát ez. 
Az eszközök, az alap, a kiindulási pont az ily katho-

kus gyülésezés meghonosítására hogy sok és különféle 
lehet, az világos, és ha a ,Religio, ' ,M. Állam' és ,V. 
Közlöny' közt ez év tavaszán eddig lefolyt eszmecserének 
nem is lenne — a mit szabad legyen még nem hinnünk, 
— semmi egyéb eredménye mint napvilágra kiemelése 
annak, hogy a katholikus gyűlések tartása nálunk három 
alapon indítható meg, t. i. vagy egy országszerte szerve-
zendő ,szövetség," vagy a „plébániák" küldöttjeinek, vagy 
a már fennálló „katholikus egyletek és társulatok közgyű-

lésé" -nekalapján, — máris egy lépéssel tovább haladtunk 
a czél felé és igy meddő munkát nem végeztünk. 

Va jha minél előbb elérkeznék az idő, hogy Magyar-
ország katholikusai a legbölcsebb pápa ajkairól oly ki-
tüntető s felmagasztaló elismerésben részesüljenek, mint 
részesültek a német katholikusok, a kiknek egyetértésé-
ről, összetartásáról és évenkinti gyűléseikről XIII . Leo 
pápa az egész kath. világ előtt a legszebb dicséretet 
mondá, midőn minap a német katholikusok közgyűlésé-
nek állandó biztosához, Löwenstein herczeghez, és társai-
hoz igy szólt: „Neque silebimus optimum illud incolu-
mitatis vinculum et praesidium, quod est concordia 
aràmorum et voluntatum. Earn cum alia multa, tum annui 
coetus vestri testantur !" 

Mielőtt jelen sorainkat bezárnék, szabad legyen még 
egy-két észrevételt tenni t. collegánk nyilatkozatának egyes 
passusaira. 

Tultaksálni nem jó semmit. Szerintünk a Kath. 
Elvbarátok Szövetségének hivatása a fentiekben tul 
van becsülve, midőn az van mondva róla, hogy az „hi-
vatva van a katholicismus legmagasabb . . . ügyeit tár -
gyalni, esetleg véglegesen is megoldani." A katholicismus 
legmagasabb ügyeinek tárgyalása és megoldása, plane vég-
leges megoldása, nem kath. congressusokra és nagygyűlé-
sekre van bizva, hanem azokra, quos Spiritus S., posuit 
regere Ecclesiam Dei. A kath. congressusok csak segéd-
eszközök, melyek által a Magisterium Petro-Apostolicum 
igyekszik hatni. Minden esetre ez az értelmök a fenti 
szavaknak: de félre lehet magyarázni : azért e megjegyzés. 

Hogy ily „csigamódra tárgyal ta tnak" a congressusi 
ügyek a „kath. hír lapirodalomban", az b a j ; de felelősek 
csak kiki magáért lehetünk. Ha tőlünk, kettőnktől függne : 
a katholicismusnak már rég megvolna hazánkban az ő 
kath. nagygyűlése. 

A „plébániák alapját" congressus összehívására ez 
évben, igénytelen véleményünk szerint, nem csupán az idő 
rövidsége, hanem a dolog természeténél fogva is jó volt 
mellőzni. 5—6000 plébánia képviselője, hogy egyebeket 
ne említsünk, a gyülésezés, kivált a kath. congressusokat 
jellemző kényes, tapintatos és circumspectus gyülésezés 
routinja nélkül, életképes kezdet helyett könnyen gordiusi 
csomóvá bonyolódhatnának össze. Mindenek előtt, mintegy 
vezérkarul, 40—50 embert kell begyakorolni a gyülésezés 
routinjába. S erre igen alkalmas contingensül éppen a kath. 
társulatok és egyletek praktikus vezérférfiai vannak ál-
lásuk, hivatásuk és működésűknél fogva az isteni gond-
viselés által rendelve. 

Végül szives volt t. barátunk felszólítani, hogy vi-
gyük a dolgot „minél előbb a szavak teréről a tet te-
kére át." 

Engedje meg, hogy abban a véleményben lehessek, 
hogy mi ketten, ön is, én is, már eddig is a tet tek terén 
mozgunk. En ugy hiszem, hogy eszmecseréink, tehát sza-
vaink is, a másalaku tettek becsére talán igényt tar thatnak. 

Egyébiránt iól ér t jük, mit akar nemes ügybuzgó-
sága mondani. 

Csak egyre legyen szabad e tekintetben figyelmez-
tetni : arra, hogy valamely praktikus czélra való törek-
vésben nem csupán a haladás, hanem a maradás exigen-
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tiáira is tekintettel kell lenni, nem csak az előmozditó, 
hanem a — hátramozditó tényezőket is számba kell venni. 

Mert ime a kath. congressusok ez évben való meg-
indításának ügye is, mint nálunk csaknem minden kath. 
ügy, mely a sajtó jóakaratú támogatására épit, — a „lel-
kes" hátramozditás egy igazán tanulságteljes példájával 
volt szerencsés találkozni. ? ? 

Budapest, junius 5. Az országos kiállítás a „Prot. 
Egyh. és Isk. Lap" világításában II. 

A stabilismusról beszélvén, mely a római és még 
inkább a keleti egyházban uralkodik, az idézett lap ekként 
nyilatkozik : „Ezeknél nem évtizedek — avagy 50—60 
év előtti időkről, intézményekről kellene beszélni, hanem 
évszázados s félezredéves múltra hivatkozhatunk. Ugyan-
azon szellem, ugyanazon intézmények, azok az egy-
házi szokások, az a breviárium vannak ma is, melyek 
a most folyó évezred közepén voltak és im azon egyhá-
zak most is erősek, hatalmasak, uralkodnak hiveik s a 
félvilág felett : pedig haladásról még most sem akarnak 
hallani sem." 

Csalfa, ravasz beszéd, melyről csak azt mondhatjuk : 
vera mixta falsis. Ha a t. czikkiró „évszázados s félezre-
des múltra" hivatkozik, miért tér csak amaz időszakra 
vissza, mely alig 300 évet magában foglalva, a Protes-
tantismus keletkezésétől számít tat ik? Vájjon azelőtt a 
római egyházban más szellem stb. uralkodott ? Csak azt 
a breviáriumot hagyta volna a „tudós" czikkiró! Annak 
ugy látszik, csak nevét tudja, de sem eredete, vagy leg-
alább mostani a lakjának keletkezése iránt épenséggel 
semminemű tájékozást el nem árul. Notis est derisui. 

Különben tegyünk különbséget a római kath. és a 
görög-keleti egyház között és akkor azt, hogy „haladás-
ról még most sem akarunk hallani sem", simpliciter visz-
szautasitjuk. 

Erősen sajnál juk, hogy már tizenkilencz századot 
számlál a ker. művelődés története, még erősebben, hogy 
a XIX. század a felvilágosultság századának neveztetik, és 
protestáns részen még mindig ilyen vastag sötétség ural-
kodik vagy legalább affektáltatik. 

Há t azok a magasztos dómok, melyekben ma sok-
helyütt hazánkban és a külföldön a protestantismus ma-
gát hánytorgat ja , nem a római egyháznak, a haladás 
dajkáló anyjának remekei ? 

Hát az a most egyre jobban és jobban csodált kö-
zépkori művészet nem a római egyház haladásának gyü-
mölcse ? 

Hát a „humanisinus" haladása hol vette kezdetét, 
és hol talált lelkesebb Maecenásokat, mint éppen a ró-
mai egyházban és ennek főpásztoraiban ? 

Hát a halhatatlan festőművészek nem a római egy-
ház talaján nőttek és a római egyház pártfogása mellett 
munkálkodtak és teremtették bámulandó müveiket? 

Vagy talán abban nyilvánult a protestantismus ha-
ladása, hogy tulajdonképpeni a tyja és teremtője, Luther 
Márton, minden magasabb műveltséget, a bölcsészetet stb. 
mint az ördög müvét és igy kárhoztatandó dolgot sárba 
rántot ta ? 

Vagy a protestáns képrontók és pusztítók a hala-
dás fáklyáját vitték, merre ut jok őket vezette ? 

Vagy mi az voltaképpen, miben a protestantismus ha-
ladása nyilvánul? 

Mert az idézett lap igy nyilatkozik: „A főkülönb-
séget a római és a protestáns egyház között nem a 
transsubstantiatio, nem a czifra szertartás, nem a pápai 
intézmény képezi, hanem azon két különböző lélek, mely 
a két egyházat á tha t ja . Róma és kelet ereje a stabilis-
musban, a régi intézményekhez és szokásokhoz való 
merev ragaszkodásban van, mienk a haladásban." Ha a 
haladás a protestantismus lelke, ugyan miben nyilvá-
nul ez ? . . . 

Azt kénytelen elismerni, „hogy ők (azaz a római és 
keleti egyház) kiállták századokon át a viharokat, mert 
szilárdul ragaszkodtak és ragaszkodnak az évezred előtt 
vetett alapokhoz." S mivel a római egyház a jövőben 
is fog ragaszkodni az évezred előtt (nem más által 
mint Krisztus által vetett alapokhoz), azért a következő 
századokon át is dicsőségesen fogja kiállani a viharokat. 

Hiába mondja czikkiró, hogy minden ujabb századdal 
sőt évtizeddel hatalma gyöngül, hogy minden ujabb eszme-
áramlat alámos egy-egy darabot a régi kőfalból, hiába 
mondja, hogy minél tovább és tovább halad az emberiség, 

I „annál inkább gyengül azon egyház hiveiben, legalább a 
! müveitekben, az egyházukhoz való ragaszkodás köteléke." 

Ezeket ugyan hiába mondják a túloldalon. Mert ha 
nem is tagadhat juk, hogy az annyira dicsőitett és a leg-

I gyakrabban félremagyarázott „haladás" befolyása következ-
tében az egyházhoz való ragaszkodás itt-ott gyöngül, mégis 
bátran áll i thatjuk, hogy ezen a téren is hasonlíthatatla-
nul jobban állunk mi katholikusok még mindig, ma is, 
mint protestáns atyánkfiai. 

A hitközönyösség nálunk is irtózatosan pusztít, de 
eddig még a jó Isten megóvott ama szomorú jelenségtől, 

I mely ma mindenfelé a protestantismusban mutatkozik. 
Tessék csak sorra venni amaz országokat, melyek-

ben a protestantismus hivei többségben vannak : éppen a 
legműveltebb körökben találjuk ott a legnagyobb hitet-
lenséget, sőt pogányságot . Berlinben pl., a protestáns 
szülőktől származó gyermekek több mint egy harmada 
még keresztségben sem részesült. Hasonló jelenségeket 
találunk Svájczban és egyebütt is. 

Ott, hol a protestantismus számszerint kisebbségben 
van, mint pl. minálunk, nem annyira az egyházhoz való 
ragaszkodás, mint inkább a jogok makacs védelme, egyéb 
politikai indokokkal az, ami a protestáns kisebbségnek, 
mint minden kisebbségnek, megadja azt a szívósságot, 
melyet a biztonság mámorában kötelmeiről majdnem meg-
feledkezett többségnél gyakran nem észlelünk. 

Csak nézne körül a czikkiró kissé jobban a világ-
ban, csak alkalmazná igazságosan ugyanazt a mértéket 

; mind a két félre, és Ítélete rögtön nem lenne olv szűk-
keblű, oly alaptalan. 

A protestantismus szelleméről különben a jövő le-
velemben. ? 

Sopron, jun. 1. A hitélet köréből. — Ez alkalom-
mal néhány örvendetes dolgot kell itt regisztrálnunk. 
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Először is azt, hogy sz. Háromság vasárnapján a gyö-
keresen restaurál t sz. Háromság-szobor föl lett szen-
telve. E szobor 1701-ben áll í t tatott föl a város szivében, 
a városház t e r én ; ex voto állí tották föl azt gr . Löwen -
b u r g és neje szül. Tököly grófnő, kiknek hü képeik kő-
ből imádkozó állásban foglalnak helyet a szobor talapza-
tán. E házaspár Bécsben is állí t tatott emlékszobrot a sz. 
Háromság tiszteletére ; tüzetesen nem tudni, micsoda in-
dokból : akkor háborús idők já r tak , pestis is dühöngöt t 
majd itt, majd ott, a grófnőnek Löwenburg harmadik 
ura volt, talán hogy az Isten életöket tovább megtar-
totta, hálából hozták a Szentháromságnak a kettős áldo-
zatot. A mi a szobor művészi becsét illeti, kevés lesz 
hozzáfogható : eddig ezt ugyan nem igen lehetett észre-
venni ; nem éppen ügyes restaurácziók alkalmával bemá-
zolták olajfestékkel, a redők és mélyedésekbe bevette 
magát az utczai por és a faragványok legszebb disze el 
volt rontva. Most azonban művészi kezek kibontot ták az 
eredeti alakokat a nem nekik való burkolatból ; fösték 
helyett a kő most csak forró olajjal lett beeresztve, mi-
által a kő keménységet s kissé sötétebb szint nyer. A 
fődolog pedig, ami végett ezeket i t t megemlít jük, az, 
hogy a költséges megújí tás terhét egyetlen egyszerű pol-
gár vállalta magára, azon kikötés mellett, hogy nevét 
senki meg ne tudja ; pedig 1500 f r t körül volt a kiadás. 
Az emlékszobor alapítványából csinos 600 fr tos kerítést 
vasból készíttettek. Két lepecsételt okmány, az egyik a 
plébánián, a másik a városházán, tartalmazza a restau-
ráczióra vonatkozó közelebbi adatokat ; csak akkor lesz 
megengedve ez okmányokat fölbontani, amikor ú j ra 
szükséges leend behatóbb megújítás, tehát mintegy 40— 
50 év múlva. Szép példája a keresztény szerény áldozat-
készségnek ! Vivat sequens ! — A fölszentelést ngos Póda 
Endre apátplébános ur végezte fényes assistentia mellett . 
E czélból processio indult a plébánia templomból a vá-
rosháztérre. Részt vett a tanuló i f júság és tömérdek nép-
sokaság. A fölszentelés után a helyszínén az apát ur sz. 
beszédet mondott , kiemelve benne azt, hogy ker. társa-
dalomban élve mindenkinek sz. kötelessége hitét bátran 
vil lani és a szerint élni, s hogy az emlékszobrok néma 
hirdetői hi tdogmáinknak, amiért is minden hivő azokat 
sz. tiszteletben ta r t ja . Sz. beszéd után elmondatott az 
angyali olvasó és néhány Miatyánk a jótevőkért ; mire a sz. 
menet visszaindult a sz. Mihály templomba öreg misére. 

A második dolog, melyet e helyen megörökiteni 
akarunk, az, hogy ma szenteltetett föl a helybeli sz. 
Orzsolya-rendi apáczák u jabb iskolája. Ezen konvent 25 
év alatt átalakít tat ta s megnagyobbi t ta t ta zárdáját , ú j ra 
épít tet te templomát gyönyönvörü gót stilben, ú j ra építette 
régi iskolaházát, amelyben mintegy 700 leány nyer ok-
oktatást, és nevelést; van itt ugyanis 6 osztályú népis-
kola, 4 osztályú népiskola a növelde számára, 4 oszt. 
polgári iskola és tanitónőképezde, és növelde mintegy 
70 növendék számára. A folyton gyarapodó intézet fa-
lai már nem voltak képesek az i f júságot ugy befo-
gadni, amint ezt a czélszerflség kívánja ; azért a konvent 
arra határozta magát , hogy egy sa já t já t képező s az 
iskolaházzal szomszédos házat iskolái számára ú j ra fölépít, 
a mi mintegy 40.000 f r tnyi költségökbe került . Keveset 
(aránylag) kaptak e czélra ; 1000 f r to t adott a kath. hi t-
község, 2000-et a hivek gyűj tés ut ján, a város adott — 
ha jól hallottuk, 100,000 tég lá t ; a többit a konvent 
adta. Van ugyan passiva, de Istenbe vetett reménynyel 
hozzáfogtak s ma már czélt értek : a passiva majd lefogy. 
Mennyit vajúdik némely gazdag község, mig iskolát tud 
előteremteni! íme it t megint egy példa arra, hogy mily 
erő rejlik a kath. egyház zárdáiban ! 

A fölszentelést végezte a helybeli társaskáptalan agg 
prépost ja , ngs. Rách Ferencz, díszes segédlet mellett . 
Megható volt a czeremoniák azon része, mely a sz. ke-
resztek felfüggesztésére vonatkozik. A hány u j iskola-
terem van, annyi földiszitett keresztet vittek a papság 
előtt fehérbe öltözött leánykák ; s minden teremben el-
mondott imák közt lettek azok helyeikre függesztve. 
Midőn hall juk, hogy sok helyen kipusztí t ják az iskolák-
ból sz. jeleit megváltásunknak, kétszeresen megható az 
ilyen czeremonia. A „fölszentelés eddig nálunk szokatlan 
rí tus szerint ment. O excja a megyés püspök ur rendelte 
ezt igy, ki szövegét is elküldte. Bennfoglal tat ik az egy 
tavai Regensburgban Pustetnél megjelent Pontificale 
Rom. függelékében, amely a sz. szék engedelméből let t a 
Pontificaléhez csatolva. 

Még egy harangszentelési ünnepély is készül lenni, 
és egy régi csinos gót műemlék, a sz. Jakabtemplom 
helyreállítása, ígér lelki vigasztalást ; — de ezekről bőveb-
ben majd más alkalommal. Hahnekamp Gy. 

VEGYESEK. 
— Esemény volt Hugó Viktor hamvai befogadása 

miat t a párisi szent Genovéva-templomnak profonácziója : 
esemény most, és pedig nagyszerű, a párisi bibornok-ér-
sek tiltakozó irata Goblet cultusministerhez. Ily megsem-
misítő indignitatióval a vér tanuk türelmeig magasztosult 
franczia egyház legelső főpapja még nem szólt ! 

— Megtérések. Wi t temberger Emánuel izraelita Te-
mesvárott május 30-án vette fel a keresztség szentségét 
Karácsonyi józsefkülvárosi plébános kezeiből. Székesfe-
hérvárot t pedig Fuchs Simon szintén izraelita űrnapján 
részesült ugyané kegyelemben Gremsberger István apát -
plébános ur által. Adjon Isten sok ily örömet derék lel-
kipásztori karunknak ! 

— A linzi egyházmegye Felső-Ausztr iában ez őszön, 
sz. Mihály napja tá ján, fogja tartani fennállásának 100 
évi jubileumát. 

— Prágai herczeg-érsekké ő felsége gr. Schönborn 
Ferencz budweisi püspököt nevezte ki. 

— Az antikl.erikális congressus Rómában annyiban 
mondható felsültnek, mert nyilvános üléseket nem ta r t -
hatot t . Egyébi rán t megalakítot ták az „egyetemes antikle-
rikális ligát." 

— A belga katholikusok „Union nationale pour le 
redressement des griefs" nevü országos politikai szövet-
sége, melynek czélja, mint neve mondja, a vallás és egy-
ház ellen intézett támadások visszautasítása és az okozott 
sérelmek orvoslása, a franczia katholikusok XIV. nagy-
gyűlésének zárnapja után egy nappal később Löwenben 
évi közgyűlését tar to t ta . 

— Ember volt a talpán ! Solvyns belga senator egy-
szer hivatalos volt a királyhoz ebédre. A király erősen 
kifakadt, szabadkőműves inf'ormácziók alapján, a derék 
,jBien public( nevü kath. lap ellen. Solvyns csak ennyit 
mondo t t : „Sir, van szerencsém jelenteni, hogy én egyik 
főmunkatársa vagyok e lapnak." 

f Dr. Pátkai (Seidel) Pál , pátkai plébános, élete 
40-ik, lelkészkedésének 16-ik évében e napokban elhunyt. 
Temetése mult hó 20-án volt nagy részvét mellett. Láng-
lelkű ember volt, tele tűzzel és lelkesedéssel. Ez emész-
tet te meg oly korán. Ismertük a pazmaneumi évek óta. 
Mint iró, bá r modorában i t t -ot t tulcsapongó vala, ter-
mékenységre és sokoldalúságra nézve r i tk í t ja pár já t . Mint 
népnevelő lelkész a tanítóság bálványa volt. A székesfe-
hérvári ka th . tauitóegylet alelnökévé választotta. Ny. b ! 

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

Budapest . 1885. l iudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utczu 8. sz.) 
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A lelkipásztorkodás köréből. 
Engedje meg a t. olvasóközönség, liogy ezút-

tal félbeszakítva amúgy is sokszor kifogásolt 
birálgatásaimat, vagy mint sokan nevezik, szőr-
szálliasogatásaimat, a lelkipásztorkodás terén felme-
rült egy ujabb jelenségről röviden tudósítsam. 

A győri sz. Orsolya-rendű apáczáknak ezidő-
szerinti lelkivezére és gyóntatója nemsokára ki-
neveztetése után látva azt, hogy az apáczák közt 
a magyar elem elszaporodtával égetően szüksé-
gessé vált az eddigi német helyett a magyar 
nyelvnek használata, azonnal feltette magában, 
hog3T amennyire körülményei engedik, e szüksé-
gen segíteni fog. A kolostor főnöknője nt. Orosz-
kövy Angela is nemcsak arra szóllitotta fel az 
uj spiritiualist, kogj7 a legközelebbi húsvétkor a 
három napi lelkigyakorlatokat — az eddigi szo-
kástól eltérőleg — magyar nyelven adja elő ; 
hanem azon óhajtását is kifejezte, bár találkoz-
nék valaki, ki számukra a „Lelki Magány" czimü 
elmélkedési könyvet magyar nyelvre lefordítaná. 
Ezen mii szolgál ugyanis nekik kézikönyvül és 
kalauzul akkor, mikor szabályaik és bevett szo-
kás szerint az iskolai szünnapok alatt az apáczák 
külön-külön, saját czellájokban. tehát igazi lelki 
magányban, nyolcz napig lelkigyakorlataikat vég-
zik. A mű szerzője Neumayr Ferencz jezsuita, az 
asketikai irodalom jeles müvelője, ki maga egész 
kis asketikus könyvtárt irt. Dr. Mayr Gallus Pál, 
a linczi orsolviták gyóntatója, Neumayr e müvét 
nevezett apáczák viszonyaihoz alkalmazva és 
rendi szabályaik magyarázatával kiadta német 
nyelven. Miután pedig e kiadás használata az 
elavult régi irály, a kifejezések szokatlan volta.. 

és a német nyelv tökéletlen értése miatt az apá-
czák legtöbbjére nézve már nem hozhatja meg 
a kívánt gyümölcsöket ; továbbá mivel Neumayr-
nak hírneve és egy, a kolostori lelkigyakorlatok 
vezetésében jártas lazarista atyának ajánló íté-
lete e mü hasznavehetősége iránt elegendő kezes-
ségül szolgál, a győri orsolya-apáczák gyóntatója 
ns. és ft. Mohi Antal kanonok ur, nem habozott 
sokáig e munkát magyar nyelvünkre átültetni. 
S bár övé a fáradságból és áldozatból az orosz-
lánrész, nagylelkűen megosztja a dicsőséget 
„Több győr-egyházmegyei áldozó pap"-pal, kik 
neki egy-egy részletke lefordítása által némi segé-
lyére voltak. A fordításhoz irt előszavában „a kegyes 
olvasóhoz" igen élvezetes tájékozást nyújt a mü 
keletkezéséről ; az okokról, mért nem vállalkoz-
hatott eredeti ilynemű mű megírására; a nehéz-
ségekről, melyek a korviszonyokban rejlenek ; a 
törekvésekről, melylyel más előrehaladottabb nem-
zeteknél a jó müveket szintén igyekeznek saját 
nyelvükre lefordítani. Határozottan kimondja, 
miszerint hasonló asketikai müvek létrehozására 
nem elég egy kis olvasottság, kombináló-tehet-
ség (akarta talán czélzással mondani : szerkesz-
tői ügyesség), néhány jó ötlet, hanem ahhoz theo-
logiai ismeretek, a szentírás értelmezésében 
való jártasság, a patristika- és asketikában való 
tájékozottság, lélektani bölcseleti tanulmányok, 
a szerzetesi élet legapróbb részleteinek tüzetes 
ismerete szükségesek. S bár szerintem a tudós 
kanonok ur ő nsgának ezen nyilatkozata az ő 
rendkiyüli szerénységére vall, mégis lehetetlen 
igazat nem adnom neki, midőn mondja: „Itt 
inkább biztos uton, azok nyomain 'járunk, kik 
eddi« is hü kalauzok voltak s több szentet ne-

• c? . . 
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veitek már az egyháznak ; kiket maga az Isten , 
századok után avval dicsőit meg, hogy müveik 
több nyelvre való fordítását a szükség szerint 
elrendelvén, őket az apostolok módjára — bizo-
nyos mértékben a nyelvek ajándékával ruházza i 
fel, melylyel életökben nem bírtak. Manapság 
irni nem nagy dolog, de az arany középutat 
megtartani, az a mesterség. Tartsuk tehát ma-
gunkat a kalauzokhoz, kik e középúton jártak. 
Es higgadtan szólva, szerzetesek számára kézi 
kalauzt irni nem hivatottabb-e a lelki tudomá-
nyokban aratott szerzetes, mint más, ki előtt 
töretlen maradt a pálya]" 

Kitűnik továbbá az előszóból, hogy e kézi-
könyv magyar fordítása iránt a legközelebb ér-
dekeltek igen nagy részvéttel viseltetnek. A nagy-
váradi, pozsonyi, sopronyi, kassai fejedelemasszo-
nyok s inás szerzetházak is siettek örömüknek 
szép köszönőlevelekben kifejezést adni. A pozso-
nyiak 52, a sopronyiak 30, a kassaiak 20 fr tot 
mellékeltek levelükhöz, csakhogy a mü megje-
lenhessék. Vannak más jótevők és pártolók is: a 
három hazai biboros főpap, a győri m. püspök, 
Rónay vál. püspök, a ns. győri, fehérvári, vesz-
prémi káptalan, a szentmártoni főapátság, a csor-
nai premontreiek, a győri, sopronyi, komáromi, 
kőszegi rendházak, a zirczi apátság, a budapesti 
magyaróvári, kolozsvári piarista székházak, és 
bár erről nincs határozott tudomásom, de sejtem, 
hogy a vesződségen felül e mü létesítőjének a 
dolog bizonynyal tetemes anyagi áldozatába is 
kerül. Elég az, hogy a műnek tulajdonjogát áten-
gedte a győri orsolyitáknak. 

A már korábban is, de főkép a megrende-
lési felhívás közzététele óta nyilvánított óhajok 
és érdeklődő nyilatkozatokból csakugyan „eléggé 
látszik, hogy éppen nem volt felesleges a moz-
galmat megindítani; részünkről legalább is sziv-
telenség lett volna a kérésre nem hajolni és a 
próféta szemrehányó feddéseire lettünk volna ér-
demesekké, ki mondja : Kenyeret kértek a kisde-
dek s nincs ki szegne nekik (Jer. sir. 4, 4.)." — 
hathatós szavakkal és igazán eredeti felfogással 
bizonyítja az előszó a magyar nyelvnek ősi jogát 
az evangelium igazságainak terjesztésére még a 
kolostorok magányában is. A régibb magyar apá-
czák történetére való visszapillantás igen érde-
kes. Magyarosodunk a tanítás terén ; kell tehát, 
hogy főkép a tanítással és nőneveléssel foglal- j 
kozó szerzetesnők e tekintetben is a jogos köve-
telményeknek és szükségleteknek megfelelhesse-

, nek, „Nem elég, hogy a nevelő maga bírjon val-
lásos ismeretekkel, hogy a vallás ismerete és 
gyakorlata vérünkbe ment legyen át ; hanem 
szükséges, hogy a vallás eszméit mások felfogó-
tehetségéhez alkalmazott alakban, czélszerüen 
közölni is tudjuk; ezen ügyben azonban nagy 
hasznunkra szolgálhat a vallási igazságoknak 
ujabb nyelvezetű könyvekből való merítése, hol 
szabatosabb, jellemzőbb kifejezésekkel és szavak-
ismerkedünk meg eszméink és érzelmeink közlé-
sére. Nem szabad tehát megvetnünk ezen eszközt 
hanem iparkodnunk kell ujabb nyelvezetű, sza-
batosan irt vallásos munkák gyakoribb olvasása 
által szellemi kincseinket szaporítani, hogy mind 
magunk eljuthassunk a vallási igazságok bővebb 
ismeretére, mind pedig másokat is elvezethessünk 
azokra." 

Pár év előtt egyik főgymnaziumi benczés 
tanár Győrött fáradozott azon, hogy a lakosság 
egészségére való tekintettel vízvezeték létesüljön. 
Beszélt, irt, kapaczitált, experimentált, s végre 
lett eredmény; — a lakosság most élvezi az 
üde, tiszta vizet, s hálásán emlékezik a tudós 
tanár nevéről és érdemeiről. Hasonló eszme lel-
kesíti a fentisztelt kanonok ur ő nsgát is. Egész 
eddigi hivatása a szoros értelemben vett lelki 
vezérség lévén, ezer alkalma volt meggyőződni, 
hogy mennyire szükségesek a lélek életére, viruló 
egészségére az örök életnek vizei, s hogy nélkülök a 
szegény lélek elsatnyul, elveszti épségét, szépségét 
és erejét. Főgondja vala tehát az isteni igének kut-
fórrásából a mennyei üdítő és erősítő italt a szom-
júhozó lelkek számára közvetíteni. A gondjaira 
bízottak számára ajkai valóságos lelki vízveze-
ték voltak mindig, sőt nem elégedett meg a 
személyes közléssel, más csatornákat is nyitott, 
hogy az igazság lelki italának élvezetében fenn-
akadás ne történjék. Mint az ő volt lelki gyer-
mekei, hálás szívvel vettük tőle ezelőtt 2 évvel 
a „Papi életszentség- czimü könyvet s ugy te-
kintettük azt, mint hűsítő italt, ne deficiamus 
in via et ne moriamur prae siti. Most pedig ha-
sonlóval kedveskedik a szerzetesnőknek, kiknek 
a tökéletességre való törekvésben még több 
erőre és rugékonyságra van szükségük, hogy áll-
hatatosok legyenek. Elmélkedési könyvei által is 
közlekedik, tehát lelki gyermekeivel és leányaival, 
de egyszersmind mindazokkal, kik éhezik és 

j szomjúhozzák az igazságot. És ezt akarja is, mert 
előszavában igy i r : „Szolgáljon e könyv, melyet 
több mint száz évvel ezelőtt egy jámbor szerze-
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tes irt. s a győri papság ügyszeretete hazánk 
nyelvére átültetett, 'alkalmas vezetékcsatorna 
gyanánt, melyen az evangeliom üdvözitő tanai 
szétáradjanak, nemcsak a kolostor falai között 
hanem azokon kivül is. hogv a lelki halál 
mindinkább" ritkuljon s az Istenben való szent 
élet háborítatlanul viruljon ós virágozzék!" Bi-
zonyára szintén megérdemli a fordítás esz-
közlője. hogy e könyv használói, gondoskodása-
és fáradságáért nevét elismeréssel és hálával 
említsék. 

A „lelki magány" tartalma 7 napra, napon-
kint 3 elmélkedésre, s minden elmélkedés 2—3 
pontra van felosztva. A napi elmélkedések közé 
igen alkalmas olvasmányok és megfontolások 
vannak beleszőve, pl. olvasmány a szerzetesi álla-
potról. a lanyhaságról, a boldog halálra való ké-
születről. mindennapi teendők megszenteléséről, 
az alázatosságról (mely rész az 5-ik napi elmél-
kedésekkel és megfontolással együtt igen érdekes 
és megragadó csoportosítása az idevonatkozó 
elmélkedési anyagnak) az üdv ellenségeitől való 
módnélküli félelemről stb. — és megfontolások 
az állapotbeli kötelmekről, a töredelem erényé-
ről. az üdvösség veszélyeiről, az indulatok elfoj-
tásáról, Jézus Krisztus szelleméről, a Szentlélek 
ajándékairól stb.. . Ez is mutatja, hogy e kön}*vet 
szerzetesek és világiak egyaránt használhatják 
kézi könyv gyanánt, — papjelöltek, gymnaziumi, 
mindkét nembeli praeparandiai tanulók lelki ve-
zéreinek pedig a lelki gyakorlatok alkalmával 
vezérkönyv és minta gyanánt szolgálhat arra, 
hogyan lehessen a már ismert igazságokat és 
•megszivlelendő dolgokat oly alakba öntve közölni, 
amely némikép újság ingerével is hat, meglep, leköti 
a figyelmet és igy biztosabban idézi elé az óhaj-
tott lelki magányba térést és megigazulást Mi-
után az elmélkedés anyaga, amint e könyvben 
fel van dolgozva, amúgy is fő szerepet játszik a 
leikészetben. s igy szónokok, hittéritők és exhor-
tatorok nagy eredménynyel kutforrás gyanánt 
használhatják, vagyok bátor paptársaimnak figyel-
mét e műre felhívni (XXIX. és 704. 1. ára 2 frt.) 
és azt ajánlani, s a megrendelésére főkép azon 
lelkész urakat, kiknek plébániájában apáczák 
vannak, ezennel tisztelettel felhívni. 

Isten velünk ! 
Egg plébános. 

I s t r i a i e m l é k e k . 
Ir ta : Winter Ágoston, 

a Pázmány-intézet lellciigazgatdja. 

III. 
A vendéglőből az egykori székesegyházba mentein, 

melynek tornya a főkapu előtt, ettől elszigetelve áll. 
A három hajós templom leczke oldalán levő mel-

lékhajójának főoltára megett, közel a sekrestye aj tajához 
következő latin felírást t a lá l tam: „Bot.tari T. Jos. M. pó-
lai püspök ezen oltárt alapostól állitá. 1716. évben." 
Alatta pedig egy másik kövön: „Ezen oltárban nyugsza-
nak szent Nagy Vazulnak a püspökök virágának, va-
lamint sz. Demeter, György és Tódor vértanuknak úgy-
szintén boldog Salamon magyar király és hitvallónak 
csontjai. " 

E szent ereklyék három rézszekrényben vannak el-
falazva. 

E felirás meglepett , mert nem véltem, hogy nagy 
Vazul caesarei érseknek ereklyéit itt találjam. 

Daczára az egyház traditiójának, melyről sz. Ig -
nácz apiostoli atya leveleiben tesz említést, hogy t. i. „a 
püspököt ugy illik tekinteni, mint magát az Urat ," to-
vábbá „azok, kik az Istennek és Krisztusnak tulajdonai 
a püspökkel vannak," és „ki a püspököt tiszteli, az Is-
tentől tiszteltetett meg ; ki pedig titokban a püspököt 
bántja az az ördögnek szolgál;" találkoztak, kik őt is 
rágalmazták. „Ismeretesek — ir ja XIV. Benedek, — 
azon bűnök, melyekkel az egyház nagyobb atyáit vádol-
ták, sz. Athanázról mondták, hogy — és gyilkos; sz. 
Vazulról, hogy nagyravágyó és kevély ; aranyszájú sz. 
Jánosról, hogy dölyfös ; sz. Jeromosról , hogy erőszakos 
és eretnek ; sz. Ágostonról, hogy a kegyelemről szóló u j 
dogmák szerzője ; sz. Bernárdról, hogy hamis próféta. 
Ezek sz. Cyprián tanúbizonysága szerint az ördög mü-
vei." „Hogy rólam illetlen és gonosz dolgokat hiresztelnek, 
— igy szól ez — azon kérlek ne csodálkoznál ; mert tud-
nod kell, hogy az ördög müve, az Isten szolgáit hazug-
sággal bántalmazni, csalfa hírekkel a dicső neveket meg-
becsteleniteni, azokat, kik lelkiismeretök fénye által tün-
dökölnek, mások beszédje által bemocskolni." 

Vájjon sz. Demeter a thessalonikai. és sz. György 
a kappadociai vértanu-e, kik nálunk is különös tisztelet-
ben részesülnek, nem birtam megtudni. 

Garay János sz. Lászlójában igy énekel : 

„Másfelől a régi ellen, Gutk-Keled, 
Ki azóta czimeréhez gróf czimet 
Nyert Endrétől , iizi-fiizi terveit , 
Mikkel megbuktassa László lépteit 

Tudniil l ik Endre rendelésiből 
Salamonnak nevelését legelői 
O vezérlé s a királyné-jellemek, 
Melyek a gyermekben jó t nem keltenek. 

A királyné gyenge, gőgös és ravasz ; 
Hasznavágyó, önző és irigy amaz. 
Ugy idomzák a királyi gyermeket , 
Hogy kezökben kényöknek lapdája le t t . 

Ilyféle nevelésről, mint a milyenben Salamon ré-
szesült, mondja aranyszájú sz. János : „Te pedig, ki-
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nek fia Aegyiptus közepén nevekedik, vagy inkább ki az 
ördög táborában forgolódik, ki senkit sem ball, bogv 
neki jó tanácscsal szolgáljon, és csak olyakat lát, külö-
nösen szülőket és nevelöket, kik roszra vezetik, véled-e, 
hogy az képes lesz az ördög kelepczéit elkerülni ? Miké-
pen, kérdezlek ? Intéseid következtében ? De te roszra 
csábítod és meg nem engeded, hogy bár csak álmában is 
a philosophiára gondoljon ; midőn ezen életet és előnyeit 
ide és oda irányzód, nagy és nagyobb veszélyeknek te-
szed ki. Vájjon önmagától ? Az if jú ha önmagára ha-
gyatik, valóban nem bir elég erővel, hogy az erényt 
gyakorolja ; és ha önmagától valami jó t kezdeményezne, 
az mielőtt kicsiráznék, szavaidnak meg nem szűnő zápo-
rától elfojtatik. Mert valamint a test, mely egészséges 
ételek hiányában egészségtelenekkel tápláltatik. rövid 
ideig sem képes megélni, ugy az ekkép idomított és be-
szennyezett lélek, semmi jó t vagy nemest sem képes 
gondolni, és kell, hogy ezen kéjvadász és elpuhult, a 
könnyelműség, mint valamely folyvásti pestis által vissza-
tartóztatva, végre is a pokolba és végveszélybe taszit-
tassék." 

Amerikának első canonizált szentje, limai szent 
Róza, egykor e szavakat hallá Jézus a jka i ró l : , T u d j a 
meg mindenki, hogy nyomor kiséri a kegyelmet. A nyo-
mor sulyja nélkül ki sem kapja meg a kegyelmek tel-
jét . Minden lélek tudja meg azt, hogy a szenvedések 
mértéke szerint kapja az isteni vigasz mértékét . Senki 
se ámítsa magát ; csak is a kereszt létráján juthatni a pa-
radicsomba." 

Salamont a ba j és nyomor sulyja meggörnyeszté, 
s ki kételkedhetnék azon, hogy a hős sz. László hősi 
erényeivel terhének sulyján könnyíteni iparkodott „mert 
kedves az Isten előtt •— mint sz. Ágoston mondja — a 
testvérérti ima, hol a szeretet áldozata ajánltatik fel. 
Aranyszájú sz. János eme szavai u t á n : „Mennyit sirán-
kozott Pál a zsidók felett, mondván : Atyámfiai ! az én 
szivem óhajtása ugyan és könyörgésem Istenhez azok 
üdvösségeért vagyon." Mit ért tehát könyörgése? Sem-
mit. És mit mondok könyörgése, midőn azokért átokká 
is kivánt lenni ? Mit tehát ? haszon nélküliek-e tehát a 
szentek könyörgései ? Semmi esetre sem, sőt igen hatha-
tósak. ha te is segítségökre kívánsz jöni. Igy támasz-
tot ta fel Pé te r Tabithát is, nem egyedül saját imája, 
hanem az ő alamizsnálkodásával is ; igy segitettek a 
szentek imáik által másokon," fel kell tételezni, hogy 
Salamonnál daczára rosz irányú neveltetésének nem hi-
ányzottak a jóságos cselekedetek, melyek László imájá-
val egyetemben megtérését kieszközölték. Megtérése 
utáni életét Thuróczi igy festi : „Egész életét zarándok-
lás, ima, bojt, virasztás, munka és könyörgés közt tölté. 
Egyszer Kálmán király idejében Magyarhonban is lát-
ták, de azonnal eltűnt, a nélkül, hogy ismét megjelent 
volna. A földről pedig az Úrhoz költözött, és Polában, 
Istria városában temette te t t el." 

A mult század első felében ns. Bolis Jakab, több 
hozzá intézet kérdésre olasz nyelven felelvén, mondá, hogy 
Polában, Salamon, ki Magyarország királya volt, s ki-
nek koponyája valamint testének nagyobb része e pólai 
székesegyházban őriztetik, ott csakugyan mint szent 

október 29-én tiszteltetik, és pedig a pólai székesegy-
házban sub ritu duplici majori,- a megyében pedig sub 
ritu duplici minori ; e tisztelet a jelenlegi pólaiak emlé-
kezetét, mint irja, túlhaladja ugyan, de hogy mily régi és 
hogy az apostoli szék engedelmével történik-e, arról semmi 
bizonyost sem mondhat. 

Kérdésemre, vájjon rneg szokták-e még "ünnepelni ok-
tóber havában boldog Salamon ünnepét, tagadó választ 
nyertem. Arra nézve pedig, hogy mike'p jöt tek ide a 
többi hires ereklyék, meg kellett elégednem nagy szent 
Vazul e nyilatkozatával: „Semmi sem lett ok nélkül, 
semmi véletlenül ; minden a kimondhatlan bölcseségtől 
veszi eredetét." 

Azt tartom, hogy bennem azon gondolat, hogy 
Polát meglátogassam, és szent ereklyéit felkeressem, 
aligha ok nélkül keletkezett, mert a tudós Alvarez de 
Paz e szavakat mondja olvasójának: „Ismerd el, hogy 
igen szegény vagy, és hogy lelki alamizsnát kaphass, 
azaz, az erényt megszerezhessed, fordul j a gazdagokhoz 
és nemesekhez, t. i. a szentekhez. Most azok egyike, 
azután többek előtt, végre mindnyája előtt borul j le, és 
könyörögve és sóhajtva kér j irgalmat és más-más aján-
dékot. — 1. A pátr iárkáktól a hitet fogod kérni. 2. A 
prófétáktól a reményt. 3. Az apostoloktól a szeretetet. 
4. A vévtanuktól az erősséget. 5. A főpapoktól a gondos-

I ságot. 6. A doktoroktól a bölcsességet. 7. A hitvallóktól 
1 az engedelmességet. 8. A szüzektől a tisztaságot. 9. Mind-
i nyájától a tökéletesség utáni vágyat, az Ur bőkezűségének 

mértéke szerint." 
Egy pap nem rég e templomban talált régiségekre 

figyelmeztetett. Megköszönvén szives magyarázatát , a há-
lom hajóval biró templom mellékhajójába meutern, mely-
nek piros és zöld márványból készült igen szép taberna-
culnma előtt időzte megy kevéssé, mely alatt az előbb em-
lített szentek ereklyéi nyugszanak. 

A templomban, ámbár Pola városa nem nagy, elég 
áj tatoskodó volt, különösen szeretett anyánk a bold. 
Szűz régi képe előtt. Bussiere ur, Ratisbonne Alfonz 
barát ja , ki 1842-i jan. 20-án Rómában oly csodálatosan 
megtért , i r ja erről, hogy midőn megkereszteltetése előtt 
vele Maria Maggiore bazilikájába ment, ott a Sixtina ká-
polnában, az oltári szentség oltára előtt az Istenség je-
lenléte oly hatással volt reá, hogy, ha nem távozik, esz-
méletét veszítette volna, oly borzasztónak tűnt fel neki, 
az eredendő bűn szenyjével az élő Isten előtt lenni. Ra-
tisbonne a bolds. Szűz kápolnájában keresett mene-
déket, mely azzal szemközt áll. Itt, igy szólt, nem kell 
félnem, itt véghetetlen irgalmasság által védve érzem 
magam. 

Ezen eset elég világosan szól, hogy miért félnek 
oly sokan a l templomtól . 

Másnap a nevezett oltáron mondhattam a szent mi-
sét, később pedig Póla egy-két nevezetességét néztem 
meg. 

Először is az arená-ra került a sor, mely mint ír-
ják , másfél századdal Kr. előtt épül t ; külső fala nagyon 
jó karban van, de belől üres, és a körfalon kivül mást 
hiába keres itt az ember. Midőn nyolczkor ezen fa ár-
nyékában időznék, megnyilt az iskola, és az ez előtt 
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ácsorgó gyermeksereg az emeletes épületben eltűnt. 
Nemsokára egy mély hang hatot t ki az ablakon, mely 
néhányszor, de mindig halkabban ismételte e szót : ni-
ente, — semmi ! — Mivel gyermekeket imádkozni nem 
hallottam, sz. Ágoston nientejére gondoltam, ki igy szól : 
„Mindaddig valami az ember, mig ahhoz ragaszkodik, a 
kitől teremtetet t az ember. Mert távozván tőle, az em-
ber semmi." 

Közel ide van a baromvásár is, hol néhány barna 
daróczba öltözött birtokos árulta hasonszinü birkáit, túl-
nan pedig trombita, dob és vezényszó volt hallható. 
Különös, de igaz, hogy azon trombita, dob és vezény-
szóra, a szabadság hőseinek jeligéi : szabadság, egyenlő-
ség és testvériség ju tot tak eszembe. Talán soha sem 
forgat ta a nép annyiszor szájában e szókat mint most, 
de nem is t rombitál tak, doboltak és vezényeltek annyit 
soha, mint most. Igy szóltak és szólnak : „Szaggasssuk 
el kötelékeit, és rázzuk le magunkról igájokat ! „De a 
mennyekben lakó kineveti őket, és az Ur kigúnyolja 
őket." 

Mielőtt visszafordultam, még egyszer megnéztem e 
nagyszerű római maradványokat . Nem tudom vájjon e 
helyet nem szentelte-e meg a vértanuk vére ? de tudom, 
hogy mikép szóltak a szent atyák az ily helyeken tar-
tatni szokott mulatságokról. Aranyszájú szent János pél-
dául ezeket mondja : „Ne tedd nekem azon ellenvetést, 
te jó ember, hogy ily játék mulattat , biztosíts inkább 
arról, hogy e játék semmiféle kárral sem jár . Hogy e 
dolog még gyönyörrel sincsen kapcsolatban, azt tudhatod. 
Midőn a Circusból hazatérsz, tar ts azok felé, kik az egy-
házból mennek, és nézd őket figyelemmel, melyik bir 
végre is nagyobb megelégedéssel: vájjon az, ki hallván 
a prófétákat , az áldás és tanitás gyümölcsével ellátva, az 
Istent bűneiért is kérve, nem kevéssé megkönnyített 
lelkiismerettel és semmiféle hasonló bűn tudatával nem 
bir : vagy te, ki anyádat elhagytad, a prófétákat megve-
tetted, az Istent gyalázattal illetted, az ördöggel mulat-
tál, azokra hallgattál , kik egymást átkozták és csúfolták, 
végre pedig az időt elharácsoltad : honnan semmiféle, sem 
lelki, sem világi haszonnal nem tért haza." A ki most 
nézi, az nem igen jő kísértetbe, hogy bemenjen, sőt az 
i t t -ot t lemorzsolódó kő onnan visszatartóztatja. 

A város másik végén egy szép parkba jutot tam, 
melynek közepén egy kőlobor áll ; a négyszeg alapkö-
vön Miksa főherczeg bronzból készült arczképe van e 
felírással : „Austriai Ferdinand Miksa főherczeg, cs. k. 
vice-admirál." A túlsó oldalon pedig : „Főparancsnokjok-
nak hálaemlékül ajánlva a cs. kir. tengerészet által. 
1876." A lobor tetején For tuna szobra lebeg. Ezen em-
léket környező fák s más növények, a czimtáblák szerint, 
e világ minden részéből hozattak ide. Ezen emlékhez kö-
zel egy padon ülve, Izaias e szavait irtam jegyzököny-
vembe: „Minden test széna, és minden ő dicsősége mint 
a mezei virág." 

A parton tul a domb tetejéről szép kilátás nyilik 
az arzenálra és kikötőre, melyben a tengeri hajók sorban 
állanak a part mellett. 

Közel a pályaudvarhoz dignanoi asszonyok jöt tek 
szamárháton le a hegyoldalán ; ezen állatokról azt állí-

to t ták a természetbúvárok Nagy sz. Vazul idejében, hogy 
legfinomabb hallással birnak. „Azt mondják — igy szól, 
— hogy semmiféle más földi állat sem bir oly finom 
hallással mint ez." 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, jun. 9. — A kath. társulati és egyleti 

congressus eszméjének — ,hátramozditásáról." I. — ') 
E t nunc venio ad — fortissimum virum, a „mahdi" 

és „Barnum"-féle legújabb, legkeletibb s legamerikaibb 
stílusnak a kath. sajtóba importálójára, a ki bár ha tár -
talan non sufüsance-szával messze felül képzeli magát mind-
nyájunk felett, a kik a kath. sajtó terén mint önálló ember-
számot tevő szerkesztők és más publicisták müködünk, ő 
maga mégis, miután in illo tempore, vagyis a ,M. Koroná'-
nak a „M. Allam"-ból. történt kivonulása idején a „Ma-
gyar Állam" által újdondászból illetőleg mindenesből ve-
zérczikkiróvá elő nem rukkoltathatot t , megtette azt a 
tréfát, hogy beállt a „Magyar Koroná"-hoz örökös 
„gorombáskodó"-nak, a ki qua talis most már a 
„Magyar Koroná"-nál ily szerepben eltöltött entrefilés-
kedés háromszor-harmadik évében végre elérkezettnek 
lát ta az időt (f. hó 3-ika volt ez a nagy nap), kimon-
dani, hogy ő a negyedszázados „M. Állam" megalapító-
já t már annyira össze-visszatörte, hogy ez a szegény 
pára valóságos „haldokló oroszlán" lett az ö kezében, 
a kit ő, emez általa kizárólagos csász. kir. szabadalommal 
felfedezett oroszlán-mesének természetesen a másik állatát 
jelképezve, immár, mikép mondók, teljes 9 év óta a leg-
önérzetesebb deliciával rugdal — persze hogy az is-
meretes eredménynyel ! 

A „haldokló oroszlán" e szellemes meséje miat t 
nem szabad ám megharagudnia ránk senkinek, mert 
hiszen ez az „egyszeri" mese a magyar kath. sajtó „első 
gorombá"- jának t. i. a ,M. Korona' imént jellemeztük 
publicistájának szórói-szóra idézett, tőről metszett „illem-
dus" stilusa, a melynek a kath. sajtóban való meghono-
sítása ellen, ha valaki velünk együtt tiltakozni akar, til-
takozását adressálja az emiitett „kath. publicista" ano-
nymitással szerénykedő nagy nevére, ahová annak eljutá-
sát mi meg nem akadályozhatjuk. 

De hát miről van szó — kérdi a nyájas olvasó. 
A ,M. Korona' f. hó 3-iki „A kath. congressus" 

feliratú czikkéről, a melyből czikkirójának többszörösen 
vastag ignorancziája és roszhiszemüsége a mily világo-
san ki fog derülni a t. olvasóközönség előtt, épp oly bi-
zonyosan kikerülte a „M. Korona" müveit szellemű szer-
kesztőjének a figyelmét. 

A ,Religio' szerkesztőjének egy megbocsáthatatlan 
nagy biine van : az, hogy eszméi vannak és gondolkodni, 
sőt irni is mer róluk, •— a ,M. Korona ' „mindenesének" 
engedelme nélkül. 

•) Szándékunk volt e ezikksorozatot inkább irenikus hangoy 
j irni. De ime i t t van a .M. Korona' mai száma. Ebben, a mint a 
• ,Vegyesek' rovatában bebizonyítjuk, egész alaptalanul és roszaka -

rólag ..nemtelen gyanúsításról" vádol a ,M. K.' kath. publicistája, 
i Ily ellentéllel szemben lehetetlen polemice nem irni. Szerk. 
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Egyik szerencsétlen eszméje a többi között ennek j 
az embernek — már t. i. a R. szerk.-nek — az, hogy j 
oly dolgokat penget és hirdet szükségeseknek, a melyeket 
XIII . Leo pápától kezdve a legutolsó falusi bakterig — 
a ,M. Korona' ,entrefilé'-istáját kivéve1) — nemcsak szük-
séges, des plane igen tisztességes dolgoknak tar t min-
denki, milyen p. az, hogy nekünk 9 millió katholikusnak 
egyetérteni és egy emberként összetartani kellene min-
denben : társadalomban, politikában, sőt még, mit t í espekt ! 
a sajtóban is ! Mivel pedig országvilág szemeláttára mind-
ezekben a leggyönyörűségesebb scopae dissolutae-k vagyunk, 
ez a „szamár" szerkesztő ember — képzelje csak a t. 
olvasó — azt meri gondolni, hogy hiszen ez a dolog más-
képp is lehetne, és hogy végre-valahára valóban másképp 
is legyen : tehát arra a vakmerő gondolatra vetemedett, 
hogy az embereket, a világiakat és egyháziakat egymás-
hoz közelebb, érdeksolidaritásba hozó mindenféle egyle-
tekbe és társulatokba kell „tömöríteni." Minthogy pedig 
ebben az országos kiállítás activitástól pezsgő évében 
úgyis mindenki, a ki csak a lábát bir ja és erszényét nem 
ütöt te meg a lapos guta, feljön Budapestre, hogy lásson 
és tisztességes emberekkel találkozzék : a Religio szer-
kesztője, ez rettenetes izgága ember — iszonyú még csak 
rá is gondolni ! — egy eszmét mert a közönség körébe 
dobni, egy veszedelmes kérdést mert felvetni : azt, hogy 
nem volna-e jó, ha a kik ez egyetértést és összetartást 
nem tar t ják csakis „impraktikus" embereknek való vesz-
szőparipának, s a kik a már fennálló szépszámú kath. tár-
sula ta inkat : ima-apostolságainkat, Jézus sz. Szive társu-
latainkat, Mária - egyleteinket, Mária - congregatióinkat, 
Skapulare-társulatainkat, Legszentebb-Rózsafüzér-társula-
tainkat , Oltár-egyleteinket, Vincze-egyleteinket. Szent-
László-társulati fiókjainkat, mértékletességi egyleteinket, 
kath. egyházirodalmi egyházmegyei és papnöveldei egy-
leteinket, kath. legény-egyleteinket, százat jóval megha-
ladó kath. tanitó-egyleteinket, kath. casinóinkat illetve 
olvasó-köreinket és egyéb különféle társulatainkat és egy-
leteinket — nem tar t ják a ,M. Korona' messzelátó böl-
csességü entrefiléistájával „parturiunt montes et nascitur 
ridiculus mus"-nak, hanem Istennek eléggé meg nem 
hálálható fejleménynek és tisztességes kath. társadalmi 
tényezőnek. — igen, mondom, hogy nem volna-e jó , ha 
azok, a kik eme társulatok és egyletek ügyeit ismerik 
és gondozzák és azok felvirágzását, terjedését és elsza-
porodását, valamint más hasonló jótékony hatású társu-
latok és egyletek felállítását szivükön viselik, midőn 
úgyis feljönnek Budapestre e nyáron vagy őszön, feljö-
vetelök idejét ugy intéznék, hogy 40—5G-en találkozza-
nak, s azután amit közös jóakarat ta l tehetnek a kath. 
egyleti élet felvirágoztatására, azt congressus, közgyűlés, 
kisgyűlés, nagygyűlés vagy conferenczia neve alatt, az 
mindegy, — tegyék meg ! 

Ostoba kérdés : hogy ez nem volna-e jó ! ? Hát hi-
szen, hogy jó ez a dolog — eszmének és intentiónak, 
azt a ,Magyar Korona' publicistája sem tagadja, mert 
hiszen május 23-án a ,Religió'-nak jun. 3-án már „sza-
már"- rá promoveált szerkesztőjét a ,V. K.' szerkesztőjével 

') Bocsánat ! Most már őt se véve k i ; mer t első „Ve-
g y e s i ü n k tanúsí tása szerint ő is r a j t a t apad t a „lépen." Szerk. i 

! együtt még „derék szerkesztőnek" czimezte, a később „sza-
j már"- rá lett szerkesztő eszméjében pedig szórói-szóra 

„nemes és magasztos intentió"-t látott, sőt mi több ben-
nünket a ,Y. Közi. ' és a ,Religio' szerkesztőit, a ,M. A.' 
„haldokló oroszláná"-val szemben pártfogásába is foga-
dott, midőn igy i r t : „Ej, ej, nagy ellenmondásokba ke-
veredik az „adott" viszonyoknak hódolgatni kezdő ipse, 
ki a ,V. K.' és ,Religio' derék szerkesztőit nem átalja 
sarcasticus durvaságaival i l l e t n i . . . mivel azt az eszmét 
merték kimondani, hogy a kath. congressus összehívására, 
ha t. i. (persze, hogy t. i.) egy ilyennek egybehivása 
most indicálva van, a kiállítási időszak legalkalmasabb 
volna. Ebben pedig igazuk van." 

„Nemes és magasztos intentio," „derék szerkesz-
tők" a kiknek a kiállitási évben tökéletesen „igazuk van" 
— igy május 23-án; „feltűnni vágyó szellemek" és „na-
gyon is jámbor lelkek." a kik még mindig „firtatják" 
ezt az „iczipiczi ridiculus mus"-t , ezt az „inopportunus" 
dolgot, ezt a „csodabogarat," a világnak ezt a legim-
prakt ikusabb „nemes és magasztos intentióját," ezt a 
,conciliabulum'-ot, ezt a — et gurges, merges, poples cum 
caespite vepres — jun. 3-án ! 

Mily gyönyörű következetesség, mily „nemes és 
magasztos öszhang" — az ^llenmondásban" másokat lecz-
kéztető „ipse" ajkain ! 

Ezennel a legszívesebben követjük ama tanácsát, 
melyet Schimpferei-Conversations-Lexikonjának kimerí-
tése után az „ipse" adott, midőn „hálás" tárgyul és té-
rül „gyakorlati dolgok megpenditését és egyes ferdeségek 
orvoslását" volt szives előnkbe kitűzni. 

Uram fia ! hát kell-e mindjárt colossalisabb „ferde-
ség," mint másfél hét múlva a „nemes és magasztos in-
t e n t i o " ^ — „ridiculus mus"-szá változtatni! 

Vannak perczenetek, t. olvasóközönség, a midőn 
igazán — difficile est satyram non scribere ! 

Ez a „hálás" ferdeség pedig, t. türelmes olvasókö-
zönség, még colossalisabbá válik, ha fel tüntet jük az ellen-
tétet , melybe az „ipse" a „M. Koronát" és annak jobb 
munkatársra érdemes, genialis szerkesztőjét sodorta, a 
ki 1884. jan. 23-án igy irt a ,Religio'-ról és annak egy-
leti törekvéseiről : 

„A kath. élet kifejtéséről, úgymond maga b. Jósika 
Kálmán jó sugallatát követve, már több talpra esett czikk 
jelent meg a „Religio" cz. veterán és úttörő kath. la-
punkban. E czikksorozatot különösen ajánljuk m. t. kath. 
közönségünk figyelmébe, mert valóban itt az ideje, hogy 
végre valahára rendszeres tömörülis induljon meg. ... Dr. 
Breznay Béla nagyon helyesen indul ki czikkeiben azon 
eszmét propagálva, hogy a kath. egyleti életet kerüle-
tenkint (későbbi magyarázat szerint i t t velünk együtt 
hitközségenkint-et értet t) kell szervezni és előmozdítani. 
Tökéletesen igazsága van. . . . Az ily módon szervezett 
egyletek egymással érintkezésbe állhatnak, hogy minden 
nagyobb kérdésnél lehetőleg egyöntetű magatartást ta-
núsítsanak. . . . Addig is mig tüzetesen hozzászólunk e 
kérdéshez, közöljük itt dr. Breznay Bélának czikksoroza-
tából a III. czikket, mely fején találja a szeget, (a mely-
nek czime vala : Miért oly szükséges korunkban a kath. 
egyleti élet kifejlesztése? ,Religio' 1884. jan. 19.) 
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Igy ir b. Jósika Kálmán: publicistája hogyan szo-
kott irni, láttuk, de még inkább csak ezután fogjuk látni. 

Bajos a kath. sajtóban egyetértést létre hozni : az 
igaz ; de nem lehetetlen, csak erősebb legyen az egymás 
megértésére való törekvés, mit mi, mint szivünk mindenkori 
állandó legfőbb óhaját, s papi állásunk legelemibb köte-
lességét, eme ránk erőszakolt Abwehr után, a következők-
ben fogunk igyekezni documentálni, kimerítő kifejtését 
kisérelve meg az általunk contemplált kath. egyleti con-
gressus eszméjének. 

Budapest, junius 5. Az országos kiállítás a „Prot. 
Egyh. és Isk. Lap" világításában. 111. -• 

A stabilismus és a baladás szelleme közötti különb-
ség feltüntetése után — mint mi ezt az előző számban 
megismertettük — a következő merész, de figyelemre 
méltó levezetésre jut az idézett lapban a prot. theol. ta-
nár Farkas József. Szórói-szóra a következőket olvassuk : 

„Az emberiség haladásának minden jelentékenyebb 
mozzanata egy-egy tőrdöfés a stabilismus elveit valló 
egyházakon s másfelől egy-egy bátorító, lelkesitő intés 
a protestantismus ra nézve. Egy-egy országos vagy világ-
kiállítás kárhoztató Ítélet az emberi szellemet lenyügzeni 
törekvőkre, ellenben diadalünnepély mindazokra nézve, kik 
a hagyomány, a régi tekintély bilincseit először széttör-
delték, s kik a vallás terén is a szabad vizsgálódás, a 
folytonos haladás elvét először diadalra jut tat ták." 

Furcsa egy beszéd! Mennyit haladott a világ már 
csak három század óta ! Hány tőrdöfés érte már a stabilis-
mus elveit valló kath. egyházat, és bámulatos ! ez még 
mindig létezik, él, virágozik, hódit és terjed. S az a pro-
testantismus, annyi bátorító és lelkesítő szó daczára, szét-
mállott híveinek veszekedései között, mig kifelé nem 
csak hogy nem hódított, de tényleg mindenhol veszít. 
Persze ! ha a világ olyan volna, minőnek azt egy prot. 
theol. tanár merész fantaziája festi vagy pedig vakmerő 
tolla vázolja, akkor ma — annyi tőrdöfés és annyi bá-
torító és lelkesitő szó után — az egész világ csakugyan 
protestáns lenne! Pedig dehogy! A szabad vizsgálódás 
és folytonos haladás elvének diadalrajutása daczára, vagy 
jobban mondva, éppen azért ma, fájdalom ! a világ ugy 
áll, hogy az összes emberiség nagy vonásokban véve. 
vagy az öntudatos vagy legalább gyakorlati atheismus 
táborára egyrészt, vagy pedig a hivő kereszténység tá-
borára másrészt oszlott, az utóbbit pedig a katholicismus-
tól csak a logikátlanság választja el. S a mi itthon és a 
külföldön a protestantismus elkerülhetetlen és szüntelen 
decomponáló fogalmából fenmaradt, az vagy szerencsés 
következetlenség, vagy a természetes törvény kiirthatatlan 
szava. 

Szomorú dicsőség, lia a protestantismus érdemül 
kívánja magának betudatni azt, hogy a régi tekintély bi-
lincseit „először széttördelte." Igaz, de szomorú dicsőség. 
S ki ma is, midőn a nihilismus és anarchismus világot 
bonto áramlatai egyre emelkednek, a régi tekintély bi-
lincseinek széttördelését oly roppant nagy diadalünnepély-
nek hirdeti, az valóban nincsen tisztában sem azzal, mit 
ir, sem azzal, mi az emberi társadalom és együttlét leg-

elemibb exigencziáit képezi. Elvekkel játszani vajmi ve-
szedelmes. 

A mi különben az országos vagy világkiállításra 
vonatkozó megjegyzést illeti, maradiunk egyelőre orszá-
gos kiállításunk mellett. Sajnáljuk, hogy a kiállitók sta-
tisztikáját vallási szempontból nem birjuk : de határozot-
tan merjük állítani, hogy a sémi fajbeli kiállítókon kivül, 
kik alkalmasint igen nagy kontingenst képeznek, e diadal-
ünnepély mind általánosan, mind viszonylagosan a ka-
tholikusok örömét képezheti még inkább, mint a protes-
tánsokét. 

Azért kár olyan nagyhangzásu, de tényleg annál 
kevesebbet mondá frázisokkal fellépni ; jó ügy ilyen rek-
lamra nem szorul, mert „ignotos fallit, notis est derisui." 

Erzi és tudja minden értelmes olvasó, mennyi igaz 
és mennyi költött van az ilyenekben és csak a kalvinista 
vakság egész nagysága kell ahhoz, hogy valaki ne lás-
son, vagy pedig a protestantismus roppant kifejlett öntu-
datának egész vakmerősége és merészsége kell ahhoz, 
hogy valaki a XIX. század utolsó évtizedeiben ilyen ál-
lításokkal merjen fellépni. 

Még csak egyetlen egy észrevételt óhajtunk tenni 
ama végszóra és intelemre, melyben az érdemes czikkező 
igy nyilatkozik : „Jusson eszébe, hogy korunk a munka 
és haladás kora, hogy ezt a kort éppen a protestantis-
mus szelleme idézte elő, de éppen azért ha igaz fiai aka-
runk lenni egyházunknak . . . ha akarjuk, hogy . . . as egy-
házunkat megillető vezérszerepet más, netán ujabban 
keletkező vallástársulat ne ragadja magához: akkor csak 
hadd folyjék a munka" . . . 

„Egyházunkat megillető vezérszerep" Quo jure ? kér-
dezhetné mindenki velünk. Talán a számarány az alap ? 
Vagy a nagy bosszú és dicső mul t? Vagy minő vallási 
avagy hazafiúi érdemek azok, melyek vezérszerepre jo-
gosítanák a protestantismust? Miért illetné meg éppen a 
protestantismust a vezérszerep ? Az, hogy de facto ná-
lunk, szent István országában, praeponderantiával birnak, 
az nem jogalap, az nem jogczim. Az múlékony politikai 
tünemény, melyet csak annál erősebb reactio szokott fel-
váltani, mentől nagyobb és nyomasztóbb volt az előbb 
kifejtett actio. Ezt az empiricus, annyi század tanúbi-
zonysága által megerősített tételt a protestantismus is 
meg fogja tapasztalni, itthon is, a külföldön is. ? 

Veszprém. „ A katholikus nép." — E czim alatt a 
,V. Közlöny' következőleg utasítja vissza a ,M. Korona' 
katholikus publicistájának a „püspöki karra" irányzott 
insinuatiós szemforgatását : 

„Az kétséget nem szenved, hogy egy ország sem di-
csekedhetik oly kimagasló püspöki karral, mint dicseked-
hetik szép Magyarország és ebben a Magyarországban 
mi katholikusok. A vallási befolyást nem is emlitve, ha 
kell óriási anyagi segély, ott a magyar püspöki kar ; 
kell valami közelgő veszélyt elhárítani, még a másvallá-
suak szeme is a magyar püspöki kar felé van fordulva, 
attól várnak nyilatkozatot, attól irányt és annak határo-
zata döntő és legtöbb esetben eredmény- és eseménydús. 

Csoda-e már most, hogy minden, még a legkisebb 
kath. actio és ügy is a püspöki karhoz van forrva any-
nyira, hogy, ha csak a püspöki kar nem kezdeményez és 
ki nem visz valamit, mi katholikusok minden ténykedéstől 
felmentve érezzük magunkat? Csoda-e már most, hogy a 
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főváros kath. vezérlapjai a congressusi eszmecserék alatt 
egytől-egyig mint ezen álláspontra helyezkedtek és sem- j 
minemű kath. ac t ió t .meg sem indíthatónak jeleztek, ha- ! 
csak az magától a püspöki kartól nem indul ki ?*) 

Senki nem nagyobb tisztelője és méltatója a püs-
pöki karnak, mint mi. kik minden néven nevezett fon-
tosabb ügyben el nem mulasztjuk Kovács Zsigmond 
megyés püspök urunk ő excellentiájának bölcs tanácsát 
kikérni és kimondjuk nyiltan, hogy a legkritikusabb pil-
lanatokban oly atyai bölcs tanácsokat és irányelveket 
voltunk szerencsések nyerhetni, a melyek működésűnkben 
megedzettek annyira, hogy ma szent ügyünkért férfiasan 
sikra szállhatunk. Ezek előre bocsátása után ki kell mon-
danunk, hogy felette hátrányosnak találjuk azt, ha mi 
mindig, mindent csak a püspöki kartól várunk és ma-
gunk egymásba font karokkal állunk mindazon esemé-
nyekkel szemben, melyek maholnap fejünk felett össze-
csapnak. Nincs is annál könnyebb, mint semmit sem 
tenni és csak folyton azt hangoztatni, tegyen a püspöki 
kar, kezdeményezzen a püspöki kar, mintha az a püs-
pöki kar arra való volna, hogy helyettünk mindent, de 
mindent végezzen, mindent tegyen. 

Akik igy gondolkodnak, a legkíméletlenebbül sújt-
ják magát a püspöki kart és még tátongóbbá teszik az 
űrt, mely a kath. nép és a papság közt van. Súj t ják a 
püspöki kart, mert e szerint a katholikus ügyek minden 
téren való hanyatlásának ódiumát a püspöki karra hárít-
ják, hisz ha csak annak lehet valamit kezdeményezni és 
tenni, akkor az esetleges nem tevés az ő mulasztása. Tá-
tongóbbá teszik a kath. nép és a papság közt az űrt, 
mert ép az ily felfogás jogosít ja fel a népet arra, hogy 
minden kath. ügyre azt mondhat ja , papok ügye, végez-
zék magok a papok, semmi közünk hozzá. 

Nagyon sok ügyünk van, amelynél a kezdeménye-
zést lenn kell kezdeni épp ugy, mint az épitésnél a fun-
damentum-ásást. A kath. népet magát kell nekünk na-
gyobb működésre bírnunk, amelyet aztán a püspöki kar 
bölcsesége vezet, irányit, egységessé tesz, de veszélyes 
a kath. népet minden ténykedéstől elzárni." 

I R O D A L O M . 

Megjelentek és beküldettek : 

1. Lelkipásztorkodási egészségtan, különös, te-
kintettel a közegészségügytanra. I r ta dr. Stöhr Ágos-
ton, würzburgi magántanár . A második eredeti kiadás 
után fordította a veszprémi növendékpapság Pázmány-
köre. II. rész. Budapest. „Hunyadi Mátyás" intézet. 8-r . 
XV, 257 1. A két rész ára 3 f r t 60 kr. 

2. Munkálatok. XLVIII . évfolyam: Az egyház é s 
az állam. A két hatalom eredete, egymáshoz való vi-
szonya, jogai és hatásköre. I r ta Moulart Nándor J . ka-
nonok, löweni egyet. ny. r. tanár. A második kiadás 
után fordítot ta a budapesti növendékpapság magyar egy-
házirodalmi iskolája. IL köt. Budapest, XXIII , 2(>(> 1. 

3. Világtörténelem. Az 1880. évben kiadott minisz-
teri utasítás szerint irta Csuday Jenő. csorna-prémontrei 
kanonok s oki. főgymn. tanár I. köt. Szombathelv, 1885. 
Kis 8-r . XXVIII . 219 1. Ára 1 f r t . 

*) Kiindulás és ki indulás közt különbség van. Minthogy a 
püspöki kar feje az egyháznak : világos, hogy minden init iativá-
nak a püspöki karból kell jönnie, ugy mint a gondolkodás, a szel-
lemi élet ez egyik fötényezője, a fej ini t iat ivájához tartozik. Ha-
nem ettől a ,M. K.' publ ic is tá jának insinuatiója nem következik. 

,h'el.' tzerlc. 

4. Magyarország és a nyugati nagy egyházsza-
kadás. Felavató értekezés. A hi t tudomány doktora aka-
démiai fokozatának elnyerése végett irta : Karácsonyi J á -
nos, nagyvárad-egyházmegyés 1. sz. áldözópap. Az egyház-
megyei hatóság jóváhagyásával. Nagyvárad, 1885. 8-r. 89 1. 

5. Lelki magány. Nyolcz napi lelkigyakorlatok sz. 
Ignácz utmutatása szerint. Neumayr Ferencz S. I. iratai-
ból összeszerkesztette dr. Mayr Gallus Pál, a linzi orso-
lyarendi apáczák gyóntatója. Németből magyarra fordí-
totta több győri egyházmegyei áldozó pap. A győri ft . 
egyházmegyei hatóság engedelmével. A győri orsolya-
rendi apáczák tulajdona. 1885. 16 r. XXlX. 704 I. 
Ara 2 frt . 

VEGYESEK. 
— Hála legyen az Istennek! Meg lesz a „katholi-

kus gyűlés!" Már a „M. Korona" publicistája is f. hó 
9-én kegyes beleegyezését adta. A collegiális kegyes en-
gedélyt a „Veszpr. Közlöny" kapta, avval a megszorítás-
sal, hogy „ha nem is országos nagygyűlés, legalább 
egyházmegyei vagy kerületi kath. gyűlés" iegyen . . . Ecco ! 
Á mi kath. gyűlésünk, t. i. a társulatok és egyletek 
congressusa vagy conferencziája, a kath. egyleti élet len-
dületbe hozatala végett, még nem nyert pardont. Nem 
tesz semmit! Hanem hát mégis furfangos egy ember az a 
,Religio' szerkesztője ! April 8-án kitette, egy alig ész-
revehető kis kérdés alakjába bujtatva, a katholikus gyii-
lésezés lépvesszejét — és ime most már a ,Magyar Ko-
rona' publicistája is, a ki a mordiók egész villámzuhatagát 
dörögte el szegény árva fejünk fölött a kérdés felvetésének 
„inopportunus" volta miatt, — maga is ra j ta ragadt ezen a 
fene tapadós „lépen." Vivat! 

— Komolyabb szavunk is van a ,M. Korona' kath. 
publicistájához. A t. olvasóközönség, tudva, hogy a ,M. 
Korona ' naponkint, a Religio pedig hetenkint csak két-
szer jelenik meg, be fogja látni, hogy nálunk egy számra 
több védekezés is esik. Jelenleg az illető katholikus 
publicista azon vádját kell visszautasítanunk, melyet f. 
hó 9-én emelt, mintha t. i. mi „nemtelen gyanúsítással" 
éltünk volna. A dolog vonatkozik a ,Budapesti Hirlap' 
Catholicae res czimü, bibornok-herczegprimást rugdaló és 
püspökfenyegető ismeretes czikkére. E czikk visszauta-
sítása alkalmából figyelmeztettünk egy érdekes körül-
ményre, arra t. i., hogy a ,B. Hirlap'-ban és a „M. Ko-
r o n á d b a n a Religio szerkesztője ellen egyidejűleg, csak-
nem egy nap intézett odiosus támadás által irántunk 
elárult érzelmek „egymáshoz igen közel eső forrásra 
vallanak." A ,M. Korona' katholikus publicistája azt 
mondja, hogy ez „nemtelen gyanúsítás." Kénytelenek 
vagyunk kijelenteni, hogy ez nem is lehet gyanúsítás, 
mert igaz. Á ,Budapesti Hirlap ' primás-rugdaló és püs-
pök-fenyegető czikkét .egy katholikus" irta, a ki a ,M. 
Korona ' katholikus publicistájának munkatársa. Tehát 
az ellenünk intézett és felfelé pislogó kettős támadás kettős 
forrása, egymáshoz csakugyan közel esik. Tehát a mi állí-
tásunk se nem gyanúsítás se nem nemtelen. A nemtelen-
ség másutt rejlik. Ouod erat demonstrandum. 

— XIII. Leo pápa VII . Gergely pápa centenáriuma 
alkalmából Űrnapján fogadta az olasz kath. congressus 
római és vidéki bizottságainak küldöttségét, melyhez ő 
szentsége megható buzdító beszédet intézett. 

— Az amerikai I I I . általános vagyis nemzeti zsinat 
u j katekizmust adott ki, mely csak 72 lapra terjed (Cate-
chism. of cristian doctrine). Ezt azután tömnyomatban 
kiadják és 3 krba fog kerülni. ( U j M. S.) 

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

Budapes t . 1885. l iudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utczu 8. sz.) 
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Nagyméltóságú és Főtisztelendő 

D r . S A M A S S A J Ó Z S E F , 
egri érsek ur levele 

a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi is-
kolájához. x) 

A Bndapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi 
Iskolájának. 

Köszönettel vettem és élvezettel olvastam 
Moulart Nándornak „Az egyház és az állam" 
czimii, a Magyar Egyházirodalmi Iskola által 
nagy szorgalommal magyarra fordított és nekem 
felajánlott becses müvének mult hó 29-én kelt 
soraik kíséretében megküldött díszpéldányát, és 
a kiállítási költségek némi fedezésére háromszáz 
(300) forintot mellékelek. 

A jeles munkát magyar olvasó közönségünk-
kel is megismertetni, hasznos volt és időszerű. 
Mert a szerzőnek igaza van abban, hogy az egy-
ház és az állam egymáshoz való viszonyának 
kérdése ma is oly izgalomba hozta a kedélyeket, 
mint háromszáz évvel ezelőtt, és nem áll senki-
nek hatalmában elfojtani azon forradalmat, mely 
a szellemeket magával ragadta. Zavar támadt a 
fogalmakban, kuszáitság a tanokban, kishitűség 
uralkodik sokak szivében, és vannak, mint a 
szerző mondja, még a keresztények közt is, a 
kik nem mernek egyenesen a világosságba te-
kinteni, melyet Isten az egyházi tekintély révén 
annyi bőkezűséggel áraszt ránk, és kételkednek 
az egyházban, annak a mai társadalom, élet és 
művelődés vezetésére való képességében. 

Nem veszik észre ezek és nem gondolják 

') A nevezett iskola Munkála ta inak 48. évfolyamában, Mou-
lart löweni egyetemi tanár L'Eglise et l 'E ta t cz. müve magyar 
fordí tásának II. köt . XXV, XXVI és XXVI1. 1. 

meg, hogy az egyháznak nincs nyugalma, nincs 
békéje soha. Bölcsőjétől kezdve folytonos küzde-
lemben fejti ki isteni küldetését, a szorongatta-
tások nagyságában ujitja meg ősi erejét. Es ép-
pen az, hogy ma, csaknem egy ezredév viszon-
tagságai után, a XIX-ik század végén, a termé-
mészettudományok világában mutatkozó felfede-
zési láz közepett, az uj irányzatokat kereső és 
uj átalakulások sejtelmétől gyötört társadalomban 
ismét egész erejével lép elő az egyház és az ál-
lam egymáshoz való viszonyának kérdése és min-
den egyéb kérdés felett mozgásba hozza az iro-
dalmat, a törvényhozásokat, a hatalmakat és 
közvéleményt, ez tanúsítja az egyház nagy ha-
talmát, ez mutatja, hogy az egyház életerejét a 
századok küzdelmei nem meriték ki. 

Mert az idők tengerében a világ mindig 
módosul; hullámai által vitetve, hol alászáll, hol 
emelkedik. Országok és királyságok tűnnek fel 
és elmerülnek : csak az egyház az, a mely a szá-
zadok áramlatai közt helyén áll, szilárdan és 
változhatlanul. Péter széke körül uj rend, uj or-
szágok, uj hatalmak támadhatnak, de a pápa, 
mint a szélvészeknek és a háborgó hullámoknak 
parancsoló Mester helytartója, az uj világ uj vi-
szonyait is ugyanazon változhatatlan törvények 
szerint fogja nyugodtan tovább igazgatni. A vi-
lágtörténelem lapjai tesznek tanúságot róla, hogy 
minden erőszakos átalakulás után, mely a világ 
népeit megrázkódtatja, az egyház az, mely mint 
az evangeliumi magvető, a feltúrt mezők baráz-
dáiba az uj rend magvait veti el. Mert a keresz-
ténység nagy eszméinek és termékeny igazságai-
nak az egyház a hordozója. A kereszténységnek 
pedig, miként Cluizot mondja, dicsősége az. hogy 
mindig van, a miből fölemelje a társadalmat 

47 



306 
R E L I G I O . 

nyomoraiból, mint az egyes embert tévedéseiből, 
s azért a kereszténység története legerősebb bi-
zonyítéka az ő isteni eredetének és legbiztosabb 
záloga az ő jövőjének. 

Igen. az egyház jövőjének zálogát múltjában 
bírjuk. És ja j annak, a ki a mai viszontagságok 
között más utakon és nem az egyház múltjának 
utjain keresi a menekvés, a megoldás kulcsát. 
Valamint az apostolok szent korszakának keresz-
tényei megállapították az egyházat, mert nem 
áldoztak a bálványoknak, ha vértanukká avattat-
tak is, és inkább engedelmeskedtek Istennek 
mint az embereknek, ha a „hostes generis hu-
mani" vádjával illettettek is, ugy mi sem fogjuk 
az Ur egyházának diadalát azzal előmozdítani, 
ha készségesen adván meg a Gondviseléstől nyert-
haza földje iránti odaadó hűséggel a „császárnak 
azt, a mi a császáré," soha nem keresve a har-
czot a harczért, de ha kell, küzdve az igazságért, 
biven ragaszkodunk az egj'ház tanaihoz és ret-
tenthetlenül védekezünk, ha bárki szentségtelen 
kézzel hozzá merne nyúlni az egyház ősrégi 
jogaihoz és életelemét képező szabad önkormány-
zatához. 

És tornyosuljanak bár uj meg uj vészfelle-
gek küzdelmeink közben fölöttünk, a végleges 
diadal iránti erős bizodalmunk nem fog elsöté-
tülni soha. Mert a megváltás müvének fölszaba-
dító hatása nem csak egy korszakra terjed ki, 
az Ur nemcsak egyszer győzte meg a világot, 
az Ő keze a századok folyamán nem rövidülhe-
hetett meg, és a XIX-ik század végén is van a 
Mindenhatónak hatalma arra, hogy elválaszsza 
a világosságot a sötétségtől. Az uj eszmeáram-
latok, uj tévedések és uj rázkódtatások közepett 
is tehát az egyház föladatát meg fogja oldani. 
Mert a keletkező egyház ormairól a századok 
viharaival daczoló egyház falai közt is visszhang-
zik még az Ur szava, hogy a poklok kapui nem 
fognak erőt venni ra j ta : az apostoli korszak leg-
későbbi utódainak is szól még az 0 Ígérete, hogy 
velünk leszen mindennap, egész a világ végeze-
téig: és azért az 0 ígérete szerint az apostolok 
fejedelmével együtt mi is „uj egeket és u j földet 
várunk, melyekben az igazság lakik.'-

Kelt Egerben, 1884. évi november hó 24-én. 
Dr. Samassa József. 

egri érsek. 

I s t r i a i e m l é k e k . 
Irta : Winter Ágoston, 

a Pázmány-intézet lelkiigazgatója. 

IV. 

Délben indultunk Polából. A vasúton több katona-
tiszt kedves társaságában utaztam, igy tehát nem volt 
okom panaszra, mint egykor szent Ignácz apostoli atyá-
nak : „Syriából Rómáig vad állatokkal viaskodom, a szá-
razföldön ugy mint a tengeren, éjjel és nappal, tiz pár-
duczhoz levén kötve, mely egy katona-csapat, kik a kapott 
jótétemény után rosszabbak lesznek." 

Canfonaro állomáson vonatot váltottam, mely l ío-
vignoba vitt. A sziklás talajon szép olajfák és szőlők gyö-
nyörködtetik a nézőt, s mivel egyedül voltam a kocsi-
osztályban, misem háborgatott elmélkedésemben. Az olaj-
fás dombok közt hirtelen, de csak is rövid időre, feltűnt 
Rovigno fehér tornya szent Eufemia szobrával, az ajtóm 
előtt álló kalauz feléje mutatva, mondá : S. Eufemia ! 

Nem sokára Rovignoba értünk. A pályaudvarról 
nézve a tájkép, bármerre nézzünk is meglepő. Előttünk 
emelkedik a tengertől környezett domb, melyen a vá-
roska hires templomával áll, jobbra a tengeröböl, bár-
káival, balra szőlők és olajfák, megettünk pedig egy hegv 
sötét zöld fái tükröződnek a csendes tengerben. 

Rovigno éjszaki és déli kikötőjét régente egy csa-
torna köté össze, de jelenleg a szigetből félsziget lett, 
mivel a majdnem kétszás lépésnyi hosszú csatornát be-
töltötték. A parton-vezetőt, fogadtam, ki a keskeny, görbe, 
nedves és piszkos utczán a templomba vezetett fel. Már 
a rövid ut közepén borravalót kért, fönn a templom előtt 
ismételte kérését, végre, midőn megadtam neki az általa 
meghatározott kalauz-pénzt, reám tekintve mondá, hogy 
csak adjak neki még többet. 

A meglehetős nagy templom belseje fehér, külön-
ben oltárai szépek. Sz. Eufemia oltára a főoltár leczke-
oldalán áll, e megett van a kápolna, hol nagy fehér 
márvány koporsóban nyugszanak az áldott chalcedoni 
sziiz és vértanú csontjai. A falon, mely e kápolnát a fő-
oltártól elválasztja, egy nagy kép vértanuságát ábrázolja, 
melyet egyik életirója igy fest : „Végre pedig a küzd-
térre vezették az Isten szolgáló leányát, ki annak kö-
zepén állva igy imádkozott : „Istenem, azok, kik téged 
segitségül hivnak, ismernek. Vedd lelkemet magadhoz, és 
valamint Ábrahám atyánk áldozatát elfogadtad, ugy fo-
gadd el szintén alázatos szolgáló leányod lelkét!" Ezek 
után az Ur nevét nevezve megjelölte magát. A szabadra 
bocsájtott oroszlánok pedig csókolgatták nyomdokait; 
ezt tették a többi vadállatok is, melyek ellene bocsáj-
tat tak. Hogy pedig a viaskodó vértanusága befejeztessék, 
egyike a vadak közül feléje futva megharapta, de meg 
nem ölte; mire az égből e szózat hallatszott: „Jöjj fel 
Eufemia, állj a szent helyen, vedd a pálvadijt ; pályafu-
tásodat befejezted, hitedet megtartottad." Midőn pedig e 
szózat hallatszott, nagy földrengés támadt, ugy, hogy 
mindnyájan tántorogtak. A szent pedig — lelkét Krisz-
tusnak adá át." 

A másik kép, a túlsó falon e chalcedoni szűz erek-
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lyéire vonatkozik, melyekről Constantin püspök igy i r : 
„Azok, kik Konstantinápolyban laktak, nagy bizalommal 
viseltettek — a minden tekintetben áldott Eufemla vér-
tanú temploma és ereklyéi iránt, és összejöttek, mint a 
folyó vize, hogy meggyógyíttassanak. Drága ereklyéiből 
ugyanis jó illatú vér folyt, mely mint Istentől kapot t bal-
zsam adatott a betegeknek. Ez a hivőkre nézve szent és 
tiszteletreméltó csoda vala, a hitetlenekre pedig és kik 
máskép éreztek, gyalázat és szégyen. De akkor a gonosz 
-és vészthozó Imperator — t. i. Isauri Leo — éjjel néhány 
hasonló gondolkodóval vakmerő bátorsággal bement, meg-
rohanta a minden tekintetben áldott Eufeinia ereklyéit, 
és miután a szekrényt kinyitot ta, az áldott vértanú erek-
lyéit a tartóval együtt elvitte. — Es az átfolyó tengerbe 
vetette." 

„De mivel az Ur az, ki legyözhetlen hatalommal és 
erővel bír, melyet csúffá tenni nem lehet, halljuk csak, 
hogy mikép gondoskodott Krisztus a mi Istenünk, ál-
dott Eufemia ereklyéiről. Mert midőn azok a tengerbe 
dobattak, a véghetetlen irgalmasságú Isten gondviselése 
folytán, Sofia kikötőjéből, (ifj. Just inus nejétől igy ne-
veztetve) két jámbor fivér csolnakja evezett ki, midőn 
pedig a parttól kevéssé távolabb hajókáztak, ime az 
ereklyetartó, mely lefelé folyt, közel volt a hajóhoz. Ezen 
áj tatos férfiak által tehát kihalásztatott, és a hajóban el-
helyeztetett, kik azon véleményben voltak, hogy valami 
világi kincset találtak. Leeresztett vitorlákkal hajóztak 
pedig, hogy Abydus szorosan átmehessenek. Midőn pe-
dig az ereklyetartót kevéssé kinyitották, az ereklyéket 
látták, és áthatva kellemes illattól, csodálták azokat, s 
mivel nem tudták, hogy mitévők legyenek, az LTr segít-
ségét kérték, hogy nyilatkoztassa ki nekik, vájjon szent 
vagy közönséges dolog-e az. Ugyanazon éjjel pedig ki-
mondhatlan fényt és világosságot, gyertyákat és fehérbe 
öltözött férfiakat láttak, kik Krisztust dicsérték. Ismét 
kellemes illatot érezve a hajósok megismerték, hogy 
azok szent ereklyék. Nagy örömtől eltelve, titkon men-
tek, mert féltek a zsarnoktól, hogy a kincset hazájokba 
vigyék." 

„Miután pedig azon szigethez jöt tek, mely Lemnos-
nak neveztetik, nagy zivatar támadt. És midőn e sziget 
tokához értek, mely sziklás és a hajótörésre igen alkal-
mas hely, éltöket féltették. Midőn pedig az Isten boldog 
Eufemia közbenjárására a hajót innen gyorsan eltávoztatta, 
elmúlván a veszély, csendes helyen voltak : hálát adván 
pedig az Istennek, a szent ereklyéknek is megadták az 
illő tiszteletet. Ok azonban féltek és a felett gondolkoz-
tak, hogy kinek birják szent ereklyéit. Azon éjjel pedig 
kinyilatkoztatott nekik e szent ereklyék neve. Nevezett 
éjjel látták, hogy Krisztus vértanuja Glyceria a szigetről 
jöt t , és hogy ez a hajóból ment ki, és hogy egymást 
megölelték. És midőn az, ki a szigetről jött, ahhoz ki a 
hajóból ment ki, igy szólt : Üdvözlégy Krisztus áldott 
vértanuja Eufemia, és miután egymást üdvözölték, egy-
mástól távoztak." Ezután Constantin püspök leirja, hogy 
mikép iparkodott a ké t hajós innen távozni s igy foly-
tat ja : „Ugyanazon éjjel Krisztus vértanuja Eufemia ne-
kik megjelenvén igy szólt: Miért akartok engem ide s 
oda vinni ? Nem akarok ezentúl tovább menni, hogy el-

utazzam oda, hová vinni akartok. — Tegyétek meg, hogy 
itt nyugodjam." 

A kép azon eseményt ábrázolja, midőn a tenger-
partról a szent ereklyéket a templomba viszik. 

Boldog Rovigno, mely ily kitűnő szent testének bir-
tokában van ! 

Midőn XIV. Benedek a bolognai székes káptalannak 
S. Procus ereklyéit kiildé, ezt irta a többi közt nekik : 
•„Tegyétek ki nyilvános tiszteletre a testet, melyet nek-
tek küldünk, s valamint a ti, ugy az egész nép és clerus 
áj tatossága ébredjen fel mindinkább e szent ereklyék iránt, 
és gondoljatok arra, hogy a szentek testei és ereklyéi, 
azon városoknak, a hol nyugszanak és tiszteltetnek, Isten 
irgalmasságából hatalmas oltalmul szolgálnak, hogy meg-
óvassanak a szerencsétlenségektől, melyek által különben 
elnvomattatnának." 

Miután imámat e szent helyen elvégeztem, rövid 
ideig a fehér kövekből épült templom előtti téren időz-
tem, melynek kövei alatt Rovigno gazdagabb polgárai 
nyugszanak. A templom előtti lejtőn levő köztemetőben 
pedig a többiek. A stigmatizált dülmeni apácza mond ja : 
„Ha imádkozva ily sirokra borultam, gyakran fáradt és 
tompa hangot hallottam a mélységből felém sóhajtozni : 
Segits, hogy kijöhessek ! és én egy teljesen tehetetlen 
ember félelmét éreztem magamban. En ezen segély nél-
küli megfeledkezettekről mindig nagyobb buzgósággal 
és tartósabban imádkoztam, mint másokért, és gyakran 
ily üres, néma sirok fölé lassan szürke árnyékoszlopokat 
láttam felszállni, melyek folytatott ima-segély által mind-

I inkább világosabbak lettek." Máskor pedig igy szólt : 
I „Ah a szegény lelkeknek annyit kell szenvedniök ha-

nyagságunk miatt , kényelmes ájtatosság, s a buzgóság hi-
ánya miatt, melylyel Isten és az emberek üdvössége iránt 
viseltetünk ! Mikép lehet raj tok segiteni, ha nem az ele-
get tevő szeretet által, mely érettök azon erényes csele-
kedeteket feláldozza, melyeket ők életökben különösen 
elhanyagoltak ! A mennyei szentek érettök poenitentiát 
nem képesek tartani, és eleget nem tehetnek ; ezt a vias-
kodó anyaszentegyház gyermekeitől kell várniok. Es 
mikép sóhajtoznak az u t án ! Ok tudják, hogy semmiféle 
jó gondolat, semmiféle komoly kívánság sem hatásnél-
küli, ha élő ilyennel bir és mégis mily kevesen törődnek 
velők!" 

Elhagyván e helyet, lesiettem a tengerpar t ra az in-
dóházhoz. Azon órát, melyet e szép helyen, sz. Eufemia 
temploma előtt töltöttem, elfeledni nem fogom. 

Canfonarón át Divacca-ba jutánk, hol hosszabb időn 
át várakoztunk az olasz vonatra. Reggel Grázba értünk, 
melyen tul, vasárnap levén, i t t-ott észrevettük, hogy 
templomba készül a nép. Ezeknek is el lehetne mondani 
szent Vazul szavait : „Nem titok előttem, hogy sok kéz-
műves környez bennünket, ki napi munkája után alig 
szerezte meg élelmét : azok bennünket kényszerítenek, 
hogy beszédünket megrövidítsük, megkurt í tsuk, nehogy 
hosszabb ideig a munkátó l elvonassanak. Mit mondjak 
ezeknek ? Azt, hogy az idő azon részét, melyet az Isten-
nek kamatra adtak, semmiképp sem veszítik el, hanem 
hogy nagy nyereséggel azt tőle visszakapják. Mert bár-
mily akadály adja is magát elő, azt az Isten elodázza ; 
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és az a testnek erőt, a léleknek éberséget, az üzlethez 
szerencsét és boldogságot ad élethossziglan azoknak, kik 
a szellemieket többre becsülik." 

Emlitém, hogy svéd sz. Katalin sz. Brigit ta erek-
lyéivel Triesztbe j ö t t ; innen azután 'Karinthián, Stájerhon 
és Ausztrián át, mert éjszak felé, az egész uton számta-
lau csoda által hirdette az Ur Brigit ta szentségét. A régi 
országút a Szemeringen vezet keresztül, melyet i t t-ott 
a siető vonat ablakaiból láthat tunk, s melyen egykor sz. 
Brigi t ta leánya kíséretével ment. 

Sz. Katalin Danzigban hajóra szállt, hogy a Visztu-
lán a keleti ' tengerbe jusson. De alig értek a nyílt 
tengerre, midőn az Ur szent jegyesét, egy igen kedves 
csoda által tüntet te ki, melyet a svéd zarándokok egyike 
e szavakkal fes t : „Midőn a tengeren hajóztunk, mely 
Svédországot Németországtól elválasztja, és a háború 
miatt, mely a királyságot pusztította, nem tudtuk, hogy 
Svédország melyik kikötőjében kössünk ki, délután, hir-
telen egy fehér, világosan tündöklő csillag mutatkozott 
az égen, melyet legelőször egy ártat lan beteg gyermek, 
ki a hajón volt vett észre, de melyet nemsokára mind-
nyájén láttunk. Mi nagyon csodálkoztunk és igy szóltunk 
egymáshoz, hogy délben, világos nappal még soha sem 
láttunk csillagot. 

E mindnyájunk előtt ismeretlen csillag, folyvást a 
hajó előtt haladt. Következő éjjel azonban egyiknek kö-
zülünk mondatott : „A csillag, melyet tegnap a hajó előtt 
menni láttál, s mely néktek a kikötőt meg fogja mutatni , 
Brigitta, Jézus Krisztus szeretett jegyese, kinek hire 
most, mint egy csillag kel fel, mig egykor, a naphoz 
hasonlóan az egész világot meg fogja világosítani." 

(Vége). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun 12. A kath. társulati és egyleti élet 

eszméjéről. II. — 
Minthogy a ,M. Korona' mai számában, jun 9-iki, e 

helyütt közlött levelünkre vonatkozólag, semmi sem ta-
lálható ; ez pedig legalább annyit jelent, hogy a vitát, 
mielőtt jelen önigazolásunkat befejeznők, a sértegetéseket 
netalán folytató közbeszólásokkal elmérgesiteni nem akar ja : 
részünkről, a mint nem voltunk elsők a támadásban, ugy 
most sem engedhetjük magunkat megelőztetni az elő-
zékenységben ; és azért a legbékülékenyebb szellemben 
fogunk igyekezni a maguk valódi értékére leszállítani azon 
ellenvetéseket és bombasztikus nehézségeket, melyeket a 
,M. Korona ' kath. publicistája az általunk contemplált 
kath. egyleti és társulati congressus eszméje fölé összehal-
mozott. 

Mit te t tünk mi — és mit mondott a ,M. K.' pub-
licistája ? 

Jó lesz ezt világosan még egyszer szem elé kitűzni. 
Felvetet tük a kérdést, hogy „nem lehetne-e a Bu-

dapestre való tömeges felrándulások ez évében legalább 
kezdetnek és próbaképen megtartani a katholikus társula-
tok és egyletek országos congressusát ?" 

Az igy felvetett kérdés fölött kifejtett eszmecsere 
fonalán azután rámutat tunk ama körülményre, hogy a 

kath. tömörülésnek az eszmecsere által napvilágra kie-
melt három ismertettük különféle ala pjai között, a kath. 
egyletek és társulatok congressusa lá tszik a legkönnyebben 
összeállítható és idomítható alapnak, annyival is inkább, 
mert a kath. társulati és egyleti ügynek a fejlesztése bírja 
a főt. püspöki kar osztatlan tetszését és pártolását, és, a 
mennyiben erre is szükséges tekintettel lenni, nem nél-
külözi a hazánk sorsát intéző mindenkori és feltételezhe-
tőleg jóakaratú kormányok belenyugvását, birván némely 
társulataink, a melyeknek t. i. erre a végett, hogy törvény-
szerűen és biztonságban létezhessenek, sziikségök van, alap-
szabályaiknak az állami felsőbbség által megadott láttamozá-
sában kellő garaucziát holmi agitaczionalis velleitásoknak 
ürügyül való felhányása és az ily csinált ürügyeknek a 
kath. társulati élet és gyülésezés megakadályozására való 
felhasználása ellen. A ,M. K.' publicistája, ki, a mint 
mult levelünkben kimutat tuk, május 23-án még „nemes 
és magasztos intentio"-t látott a felvetett eszmében, jun. 
3-iki famosus fordulatu támadásában elnevezte az egészet 

i en bloc „iczipi"-nek, „riduculus mus"-nak, „conventicu-
lum"-nak, „csodabogárénak, „impraktikus"-nak. 

Sorra vesszük ezeket a „csodabogarakat", fajok 
szerint csoportosítva. 

Hanem előbb néhány allotriával kell végeznünk, 
melyeket a t . collega niajoris confusionis gratia jónak 
látott belekeverni a tisztán, világosan és szabatosan felve-
tet t eszmébe. 

Ezek az allotriák a „nemzeti zsinat" eszméje, s „a 
feltűnni vágyó szellemek vagy nagyon is jámbor lelkek." 

A mi ez utóbbiakat illeti, azt minden jólelkű ember 
tudja, hogy a „jámbor lélek" és a „nemes és magasztos 
intentió", melyet a tisztelt colléga május 23-án a felvetett 
congressus eszméjében látott , szépen összeférő gondola-
tok, és a tisztelt collega csak szive nemes sugallatát kö-
vette, midőn május 23-án a „jámbor lelkek"-nek „nemes 
és magasztos intentió"-ját el ismerte; de hogy mit köve-
tet t jun . 3-án, a midőn a „nemes és magasztos intentió"-t 
„feltűnni vágyó szellemek "-kel hozta összeköttetésbe és 
hogy mikép lehetséges egymással összeegyeztetni „diesen 
Contrast der Natur" , azt magyarázza meg neki Graf 
Oerindur. 

A mi a „nemzeti zsinat" eszméjét illeti, erre vo-
natkozólag a t. colléga, a „püspöki karra irányzott insi-
n u a t e s szemforgatással, azt veté szemünkre, hogy „a 
„Religio" t . szerkesztője néhány év előtt igen erélyesen 
sürgette (a) nemzeti zsinat megtartását ." 

Há t mi szivesen „felfrissítjük" (az ő szavajárása) t. 
collegánk egyháztörténelmi tanulmányait és megmond-
juk, hogy mi fán termett az a „nemzeti zsinat* a 
„Religió"-ban. 

A „Tartományi zsinat Esztergomban 1858. szep-
tember hó 19-ik napjain. A magyar egyház régibb zsi-
natainak rövid történetrajzával" stb. czimü mü 66. 1. ezt 
olvastuk: „Az előadtuk vázlatokból világos, hogy 1648-
ban tar ta to t t Magyarországon az utolsó nemzeti zsinat, 
1658-ban pedig az utolsó esztergom-érsekmegyei vagyis 
tartományi zsinat, Nagyszombatban. Ez több mint két 
hosszú századot foglal magában, mely alatt Magyaror-
szágnak valamint politikai s társadalmi viszonyai, ugy a 
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magyar egyház kül- és belviszonyai is lényeges változá-
sokon mentek keresztül. E hosszú időköz s ama lényeges 
változások a politikai és erkölcsi életben, már magukban 
elég indokot nyújtottak arra, hogy az egyházi zsinatok 
megszakadt fonala újra fölvétessék ; de ha fontolóra 
vesszük másrészről azon fordulatot is, melyet, kivált nap-
jainkban, az erkölcsi és társadalmi irány, kétségtelen vo-
natkozással a hitéletre világszerte s igy hazánkban is 
venni k e z d . . . a zsinatok tartása már csak a kellő tájé-
kozás szempontjából is elutasithatatlan kötelesség gya-
nánt tűnt fel. E kötelességérzettől áthatva, már az 1848-iki 
zavaros napokban kezdtek hazánk főpapjai arról tana-
kodni. hogy valamint egyházunk szertartásai, ugy fegyelme 
körül, korszerű javításokat miképp lehessen egy ujabban 
tartandó nemzeti zsinaton életbeléptetni. Ez okból a püs-
pöki kar 1848-iki augusztus hó elején Pesten összegyűl-
vén, elhatározá, hogy Esztergomban ugyanazon év 24-ik 
napján megnyitja a nemzeti zsinatot,, vagy ha pedig az 
egybegyűlt országgyűlés augustus hónál tovább tartana, 
ennek befejezése után a 28-ik napon, okvetlenül. Az ezen 
zsinaton tárgyalandó ügyek sorozata öt részre s huszonöt 
szakaszra vala felosztva s közölve minden egyes püspöki 
megyével. A kijelölt tárgyak köztanácskozmény tárgyaivá 
is lőnnek a megyékben, de a szándékolt nemzeti zsinat 
a közbejött forradalmi események miatt meg nem tör-
ténhetett." — A közbejött „nem nemzeti" korszakban nem-
zeti zsinat nem tartathatván, — most pedig, hála Isten-
nek, ismét „nemzeti" korszak köszöntvén be : a .Religio'-
nak, melynek hivatása talán csak inkább lehet a zsina-
tokkal való foglalkozás, mint holmi „Congo-congressusob " 
asztaláról lehulló morzsák fölötti kérődzés, — talán csak 
foglalkozhatott a nemzeti zsinat eszméjével, melynek — 
persze, hogy a M. Korona t. publicistájának praesumált 
engedelmével, — 1848-ban és azután is annyi tért és 
eszmét szentelt ! ? 

Ime, ezen a fán termett az a „nemzeti zsinat." Emel-
jünk kalapot előtte 1 

A mi már most a nem allotriákat illeti, kezdjük a 
kezdetnél. 

Erre ellenfelünk azt mondja, hogy „piczi." 
Hát melyik kezdet — az Isten alkotásait kivéve 

— nem volt kezdetben „piczi?" Az emberek milliói csak 
Isten ostorának nagy csapásai vagy áldásának nagy csodái 
alatt tömörülnek össze rögtön és rohamosan nagy közös 
actióra. A közönséges fejlődés csekély, sokszor alig ész-
revehető kezdettel kezdődik. Az épület nem egy pillanat 
müve. Követ kőhöz rakó apró munkával jő az létre. Es 
vájjon nevetséges-e az a kőműves, a ki az első kapavá-
gást megteszi, és az első „iczipiczi" téglát az alapba le-
teszi, habár nem is tudja, hogy a zárkő betételénél fog-e 
még élni ? 

Bizony bizony, kedves collega, nem fogunk mi 
„megbizonyosodni" soha egy a külföldi katholikusoké-
hoz hasonló imposans egyleti és társas életről és ennek 
még imposansabb palestrájáról, egy kath. congressusról, 
mint saját édes magunk alkotásáról, — mig csak meg nem 
bizonyosodunk arról, hogy minden kezdet piczi ! 

Tisztelettel tekintünk fel a német katholikusok éven-
kinti nagygyűlésére, mint nagyszerű alkotásra. De ne 

feledjük, hogy az félszázados alkotás, mely kezdetben 
szintén — csak „piczi" vala: Az 1856-iki linzi „nagy-
gyűlés"-ben p. a nagy Németországból és Ausztriából 
13 egyházmegye csak vagy 10-féle egylet és csak 43 tag 
által volt képviselve, melyhez a linzi egyházmegye 23 
taggal járult, körülbelül összesen ugyanannyi vendéggel ; 
(Verhandlungen 3—11. 1.) mig az ambergi nagygyűlésen 
tavai a tagok és vendégek száma már megütötte a 10.000-et. 

Hanem hát „impraktikus" dolog ez a kath. egy-
leti és társulati congressus ! Impraktikusabb a társulatokat 
és egyleteket venni alapul, még az „Elvbarátok Szövetségé" 
nél is. Ez a t. collega másik észrevétele. 

Ha egy bold. Kubinszky vagy Nogáll János püspök 
stb., mondaná ezt szemünkbe, a kik az egyletek alapjára 
fektetett németországi kath. nagygyűlések praxisában 
részt vettek, — igazán bámulnánk, hogy mikép is tud-
tunk ily nagy praktikus emberek előtt ily impraktikus 
eszmével fellépni : de mikor ezt velünk szemben, a kik 
nem tolakodásból, nem kíváncsiságból, nem feltűnés szel-
lemétől vezéreltetve, hanem magas és tekintélyes egyleti 
vezérember képviseletében (gróf Pergen) 1875-ben a 
paray-le-moniali congressusban, és szives baráti meghívás 
folytán ugyanazon évben a freiburgi kath. nagygyűlés-
ben mint tag részt vettünk — egy olyan ember mondja 
ki, a kinek kath. egyleti és congressusi világlátása — a 
maga képzelete : akkor kénytelenek vagyunk, még inkább 
bámulni a fölött, hogy mikép lehet praktikus szempon-
tokkal vezéreszméskedni annak, a ki az ilyen nagygyű-
lések praxisához bizony csak oly közel áll még, mint a 
hajdú a harangöntéshez. 

Hanem hát mégis nem egyéb mint „csodabogár" 
ez az általunk contenplált kath. egyleti és társulati con-
gressus ! Miért? Mert p . . . „az Oltár-egylet képviselője 
csak oltár-egyleti dolgokról szólhatna, a Mária-egyesületó 
szintén csak saját ügyeiről, a melyekhez a többi képvi-
selőknek egyesületeik alapszabályain tul sem lehetne 
hozzászólni." 

Ignotos fallit, notis est derisui ! 
Csak — csak ! Csak ez a két csak ne volna benne ! 
Felületes kapkodásról vádol a külföld bennünket, s 

ime itt csakugyan a felületességnek, hogy ne mondjam 
ignorancziának, valóságos kérkedésével találkozunk, a mely 
még hozzá leczkéztetőleg lép fel ! Mintha bizony a leg-
különfélébb egyletek közös congressusának nem az volna 
a közvetlen czélja, hogy az egyleti életnek minden egy-
letben meglevő közös vonásaihoz közösen és kölcsönösen 
hazzászólni engedjék a sokféle tapasztalatú egyletek tag-
jait, tiszteletben tartva a különféle egyletek önállóságát! 
Mintha bizony e közös érintkezést s ezt a kölcsönös tá-
mogatást az illető egyletek alapszabályaiban egy külön 
paragrafus tilalmazná ! És uram fia ! mintha ez a colos-
salis nehézség meg nem volna már régóta fényesen oldva 
a német katholikusok nagygyűlésében, melyet a t. collega, 
sajátságos ! az általunk contemplált kath. egyleti con-
gressus eszméjének confundálására első sorban szerepelhet. 

Hányszor mondta már a ,Religio,' hogy ezeknek a 
nagygyűléseknek még a nevök is a XXIX. nagygyűlésig 
ez vol t : Generalversammlung del' katholischen Vereine 

i Deutschlands. Csak a XXIX. közgyűlés elé látjuk ter-
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jesztve az alapszabályok revisióját ez alatt a név alatt : 
Generalversammlung der Katholiken Deutschlands. T. i. 
ennek a változásnak az oka abban rejlik, mert most már 
a német katholikusok ugy be vannak gyakorolva az egy-
leti életbe és annyira ismerik egymást, hogy csak fel-
bivni kell őket a nagygyűlésre, és ők megjelennek, s 
hogy valaki tagja lehessen a közgyűlésnek, elég garan-
czia most már egy másiknak az ajánlása. Azelőtt mint-
egy külön-külön álló gyakorló terekül szolgáltak a kü-
lönféle egyletek mindnyájuk közös congressusához, vagyis 
a nagygyűléshez, és a valamely egylethez való tartozás 
garanczia vala az illető jó szelleme mellett. Jelenleg, ha 
valaki a nagygyűlésbe tagul felvétetni akar, elég ha mint 
„katholikus" egy tag által ajánlva van. Az ott magától 
értetik, hogy az illető az egyleti életben eo ipso, mert 
katholikus, activ részt vesz. 

Hanem mi nem kezdhetjük ott, a hol a német ka-
tholikusok félszázados alkotásukat betetőzték. Akár va-
lamely országos szövetség rögtönzése, akár rögtönzöt t 
hitközségi választások ut ján a kath. gyülésezés palestráján 
gyakorlatlan ezereket megjelentetni könnyen oly gordiusi 
csomóban végződhetnék, mint az autonomiai congressus. 

Kezdjük tehát ott, a hol a német katholikusok : a 
kezdetnél. Fektessük a congressust a katholikus egyletek 
és társulatok alapjára, ugy mint az Németországban 
megindult, a hol a kath. nagygyűlés alapszabályainak 1. 
§-a kimondotta, hogy „minden őszön, ha lehet szeptem-
berben, tartatik Németország valamennyi kath. egyleteinek 
egyetemes gyűlése (Generalversammlung), a melylyel az 
egyes egyletek specialis évi közgyűlései lehetség szerint 
összekötendők." 

íme, mily szépen van itt kiegyeztetve az illető egy-
letek önállósága, valamennyinek egy imposans közös kath. 
nagygyűlés magasztos intézményébe való befoglalásával. 

És csakugyan : a németországi kath. kétféle módon 
ta r t ják évi közgyűléseiket: a kisebbek, Vincze-egylet, 
kath. tanuló-egyletek stb. a kath. nagygyűléssel egyide-
jűleg és egy helyen, mintegy annak a keretében, a na-
gyobbak, p . Görres-egylet, Canisius-egylet, Cecilia-egylet, 
kath. kereskedők egyletei, Bonifácz-egylet stb. külön 
időben és külön helyen, szívesen látogatva ezenkívül a 
közös kath. nagygyűlést is. 

Ugyan hogyis mondhatta ,csodabogár"-nak t. col-
lega azt, a mit maga is, a kath. társaséleti és gyülésezési 
alkotás eme remekében, annyiszor megbámult és mintának 
állit fe l ! 

Ily vastag ignorancziával a német sajtóban vezér-
szerepelni nem lehetne ! 

Mit mondjunk továbbá arra, hogy a t. collega a 
kath. egyletek és társulatok vezérférfiainak, küldötteinek, 
tagjainak zelantjainak congressusát „conventiculum"-nak 
nevezte ! ? 

A kath. egyletek és társulatok élén álló férfiak 
mind bizalmi férfiúi az egyház föpásztorainak, tagjaiak 
pedig az activ katholikusok élitjét képezik. Ezekről 
föltételezni, hogy nem kérnék ki főpásztoraiknak, és sze-
retnék bírni bölcs tanácsát, vagy nem e szerint já rná-
nak el, a legméltatlanabb sértés kath. hitéletünk és tár-
sas életünk legérdemesebb munkásai ellen. 

F á j a lelkünk, hogy egy érett eszme fölött ily éret-
lenségek ellen kell védekeznünk egy különben tiszteletre 
méltó egykori munkatárssal szemben, a kivel, mint min-
denkivel, a ki a kath. publicistika terén működik, kar-
öltve szeretnénk járni . 

Végül, és ez dönt : a mi a „megbizonyosodás" leg-
vitálisabb részét illeti, hát „kijelentjük," hogy 1882. no-
vember hó valamelyik napján voltunk szerencsések a 
reánk nézve legilletékesebb ajkakról hallani, hogy a kath. 
társulati és egyleti congressus meghonosítása, a német 
katholikusok Generalversammlungjának mintájára, bizony 
„jó eszme" — „jó lenne!" 

És hát mi ennél többet nem mondottunk. 
Hanem azután ezt fennen hangoztatnunk jogunk és 

kötelességünk — a múltban, a jelenben és a jövőben ! 
? ? 

Csanádi-egyházmegye, junius elején. A felirat 
sorsa. — A „Rel." ez évi május 9-i számában közlött 
levelemben a csanádi egyházmegyei papság által a papi 
kongrua stb. rendezése érdemében az egyházmegye nagym. 
főpásztorához intézendő felirati javaslatra nézve Ígéretet 
tet tem, hogy a kerületi gyűléseken mi sors érendi azt, 
erről is e lap t. olvasóit annak idején lehetőleg értesíteni 

I fogom. 
Teszem ezt most ; de, amint megjegyeztem, csak le-

\ hetöleg, amennyiben t. i. magamnak a felirat sorsáról innen-
! onnan tudomást szereznem sikerült. 

A nagy-kikindai egyház-kerület, melyből az eszme 
eredetileg kiindult, legelső terjesztvén fel e kérvényszerü 
feliratot, s azonnal választ is nyervén a megye atyai 
lelkű főpásztorától, mely válasz köztudomásra jutot t , 
nyilván több egyház-kerületben, hol a tavaszi gyűlések 
később tar tat tak, ugy gondolkodtak, hogy a felirat czélja 
most már túlhaladott álláspont, s annak elfogadását és 
felterjesztését elejtették, miután különben is a dolog 
természetéből folyólag ugyanazon választ vették volna. 
Igy történt , hogy a felirati javaslat változó sorsban ré-
szesült, s hol az egyik kerület által lelkesen elfogad-
tatott , hol egy másik által teljesen mellőztetett, hol meg 
egy harmadik által mint túlhaladottnak vélt ügy tárgya-
lás alá sem vétetett. Mégis az eszme megpenditése és 
legalább részben való kivitele nem volt fölösleges ; leg-
alább, ami a tájékozást és megnyugtatást illeti, engem a 
megyés főpásztor által ft . dr. Littahorszky Károly, pré-
post és torontáli főesperes ur ő nagysága czimén a nagy-
kikindai kerület papságának adott kegyes válasz, a kö-
rülményeket mérlegelve, teljesen kielégített. íme a válasz 
ide vonatkozó ta r ta lma: „Quidquid — irja a bölcs fő-
pásztor — quoad modalitates ad erigendum vel augen-
dum fundutn sublevandis misere dotatis Curíonibus de-
stinatum per Conferentiam propositas tenendum sit, non 
possum, quin satisfactione prosequar illam promptitudi-
nem, qua membra Conferentiae negotium gravissimi mo-
menti arripiunt et ad illud expediendum opem auxilium-
que ferre parat i sunt, praesuleam recognitionem meam 

! manifestem." Elég, hogy a fiúi hódolattal felterjesztett 
felirat tar talma ily atyai elismeréssel fogadtatott . A me-
gye papsága meg lehet győződve, ami életrevaló és ki-
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vihető eme feliratban foglaltatik, azt a megye legjobb-
lelkii főpásztora bizonyára magas figyelmére méltatja és 
helyesli is. Egyébként igen megnyutató Csanád lelkész-
kedő papságára főkép az, mit a nagylelkű főpásztor em-
iitett kegyes válaszában folytatólag tudomásra hoz (ér-
dekelni fogja ez más egyházmegyék lelkészeit is !) a 
következőkben : „Ceterum hic observare debeo — irja ő 
nagyméltósága — divecesim Csanádiensem Curatis suis 
misere dotatis de subsidiis hucusque semper providisse 
et Deo adjuvante in futuro quoque provisuram esse, quin 
necessarium esset, si ve e fundo religionis, sive aliunde 
avxilium implorare ; fundus misere dotatorum Ceurionum 
sollicitudine praedecessornm meorum Episcoporum Csa-
nádiensium conflatus et per me notabili summa jam auc-
tus*), pro 1885. de capitali 57,746 fl. disponens acceden-
tibus ad census huius capitalis eventualibus proventibus 
notabile subsidium subministrare potest. Fundus hic eius-
que emergens augmentum semper sub administratione Ven. 
Capituli remanebit." Vajha hazánk minden egyházmegyéje 
szegényül dotált lelkészei segélyezésére ily nevezetes alap-
tőkével rendelkeznék ! Ii. G. 

Páris. Guibert bibornok levele Goblet miniszterhez a 
sz. Genoveva templomának profanácziója ellen. — 

Miniszter U r ! 
Május 27-ről kelt levelét megkaptam, melyben közli 

velem a május 26-i decretum másolatát, melynek értel-
mében a sz. Genovéva temploma elvétetik a katholikus 
kultusztól. Már négy éve annak, hogy hasonértelmü tör-
vényjavaslat foglalkozott e tárgvgyal a parlament kez-
deményezésére és később meg is lőn szavazva. A meg-
szavazás előtt levelet intéztem önnek egyik elődjéhez 
1881. febr. 28-án, mely mostanáig sem került nyilvános-
ságra. A törvény-javaslatot a szenátus nem fogadta el, 
s én azon véleményen vagyok, hogy az egyházi és vi-
lági hatalom közti konfliktust mindaddig kerülni kell, mig 
azt a lelkiismeret megengedi. 

Most már nem fordulhatok a kormányhoz, hogy 
megakadályozza ez intézkedést, mert épen a kormány 
kezdeményezésére történt. — Mig 1881-ben törvényre 
volt szükség, mely nem szavaztatott meg ; addig ma el-
tekintenek attól és megelégszenek egyszerű dekretummal. 
Epugy mint midőn önnek elődje beterjesztette hirhedt 
(fameux) 7. törvényczikkét, akkor azon hitben volt, hogy 
csakis törvény utján lehetséges megfosztani a szerzetese-
ket polgári jogaiktól : a törvényczikk elvettetett, s ime 
megjelentek a dekretumok. melyek elégségeseknek lát-
szottak azon száműzetés kihirdetésére, inelv azelőtt még 
jogtalannak tartatott . Ezen eljárás tehát rendszerré fej-
lődik ki, mely előtt semmi szerzett jog sincsen biztonság-
ban. Nem hiszem, hogy oly eszköznek tartsa ezt akormány, j 
mely tiszteletet s bizalmat volna hivatva kelteni iránta. 

On tehát, miniszter ur, elidegeníti sz. Genovéva 
templomát. A jogi ellenvetések, a tények tisztázása, mind-
amaz erkölcsi tekintetek, melyeket e dekretum s a 
benne tartalmazott indokolás ellen felhozni lehet, már 

*) Egy másik kegyes válaszából részletesen megtudjuk , 
mennyivel szaporí tot ta ezen alapot a nagylelkű főpásztor legújab-
ban is a saját jából . Örök hála legyen e legújabb nagylelkűségért ! ! 

1881 -iki levelemben fel vannak sorolva. Most csak azért 
iront e sorokat, s nyilvánosságra is bocsátom, hogy egy-
házmegyém tudja, miszerint megteszem kötelességemet. 

Ezen erőszakos tény előtt, melyről értesít, nem le-
het más utolsó kötelességem, mint elszomorodott lelkem-
nek ; felháborodott lelkiismeretemnek egész erejével til-
takozni azon erőszak ellen, mely mint 1830-ban is, csu-
pán a forradalom nyomása alatt történhetett meg, mely 
inkább a gyengeségnek jele, mint Guizot mondja me-
moirjaiban. 

Tiltakozom a tény igazsága nevében, mert ön állitja, 
hogy a Pantheont vissza kell adni eredeti rendeltetésé-
nek ; mert csak a közelmúlt történelmében járatlanok és 
tudatlanok előtt ismeretlen, hogy e templomot királyi 
alapitója a 12 évszázad óta fennállott ősrégi szentély he-
lyettesítésére emelte Páris szent patronájának. 

Tiltakozom a népjog nevében, mert ön azt állitja, 
hogy a templomot vissza akarja adni törvényes rendel-
tetésének : tiltakozom akkor, mikor egy másik, valóban 
törvényes rendelet 1806-ban visszaadta a templomot a 
vallásnak, s ezt törvény szerint nem tehette hatástalanná az 
1830-iki rendelet, mely épp oly törvénysértő, mint a mai 
s melyet 22 év múlva megsemmisítettek. 

Tiltakozom a konkordátum nevében, mert ön meg-
támadja a katholikus vallást, melynek ezen egyezmény 
biztosítja szabadságát és nyilvánosságát, különösen a 12. 

nevében, mely következőleg hangzik : .Minden püs-
pöki székesegyház, kathedralis, plébánia és egyéb eddig 
el nem idegenitett templom, melyre a vallásnak szüksége 
van, a püspökök rendelkezésére bocsáttatnak." On az t 
állitja, miniszter ur, hogy az állam rendelkezhetik sz. 
Genovéva templomával, mert az sem székesegyház, sem 
pedig plébánia-templom. Hogy azonban a konkordátum 
szellemében járjon el, be kellene bizonyítani, hogy nem 
szükséges a vallásnak. Kérdezzék meg a katholikus egy-
házat, vájjon nem tartotta-e szükségesnek minden időben, 
minden országban szentélyt emelni nagy emlékeknek, 
különösen melyek eredetével vannak összefüggésben ? ! Kér-
dezzék meg Páris népét : vájjon nem tartja-e szükséges-
nek fenntartani patronájának szentélyét?! 

Tiltakozom a keresztény lelkiismeret nevében, mely 
sértve érzi magát, midőn egy' ünnepelt költő temetése a 
templom profanálására indokul hozatik fel, oly költőé, 
ki visszautasította az egyház imáját, midőn egy hitünk 
előtt idegen halottat (templomba) temetnek el, s elűzik 
szent hajlékából az Istent, kit mi imádunk. 

Kimondjam-e ? ! Tiltakozom annak nevében , kit 
önök megtisztelni akarnak, mert ő hitte a lélek halha-
tatlanságát és az Isten létét : ő nem akarhatta, hogy te-
metése nyilvános istentelenséggé alacsonyodjék le. 0 el-
ismerte, felfogta templomaink fenségét, vallásunk szent-
ségét. Sajnálom lelkét, melynek fájnia kell, midőn egy 
sértett szentély csarnokában találkozik hullája azon tisz-
teletreméltó földi maradványokkal, melyek egykori bir-
tokosát Páris oltalmul hitta csapásaiban, s kinek sirját nem 
tudják többé tiszteletben tartani. 

Midőn olvassák tiltakozásomat azok, kik a kormány 
eljárását helyeslik, azt fogják mondani reá, hogy üres 
szavak. Tudom, hogy nem áll rendelkezésünkre szavaknál 
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más eszköz a dekretum keresztülvitelének megakadályozá-
sára. De, a magasabb iránti hit hiányában is, megtanulhat-
nák a fait accompli imádói, hogy az igazság győzelme, ha-
bár néha késik is, nem kevésbbé rettenetes szokott lenni. 
Mától fogva nem nehéz belátni azon politika következ-
ményeit, mely egymásután feláldozza a legszentebb in-
tézményeket, csakhogy kielégitse a forradalom szellemé-
nek napról-napra növekvő követeléseit. A köz és magán 
vagyon, utczai rend, a közbiztonság megszűnik. Hiába 
fogják feláldozni azt amit megvédelmezni kellett volna, 
nem lesz lehetséges megmenteni azt, amit akarnak. 

Ezen Pantheon, honnan kizárják az Istent és szent-
jeit, hogy nagy embereket helyezhessenek oda, más te-
metést is fog látni még : talán olyanokét, hogy a jövő 
nagy emberek családjai vonakodni fognak a tisztelettől, 
hogy hasonló temetésben részesüljenek. Ezen politikai 
uralom, mely mindenkinek szabadságot igért, olyan fék-
telenséget fog látni, hogy pusztán neve is hasonhangzásu 
lesz a zsarnoksággal és rakonczátlansággal. 

Ha csak ezt akarják barátjai, akkor csak haladja-
nak a megkezdett uton. melyen hat év óta járnak, s me-
lyen sz. Genovéva templomának profanacziójával megtet-
ték a döntő lépést! 

Fogadja miniszter ur, kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
Guibert, 

párisi bibornok-érsek. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
= Meghívó. A székesfehérvári egyházmegyei r. k. 

tanító-egyesület központi bizottsága által kitűzött 1885-iki 
junius hó 25-én d. e. 10 órakor Székesfehérvárott tar-
tandó közgyűlésre. (Helyiség : a t. alispáni hivatal bele-
egyezésével a megyeház nagyterme,) Tárgysorozat: 1. 
Szent mise V2I0 órakor a székesegyházban. 2. Az elnök 
az egyesület működéséről, állapotáról és ügyeinek veze-
téséről, valamint azok elintézéséről jelentést tesz. 3. Az 
alelnök egy évre megválasztatik. 4. A mult évi közgyűlés 
hitelesített jegyzökönyve bemutattatik és kívánatra fel-
olvastatik. 5. A központi bizottság által az egyesületi 
évre kitűzött neveléstanitástani tételeket megbirálja, azo-
kat elfogadja vagy másokkal pótolja. 6. A közgyűlés 
előtt két héttel az elnöknél írásban bejelentett indítvá-
nyok és beadott kérvények tárgyaltatnak. 7. Az egyesü-
let főpénztárnoka számot ad az egyesület vagyonáról. 
8. Az előadások, tekintettel alapszabályaink 22. §-nak 
g) pontjára, megtartatnak, és pedig felolvasnak : a) Klein 
Lukács moóri főtanitó : ,A házi feladatokról " b) Herder 
Károly nagyhantosi tanító: „Falusi népiskolákban szük-
séges-e egy iskolai évben két vizsgálat s mennyiben 
szolgál a tanmenet előnyére?" c) Schiiffer János pákozdi 
tanító pedig: „A méhészet és az ujabb mozgó szerkezetű 
kaptárok mikénti kezeléséről" gyakorlati előadást fog 
tartani. A ft. esperes vagyis kerületi tanfelügyelő urak 
tisztelettel kéretnek, hogy e meghivót a kör tagjaival 
a nt. plébánia-hivatal utján jókor hivatalosan közleni 
szíveskedjenek, miért is meghivási példányok kellő szám-

ban becsatolvák. Kelt Székesfehérvárott, 1885-iki év ju-
nius hó 1-én, Dr. Pellet Ödön s. k., apát-kanonok, egy-
házmegyei főtanfelügyelő, az egyesület elnöke. 

= Uj kath. egyletek. A hódmezö-vásárhelyi róm. 
kath első ÍOO frtos temetkezési egylet alapszabályai a 111. 
kir. beliigyministerium által f. évi 27,656. sz. alatt a be-
mutatási záradékkal elláttattak. — A nagyszombati kath. 
legényegylet alapszabályai, a magy. kir. belügyminiszté-
rium által, folyó évi 28,790. szám alatt, a bemutatási 
záradékkal elláttattak. — A sz. Cirill és Methodról ne-
vezett és a budapesti róm. katholikusok által alapított 
I-sö betegsegélyzö és temetkezési-egylet alapszabályai, a 
magy. kir. belügyminisztérium által folyó évi 28,865. 
szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. 

— A váczi egyházmegyéhez tartozó czeglédi kerület 
f. hó 1-én tartotta meg rendes évi gyűlését, melyet el-
nöklő ft. Arndorfer Alajos vecsési esp. pleb. ur lelkes 
beszéddel nyitott meg, s átérzett hévvel emlékezett meg 
az egyházmegyének jubiláló nméltóságu föpásztoráról. 
Majd válogatott kifejezésekkel buzdította a kerületi pap-
ságot, hogy éberek legyenek a mai kor vallástalan áram-
latával szemben. Beszéde után megejtetett az időközben 
megürült kerületi jegyzői tiszt betöltése. Ribényi Antal 
kispesti lelkész lett megválasztva. Kiváló pontja volt a 
koronának egy theologiai tárgyról, a bűnbánat szentségéről 
szóló értekezés, melyhez kivált elnöklő szakavatottan s 
nagy tudományos apparatussal beszélt. Az ülést követte 
fényes díszebéd, melyet a házi urnák, nsgos Makáry Ist-
ván apát-plébános urnák elmés és mulattató toasztjai 
fűszereztek, s a melyek jelenlevők mindnyájánál felejthet-
lenné tették a napot. ( M . Kath.) 

VEGYESEK. 
„,*„, A tudomány-egyetem hittudományi karából Páz-

mány Összes müvei kiadására kiküldött bizottság ma 
f. hó 13-án ülést tartott, melyben határozattá emeltetett, 
hogy a halhatatlan tudós szónok, iró, államférfiú és fő-
pap összes müvei magyar sorozatának I. kötetét dr. Bita 
Dezső és dr Berger ev. János, a latin sorozat I. kötetét 
dr. Breznay Béla és dr. Bognár István fogják sajtó alá 
rendezni és recensálni. 

— Mennyire haladtak a német katholikusok az egy-
leti élet ápolása által az összetartásban, mutat ja a kath. 
gyülésezés terén a legújabb példa. Dortmundban Bachem 
képviselő a helybeli kath. egyletek szövetségi ünnepén 
(Verbandsfest) 15,000 ember előtt szólott. Beszédét mint 
a népies szónoklat remekét közölni fogjuk. 

— A franczia püspökök egyik a másik után sorba 
üdvözlik Guibert bibornokot fenséges tiltakozásáért sz. 
Genovéva templomának profanácziója ellen. 

f A győri székes káptalan maga és az illető roko-
nok nevében szomorodott szívvel jelenti szeretett kartár-
sának, nagyságos és főtisztelendő Szabó István a boldog-
ságos-szüz-Máriáról nevezett tormovai czimzetes apátnak, 
őrkanonoknak, sz. széki tanácsosnak, aranymisés áldozó-
papnak, életkora 81-ik, papsága 57-ik évében, a végső 
szentségek ájtatos felvétele után, folyó hó 11-én, reggel 
6 órakor, végelgyengülés következtében történt gyászos 
elhunytát. A boldogultért a gyász mise-áldozat a Min-
denhatónak f. hó 13-án, szombaton reggel 9 órakor mu-
tattatik be a székesegyházban ; hűlt teteme pedig ugyan-
azon napon délután 6 órakor helyeztetik nyugalomra a 
városi köztemetőben levő családi sírboltban. Győr, 1885. 
junius 11-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapes t . 1885. l iudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . (Papnövelde-utczu 8 . sz.) 
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: szerdán és szombaton. 
H ELüjizetésL dij: 
jj félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : Buda-
| pest, VIII. , József-körut 
Ï 50., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
l demény czimzendfi. 

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

NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM, 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Â katholikus egyleti és társulati congressus 
eszméje. ') 

Nem kell hozzá sok fejtörés, hogy kiki rá-
jöjjön, miszerint valamely igazság megismerésé-
nek s igy valamely üdvös eszme megvalósulá-
sának útjába legjobb akarat mellett is akadályok 
gördülhetnek, melyeket elmozdítani kötelesség. 

Az igazság megismerésének ily akadályai 
közt első és legveszedelmesebb — a félreértés. 
Legveszedelmesebb ez éppen azért, mert az ér-
tés alakjában jelenik meg, holott egyszerűen biz 
az csak, sajnos, félreértés. 

Igy vagyunk a ,congressus' eszméjével. 
Sokan, minthogy az autonómiai congressus 

lebeg mindig szemük előtt, congressus alatt va-
lami népes, zajos gyűlést képzelnek s a külső 
alakot és szint véve lényegnek, a congressus esz-
méjének velejét a tagok számának nagyságával 
s eo ipso zajosságával tévesztik össze. 

Ilyen volt a mi autonómiai congressusunk : 
tehát — minden congressus ilyen, s nem is lehet 
más, mint nagy, népes, zajos. Igy gondolkodhat-
nak sokan a legjobb akarat mellett is. 

Hanem hát a congressus eszméjének ilyetén 
felfogása — nem egyéb mint annak félreértése. 

Azt hiszem a félreértés egyszerű jelzése 
mellett nem szorul többé magyarázatra az, hogy 
valamely congressusnak nevezett gyűlés lényegé-
hez, sőt nagyságához sem tartozik a tagok szá-
mának a nagysága. 10 — 16 emberből álló con-
gressus igen tekintélyes, sőt nagy congressus le-

*) Ajánl juk a czikket a hozzá csatolt nagybecsű le-
vél tartalmával együtt t. olvasóink, laptársaink és kivált 
a ,M. Korona' t. szerkesztőjének szives figyelmébe. 

het, csak tekintélyes és nagy legyen a tárgy, a 
siker és az eredmény. 

A kath. publicisták paray-le-moniali con-
gressusán p. Mermillod elnöklete alatt 1875-ben 
alig voltak összesen 16-an: Svájczból, Franczia-, 
Német-, Olaszországból s én magam Ausztria-Ma-
gyarországból, — és mégis congressus volt ez az 
értekezlet, persze koránsem nagy, de elég tekin-
télyes arra, hogy tiszteletreméltó nyomai legye-
nek a paray-le-moniali csodás megjelenés tem-
plomában emelt sz. Pál-oltárában és az Oeuvre 
de St. Paul nevű kath. sajtóügyi intézmény emel-
kedésében Svájczban és Francziaországban. 

S e tekintetben e helyütt nem lesz fölös-
leges egy másik nagy félreértésre és balitéletre 
is rámutatni. 

Sokan kicsinylik, lenézik s hajlandók gúnyos 
mosolylyal semmibe venni a mi volt autonómiai 
congressusunkat. 

Nagy csalódás ! 
Mert, igaz ugyan, ennek az autonómiai con-

gressusnak nem volt meg a maga sikere; de ám 
végtelenül nagy, kimondhatatlanul becses az — 
eredménye, abban a tanulságban, melyet nyújtott. 

És ez a tanulság nem egyéb mint az: hogy 
a hivek hitéleti alapjának kellő, talán aprólékos, hosz-
szu és sok időt igénylő előkészítése nélkül a katholi-
kus gyülésezésre, a legmagasztosabb czél, tárgy és 
más tényezők mellett is, sikert felmutatni vajmi 
nehéz vagy éppen lehetetlen. 

Ez a tanulság vétette másokkal is, velem is 
kézbe a vándorbotot, hogy bejárjuk leleményes-
ségünk országát s körültekintsünk egy kissé a 
katholikus világban is, és lássuk a hitélet tömör 
társas életben és impozáns gyülésezésekben való 
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nyilvánulásának példáit, s ezek után valamit — 
itthon is kezdjünk, próbáljunk, merjünk. 

Igy jött létre évek előtt az Elvbarátok Szö-
vetségének és egy alapítandó kath. Tudós és író-
Társaságnak vulgo kath. Akadémiának az esz-
méje. 

Az eszmék, t. olvasó ! köztudomás szerint, nem 
annyira elkopnak, mint idő folytán szint veszítenek 
és változtatnak, ugy hogy a mi az előtt az érde-
kesség varázsától ragyogva lelkesedést keltett, az 
most hidegen hagyja a kebleket; miből, ter-
mészetesen, nem következik az, hogy ugyanaz az 
eszme idő multán ismét érdekeltséget, sőt lelke-
sedést ne tudjon kelteni. 

E.z történt az Elvbarátok Szövetségével, — 
ez a tervezett kath. tudósok és irók Akadémiá-
jával. 

Ámde az emberi szellemnek előretörni kell, 
s e törekvésnek nem szabad megszűnni — a kath. 
tömörülés nagy és nehéz pályáján. 

Uj eszmék merültek fel, azaz rég ismert 
eszmék és irányok uj szinben, alakban és érde-
kességben ragyognak — vezér eszmék gyanánt. 

Az egyleti élet, kivált az oly számos kath. 
tanitó-egyletekben és az egyre szaporodó legény-
egyletekben, a kath. társas élet pedig az i t t is 
ott is alakuló kath. olvasó-körökben, nem szólva 
az ajtatossági egyletekről és társulatokról, — 
határozottan lendületnek indul. 

Önkéntelenül is felmerült tehát az eszme, 
hogy nem lehetne-e ezen a friss életerőtől pezsgő 
alapon — részint magának az egyleti élet fej-
lődésének gyorsítására, részint általában a katho-
likus közszellemnek emelésére — előkészíteni a 
kath. gyűléseknek azt az üdvös eredményekkel 
megáldott palaestráját, a melylyel a külföld ka-
tholikusai, kivált a németek, már oly régóta bir-
nak és oly bámulatos sikereket tudnak felmu-
tatni?! 

íme, igy jött létre a kath. egyleti és társulati 
congressus eszméje hazánkban, melynek teljesebb 
átértésére fog szolgálni az alább következő levél, a 
mely az ily kath. egyleti és gyülésezési életnek 
majdnem félszázados tapasztalatokon átesett min-
táját mutat ja be. 

A kath. egyleti és társulati congressushoz nem 
kell — pénzalap mint a tervezett Akadémiához ; 
ezen az egyleti alapon nem ütheti fel a fejét az a 
laicus egyházkormányzási velleitás, mely az auto-
nómiai congressuson mutatkozott ; ettől az alaptól 

végül messze távol esik az agitácziónak még látszata 
is, mert hiszen nem tömegeket akar mozgósítani, 
hanem csak a hitélet, jótékonyság, társasélet és 
irodalom terén eddig létesült valami 25-féle egy-
leteink és társulataink ügybuzgó bizalmi férfiai 
közt óhajt találkozást és eszmecserét létrehozni, a 
vallásos közszellem emelésére s az egyleti élet 
tovább fejlesztésére. 

Ez a czél, ez az alap — ismételve mond-
juk : a kath. egyleti és társulati élet fejlesztésére 
— birja, a dolog természeténél fogva, azoknak 
quos Spiritus S. posuit regere Eccliam Dei, osz-
tatlan jóakaró pártfogását, — és nincs ok attól 
tartani, hogy p. politikai színezet miatt kelle-
metlenségekre vezetne, mert a politika egyene-
sen ki van zárva belőle. 

Haßner mainzi kanonok levele. 

Mainz, nov. 27. 1882. 

Nagyságos és Főtisztelendő Ur ! 
Az ön f. hó 20-án kelt igen becses kérésé-

nek eleget tenni sietve, itt küldöm keresztkötés 
alatt a megszűnt „Katholik en-Verein" alapsza-
bályait és a németországi katholikusok nagy-
gyűlésének (Generalversammlung der Katholiken 
Deutschlands)1) gyülésezési ügyrendét (Geschäfts-
ordnung). 

Ezek a nagygyűlések, a melyek egyikén ön 
Freiburgban velem együtt jelen volt, 1848-ban 

*) A nyájas olvasó bizonyára észrevette, hogy a 
Generalversammlung szó tulajdonkép egyetemes vagy köz-
gyűlést jelent. Azonban mi itt Magyarországban ennek a 
németországi Generalversammlungnak bizonyos empha-
sissal a nagygyűlés nevét adtuk, nem múltját , a midőn e 
gyűlés sokszor igen kicsiny volt, hanem jelenét tartva szem 
előtt, a midőn az már egy sok ezerre menő emberből 
alakult valóban imposans nagygyűlés, a melyben a német 
katholikus intelligencziának és notabilitásoknak szine-java 
jelenik meg. Mi tehát most már stylo recepto egyszerűen a 
német katholikusok nagygyűlésének nevezzük azt, a mit ők 
magiak Generalversammlungnak neveznek megtar tva az első 
alakulásnál felvett nevet, a midőn ezen gyűlések tulaj-
donképen s majdnem kizárólag csak a német kath. egyletek 
egyetemes gyűlései (congressusai, közös értekezletei) valá-
nak. — A közgyűlés szó alkalmazását a mi kath. egyleteink 
ily közös gyűlésére azért igyekeztem szándékosan, a mint 
csak lehetett, kerülni, mert tudom, hogy sokak előtt 
megfoghatat lan dolognak tűnik fel, hogy mikép is lehet 
péld. a hatalmas Szent-István-Társulat saját közgyűlése 
megtartása mellett, önállósága feladása nélkül, reprae-
sentálva. a „magyarországi kath. társulatok és egyletek 
congressusán". Ez a nehézség a németországi kath. egy-
letek Generalversammlungjának 37 év alatt folytono-
san fejlesztett ügyrendje által fényesen meg van oldva. 
De mivel ismerem a félreértések hatalmát, tar that tam 
tőle, hogy közgyűlés szót használva, a máris nagy közgyű-
léssel biró társulatainkban susceptibilitásokat keltek fel. 
Ezért választottam a congressus szót. 
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kezdődtek Mainzban es azóta is íolytonosan mint 
a németországi katholikusok illetve katholikus 
egyletek szabad1) ccngressusai .(Vereinigungen) 
tar tat tak meg, anélkül, hogy valamikép szándé-
kuk lett volna egy állandó külön egyletté ala-
kulni. Hiszen rendeltetésük éppen csakis az, hogy 
a katholikusok ,rendez-vous'-ul szolgáljon tisztán 
vallási érdekek megbeszélésére. Politikai ügyek 
alapszabályilag ki vanilak zárva. 

Ily alakban tar tat tak ezek a .nagygyűlések' 
1838 óta egész mostanig — kevés kivétellel 
évenkint — valamely városban, nagyobb vagy ki-
sebb látogatottság mellett. A kormány csak egy-
szer — Cölnben 1854-ben — tiltotta el. Még a kul-
turkampf alatt is zavartalanul működhettek.2) 

• Az összehívás a gyűlésekre ezelőtt a leg-
utoljára tar tot t gyűlés bizottsága által történt, a 
mely azután a következő évre Vorort-nak, ve-
zérhelynek neveztetett. Ekként, ha p. 18(i0-ban 
Münchenben volt a ,nagygyűlés', akkor (értsd 
hozzá: 180l-re München volt a vezérhely és) 
az ezen városban (az 1800. congressus előkészíté-
sére és gondozására) alakult bizottság határozta 
meg a jövő ,nagygyűlés" helyét és ez hívott is 
meg reá, miután előbb a gyűlés helyeül kitűzött 
városban megalakult az uj előkészítő bizottság. 

Később, 1870. óta egy állandó „központi 
bizottság", és 1S74. óta, minthogy ez az intéz-
mény aggodalmakat keltett, egyszerűen egy „biz-
tos" állíttatott fel az előző ,nagygyűlés' határoza-
tainak érvényesítésére és a következő ,nagygyű-
lés- előkészítésére és összehívására.3) 

Ilyen biztos 1873 óta herczeg Löwenstein 
Károly. 0 gondoskodik tehát most a hozott ha-
tározatok foganatosításáról, ő keres helyet (vá-
rost) a következő ,nagygyűlés' számára, ő készíti 
elő a jövő nagygyűlést! T. i. a kiszemelt uj vezér-

*) Ez a szó itt szemben a felemiitett ,Katholiken-
Verein' nevű szövetséggel azt jelenti, hogy maga ez a 
Generalversammlung, bár a kath. egyletekben és társula-
tokban gyökerezik, nem képez sem valamely külön egy-
letet, sem magokat a neki alapul szolgáló egyleteket bi-
zonyos külön egyleti alapszabályokkal biró szövetséggé 
nem szorítja össze. 

2) Természetes ; mert nem lehet beléjük kötni, 
minthogy politikai actióval nem foglalkoznak. Nem akar-
nak egyebek lenni mint kath. egyletek congressusa, kath. 
férfiak nagygyűlése, értekezés, társalgás, kölcsönös buzdí-
tás, lelkesités és üdvös határozatok hozatala végett . 

3) Legközelebbi számunkban közölni fogjuk a német 
katholikusok nagygyűlésének három különféle ügyrendjét . 
Az első szerint az utolsó Voror t bizottsága készíti elő a 
következő nagygyűlést, a második szerint egy ,Central'-
bizottság, a harmadik szerint egy ,biztos' — a ki leg-
újabban már állandó biztos lett. 

helyen a biztos helyi bizottság megalakulását 
eszközli a jövő ,nagy gyűlés', előkészítésére, és mi-
dőn a gyűlés már összejött, a localis bizottság-
gal egyetértésben ő hozza javaslatba, hogy ki 
legyen az elnök stb. (szóval a ,nagygyűlés' tisz-
tikarát.) 

Ez az utóbbi intézmény (a ,biztos'-ság) igen 
czélszerünek bizonyult, főleg azért, mert a jelen-
legi biztos az ő tisztében épp oly kiváló ügyes-
séggel mint áldozatkészséggel jár el. Tagadhatatlan, 
hogy sok előnye van az állandó bizottság intéz-
ményének, a mint ezt a szintén idezárt 1878-iki 
javaslat indítványozta; minthogy azonban ez 
által valóságos egyleti működés constituáltatnék 
(a ,nagygyűlések' pedig már egyleti alapon jöt-
tek létre, tisztán csupán a gyülésezésére vonat-
kozó törvények alá akarván tartozni) azért ez 
az intézmény a mi — t. i. a porosz egyleti-tör-
vényeinknek nem egészen felel meg. Azért elej-
t e te t t : és ez addig, mig oly kitűnő férliü szen-
teli magát a biztosi tisztnek mint Löwenstein 
herczeg, igen jól történt. 

A „Katholiken-Verein", ez az egyleti szö-
vetkezet, mely 1872-ben alapíttatott és Loe 
gróf által vezéreltetett, az imént bemutatott s 
évenkint tartatni szokott ,nagygyülés'-től egészen 
más, különálló dolog. 

Mindjárt kezdetben politikai irányzatú egy-
letnek tűnt ki, avval a specialis czéllal, hogy a 
katholikusokat a kulturkampffal szemben ellen-
állásra egyesítse. Szigorúan volt egy kézbe cen-
tralizálva és a legcsekélyebb részletekig orga-
nizálva. 

Egész éven át gyűléseket igen sűrűen kü-
lönféle helyeken tar tot t és határozott agitatorius 
jelleggel lépett fel. Éppen azért magas fokú visz-
szatetszést keltett a porosz kormánynál és ez 
utóbbi által be is t i l tatott . 

Minthogy az elnöki, tagsági és ügyvezetői 
teendők folytatása túlságosan nagy áldozatokat 
kívánt, ez a szövetség 1875-ben feloszlott. Egy ké-
sőbbi kísérlet feltámasztására meghiusult. Egyéb-
iránt hivatásának egy részét a szintén Loe gróf 
által vezetett Canisius-egylet vette át. 

En nem igen ismerem az önök viszonyait, 
hogy biztosan megítélhessem, mily alakja a tö-
mörülésnek válnék önöknek leginkább hasz-
nukra. A szabad, időközönkinti gyűlések, me-
lyekből politikai czélok ki vannak zárva, sokkal 
könnyebben szervezhetők és kevesebb nehézségekkel 
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járnak. Igaz ugyan, hogy egy szövetségnek erős 
ós állandó szervezete, milyen volt a Katholiken-
Verein-é 1872—1875-ig, hasonlíthatatlanul eré-
lyesebben működik, hanem hát csalhatatlanul ké-
nyes complicatiókra vezet. 

Kétséget nem szenved, önöknók tanácsos 
volna egyszer egy szabad gyűléssel, tisztán val-
lásos (hitéleti) ügyek megbeszélésére, tenni kísér-
letet. Ebből azután a továbbiak sorban kifejlőd-
nének. x) 

Midőn végül minden további felvilágosításra 
készségemről biztosítanám, őszinte tisztelettel 
maradok önnek készséges szolgája 

H a f f n e r 
kanonok. 

N a g y f o n t o s s á g ú o k m á n y 
a pápai mmtinsok joghatóságáról. 

April 13-áu f. évben Jacobini L. bibornok ő emi-
nencziája s ö szentsége államtitkára a madridi nuntius 
ő exceljához, a tíiglo Futuro (Jövő Század, spanyol katb. 
napilap) végett, a melyben márcz. 9. 1885. e czim ala t t : 
„Ugyanazon kérdés" czikk jelent meg, következő hivatalos 
iratot intézett : 

Méltóságos és Főtisztelendő ur ! 
A „Siglo Futuro" hirlap márcz. 9-én közölt egy 

czikket ily czim a la t t : „ Ugyanazon kérdés." melyben 
állítja, hogy a püspököknek joga van mellőzni a sz. szék 
képviselőjének nézetét oly ügyekben, melyek vallási ér-
dekeket érintenek, s elég neki, lelkiismerete szavára hall-
gatni, hogy magát biztosítsa, hogy a kormány megbi-
rálásában, vallás-politikai tárgyra nézve, felül haladja a 
püspök hatalma, nagyságban s terjedelemben, az apostoli 
nuntius hatalmát, hogy a nuntius tevékenységét emberi 
tekintetek korlátolják, mig a püspök nagyobb szabad-
sággal bir, hogy az apostoli nuntius hivatalának tárgyát 
az egyház s állam közti külső s diplomatikai viszonyok 
képezik, még a püspökök hatalmának tárgya benső s 
szükséges viszony, melyet Isten rendelt a két hatalom 
között : s igy nem igaz azon mondat, mely gyakran elő-
fordul, hogy a nuntius lényeges viszonyokat képvisel az 
egyház s állam között, következőleg, általában a katho-
likusok s a püspökök nem csupán az apostoli nuntiatura 
felé tartoznak figyelmöket fordítani, hogy magok visele-
tét az ő viselkedéséhez alkalmazzák ; hogy e képviselete 
a felsőségnek saját körében mozog, (t. i. diplomatikai 
körben), egészen különbözőben attól, melyben a katho-
likusok mozognak, s attól, mely minden prelátus saját 
körét képezi, s igy, például, ha a sz. szék képviselője 

*) Ily tisztán vallásos (hitéleti), a német katholikusok 
nagygyűlésének szintén talajul szolgáló alap : a kath. 
egyleti és társulati élet. Ezen az alapon vetettük mi fel 
a kérdést, hogy nem jó volna-e az activitás és a Buda-
pestre való felrándulás ez évében itt ,kezdetnek' és ,pró-
baképen tartani egy katholikus egyleti és társulati con-
gressust ? Az idő majd megadja rá a feleletet. 

hivatalos iratban állítja, hogy a sz! szék és a spanyol kor-
mány között jóakaratú s szives viszonyok vannak, de a ' 
katholikusok s ezekkel apöspökök azt erősitik, hogy e 
viszonyok rosszak,-igen lehetséges, hogy a mi igaz diplo-
matikailag, nem az a valóságban. 

A hirlap czikkét bezárja egy fenyegetéssel, tudni-
illik, hogy határozott szándéka e tant oly módon terjesz-
teni, mely eddig Spanyolországban ismeretlen volt, hogy 
azt felfogják, a nyilt igazságok categoriájába jusson, s 
igy akadályozza, hogy a katholikusok s püspökök a 
gyáva hallgatást használják fegyverül, hamis okosságot, 
a túlzott tekintetet mutassanak bizonyos hatalmak iránt, 
a melyek — megértve jól, — nem más hatalmak, mint 
a sz. szék s annak képviselője. 

Nem kerülte el bizonyára méltóságos és főtiszte-
lendő uraságod belátását, mily veszélyesek és sértők az 
ily állitmányok. Ezekkel kísérlik visszaállítani a régi 
gallican s febronianus theoriákat, melyeket már a szentszék 
kárhoztatott , különösen Yl-ik Pius, boldog emlékű, híres 
müvében: „Responsio üuper Nuntiatur is. " De e mellett 
nem nehéz megvitatni, s begyőzni ezen állitások hamis-
ságát, s az apostoli nuntiaturák helyes fogalmával ezek 
ellenkezését, valamint a legfőbb pápai hataloméval. S 
mivel ezen állitások két kérdést foglalnak magokban : 
egyik a tény, másik a jog kérdései, jó lesz e másodikon 
kezdeni, mert ettől függ az első. 

A vatikáni zsinatban nem csak elsősége a római 
pápának az egész anyaszentegyház fölött lett megerősítve, 
hanem ugyanezen elsőség joghatósága is hittanilag lett 
meghatározva. It t meghatároztatott , bogy a joghatóság 
legfőbb foka az egyházban nem csak azokra nézve, melyek 
a hitet, s erkölcsöt érdeklik, hanem arra nézve is, mi a 
fegyelmét s kormányát illeti az egyháznak egész világon." S 
ismét, hogy „ezen hatalom rendes, s közvetlen mindannyi, s 
mindegyik egyház felett, valamint minden pásztorok s hi-
vek felett." Ez okból ugyanazon zsinat elhatározta, hogy 
(értve az elsőséget) minden pásztorok, bármily szertar-
tású s méltóságnak, — akár elválasztva, akár egyesülve, 
alá vannak vetve a hierarchiai alárendeltség kötelékével 
s valódi engedelmességnél fogva, oly módon, hogy a kö-
zösségi egység, valamint ugyanazon hit vállása a lómai 
pápa által avattatván fel, Krisztus egyháza egy nyájat 
képez ugyanazon főpásztor alatt.* 

E tanból következik 1-ször, hogy a római pápa az 
ő elsőségénél fogva, igazi pásztora, s püspöke az égés*, 
anyaszentegyháznak. 

2-szor, hogy mindenkor, s minden alkalommal köz-
bejöhet tekintélyével minden ügyében bármely megyének ; 
3. hogy a püspökök, mindazon ügyekben, melyekbe a 
római pápa közbejő, kötelesek engedelmeskedni, s min-
den határozatainak magokat alávetni. 

Következőleg állítani, hogy midőn vallási érdekek 
forognak fenn, a püspökök csak saját lelkiismeretök tanácsát 
tartoznak követni, armyi, mint tagadni a hierarchiai alá-
rendeltség kötelességét, s azon engedelmességet, melylyel 
szükségkép tartoznak a püspökök a sz. szék iránt. Midőn 
vallási kérdések forognak fenn, szükségkép tartoznak 
ugyan a püspökök saját lelkiismeretöket is tanácsadóul 
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híni, de alkalmazván magokat a római pápától előirt sza-
bályokhoz, melyektől nem szabad eltérni. 

Mint következményét ezen elsőségnek, a vatikáni 
zsinat elhatározta, bogy a római pápának joga van : 
„szabadon közlekedni e pásztorokkal s hívekkel az egész 
egyházban, a végre, hogy közvetlenül is oktattassanak 
általa az üdvösség utján." E szavakból jogosítva van bárki 
következtetni, hogy kivétel nélkül tiltva van bárkinek 
akadályt tenni abban, hogy a sz. szék maga egyenesen 
a hívekkel tárgyalhasson, vagy határozhasson mindazon 
ügyekben, melyek vallási érdekűket illetik. 

Világos az is, hogy a sz. szék eme joga meghiusittat-
nék, ha saját niegyéjök kormányzásában nem köteleztetné-
nek a püspökök a sz. szék szabályaihoz magokat alkal-
mazni, vagy más modorban alkalmazni, mint nekik előirva 
van, szabad volna. 

Ha ezen elsőségnél fogva a római pápa teljes s 
legfőbb tekintélylyel bir az egész egyházban, s ha ezt 
gyakorolja közvetlen, s egyenesen, hasonlókép joga van 
mindenüvé, a hová teszik, követeket küldeni, s képvise-
lőket, s meghatalmazni joghatósága gyakorlásával oly 
arányban, mint hasznosnak tart ja . 

Az apostoli nuntiusok egyedüli képviselői a római 
pápának, kitől kapják joghatóságukat, hogy azon módon 
s alakban gyakorolják, mint nekik előirva van, követke-
zőleg, ha a püspökök hatóságának mindenkor a pápáé 
alá rendelve kell lenni, nem gyakorolhatják soha az ő 
akaratja ellen, s azon rendeletek ellen, melyek előirá-
nyozva lettek, világos az is, hogy a püspöki hatóságot 
nem lehet gyakorolni az apostoli nuntiusnak adott ren-
deletekkel ellenkezőleg, annál inkább ; hogy épen az által, 
hogy ő felhatalmazott organuma a sz. széknek a püspökök-
kel, s hívekkel való közlekedésben. A nuntius tökéletesen 
ismeri a római pápa valódi szándékait. 

Állitani, mint a „Siglo Fut uro" hirlap teszi az idé-
zett czikkben, hogy a püspökök hatalma felülhaladja 
nagyságban s terjedelemben a nuntiusokét, annyit tesz, 
mint tagadni azok minőségét, mint küldöttekét s képvise-
lőkét a római pápától, vagy épen megvonni a pápától 
a jogot, hogy a megyék ügyeibe magát avathassa, oly 
állitások ezek, melyek nem csak ellenkeznek a kath. tan-
nal a sz. szék elsőségéről, hanem a képviselés helyes fel-
fogásával is. Mert az világos, bizonyára, hogy a kül-
dött képviseli azt, ki küldi, s az ő hatósága elvileg 
egyenlő annak hatóságával, ki küldötte. 

Szükség megjegyezni, hogy ugyanazon czikkben 
állíttatik, hogy a püspöki jog meghaladja a nuntiusokét 
oly kérdésekben, melyek az egyház s állam viszonyait ér-
deklik, de elfeledte, hogy épen azért, mert az egész ca-
tholicismust érdeklik, vagy egy határozott állam katholiku-
sait, melyben több megyék foglaltatnak, épen ezért 
különösen a római pápa képviselőjét illetik, s a püspö-
kök tevékenysége, egyénileg, vagy együttvéve valamely 
államban mindenkor alárendelt az egyház főpásztorának 
s következőleg azénak, ki őt képviseli. Csalatkozik tehát 
a czikk szerzője, midőn állítja, hogy a püspökök 
hatalma kiterjed a nemzetközi viszonyokra, s azon lé-
nyegesekre, melyeket Isten megállapított a két hatalom 
között. 

Áttérve a tény kérdésére, világos, hogy az apostoli 
nuntiusnak, mint pápai küldöttnek s képviselőnek, nem 
más a küldetése s hatósága, mint a melyekkel a pápa 
megbízta. Szintén nem kevésbé világos, hogy csupán a pápa 
mint küldő határozhatja meg, hogy nuntiusának mi a kül-
detése, mily a joghatósága. De igaz volna-e, hogy a pápa 
csupán diplomatikai megbízásokkal látja el nuntiusait? 
minden más hatóság nélkül a püspökök s hivek felett, 
hol a nuntiusok megbízva vannak ? Megengedhető-e, hogy 
a pápa ugy küldi nuntiusait, mint a világi kormányok 
minisztereiket, s képviselőiket? Az ő megbízó leveleikből 
valamint utasításaikból ellenkezőleg meg lehet győződni, 
hogy a nuntiusok küldetése nem csupán diplomatikai, 
hanem hatalommal egybekapcsolt a hívekre s vallási tár-
gyakra nézve. 

Továbbá a nuntius, mint a sz. szék képviselője, nincs 
alávetve sem a híveknek, sem a püspököknek azon nem-
zetnél, melynél székhelye vagyon. Következőleg sem 
azok, sem ezek nem határozhatják meg hivatali teendői-
ket, annál kevésbbé Ítélhetnek az ő tettei jogossága fe-
lett, hanem ellenkezőleg mind a hivek, mint a püspökök 
tartoznak tisztelni, kivéve, ha van okuk azt hinni, hogy 
a nuntius hatóságát túlhaladta, s visszaélt képviseleté-
vel, melylyel megbízatott. Mikép lehet tehát állítani, hogy 
az apostoli nuntiusok küldetése merően diplomatikai, s 
nélkülöz minden hatóságot ? 

A hirlapiró állítása tehát, hogy az apostoli nuntius, 
tényleg — csupán az ő diplomatikai jellegénél fogva 
nyilváníthat jóknak vagy legalább tűrhetőknek bizonyos 

I viszonyokat, bizonyos körülmények között, melyeket má-
I sok rosszaknak (detestables) tartanak, nem kevésbbé hely-

telen. Ha ezen állítás igaz volna, lehetne, sőt kellene 
azt is megengedni, hogy maga a sz. szék is jónak, s tűr-
hetőnek ismerjen oly viszonyt, mely valóságban az egy-
ház s vallás romlására lehetne. Mert azon tettei a nun-
tiusnak, melyeket a sz. szék nem vont vissza, vagy nem 
helytelenitett, méltán ugy tekintetnek, mint az övéi. Ily 
állítás felette sértő az egyház fejére nézve, méltó tehát, 
hogy rosszaltassék. 

Végre ellenkezik a józan felfogással, ha a hirlap-
iró állítja, hogy a nuntiusnak bizonyos emberi tekintetek 
lehetetlenné teszik a valóság nyilvánítását s az igazság 
védelmét, mig a püspökök nagyobb szabadsággal birnak. 
Mint képviselője egy független fejedelemnek, a nuntius 
mitől sem félhet, valamint nem is remélhet azon kor-
mánytól, melynél megbízva van. 

Legyen szives tehát méltóságos és főtisztelendő ura-
ságod meghivatni Nocedal urat, közölni véle azon észre-
vételeket. melyek e hivatalos iratban foglaltatnak, s fel-
szólítani, hogy a hírlapjában közölt téves s sértő állításait 
igazítsa ki, tudtára adván egyszersmind, ha a kiigazítást 
megtagadja s azt teljesen nem teszi, hogy a sz. szék azon fá j -
dalmas szükségben leend, hogy más eszközöket használ-

! jon szándéka eszközlésére. 
Egyúttal , kellemes előttem, midőn kitűnő tiszteletem-

ről biztosítom. Méltóságos és főtiszt, uraságod szolgája 
Róma, ápril 13. 1885. 

Jacobini L. bibornok. 
I (Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun 17. A protestantismus. — Ha vau, a 

mi az általános hanyatlás között emelkedett, szaporodott 
és megerősödött, akkor az a protestantismus hazánkban. 

Mig titokban szüntelenül folyik a „nagy* munka, 
elárasztván az országot protestáns emberekkel, protes-
táns eszmékkel, protestáns szellemmel, addig olykor 
egy-egy fényes alkalom nyilvánossá teszi az egész világ 
előtt, mennyire haladt már ez a nagy munka mennyit 
hőditottak újból. 

S az igy megy évről-évre, most már a második 
évtizedben. 

Már nem a megélhetés, nem az egyenjogositás a 
többi felekezetekkel az, amiért küzdenek — ma a hege-
mónia biztosítása a czél. Ma arról van szó : ki legyen az 
ur Magyarországon ? 

S bár nem vagyunk pessimisták és bár nem sze-
ret jük a magunkét lenyomni, annyit be kell vallanunk 
— bár fájó szivvel, — hogy a protestantismus hazánk-
ban a hegemóniában már is igen nagy lépéseket tett . 

A ki csak kissé ismeri közállapotainkat és viszo-
nyainkat, az bámulattal telik el aziránt, mire képes a 
lelkes, SZÍVÓS kitartás. 

És ha ezen arányban tovább halad a hóditás, akkor 
nemsokára meg lesz állapitva a hegemónia, meglesz, mi-
ről évszázadokon keresztül még álmodni sem mertek 
protestáns atyánkfiai. 

A dunamelléki ref. kerület e napokban oly esemé-
nyeknek volt színhelye, oly enuntiátióknak alkalma, 
melyek eléggé igazolják — ha egyéb semmi sem volna 
— milyen erős már a protestantismus hazánkban. 

Ér t jük a protestánsok örömét a fölött, hogy egyik 
vallásfőnökük egyúttal Magyarország miniszterelnöke, 
mert értjük, hogy ezen vallásfőnök-miniszterelnök sokat 
tehet, akar is tenni, felekezetének érdekében. Kivált ha 
olyan büszkén protestánsnak hirdeti magát. 

Azt már kevésbé értjük, sőt hosszabb gondolkodás 
után sem bírtunk egészen tisztába jönni a felett, hogy 
egy katholikus miniszter jóllehet inter pocula — 
olyan enuntiátiókat tesz, mely a minő sértő a katho-
licismusra, olyan dicsérő és magasztaló a protestantis-
musra nézve. Tudjuk, hogy inter pocula sok megjárja, 
vagy legalább igen sok nem azon szigorú mérték sze-
rint veendő, melyet egyébütt alkalmazunk. De daczára 
ennek, ugy vagyunk meggyőződve, hogy a miniszter 
mindenütt miniszter, a vallás-miniszter mindenütt vallás-
miniszter és a katholikus hivő mindenütt kath. hivő. 

Mint miniszternek kár volt olyan nyilatkozatot 
tenni, mely, mivel sértő másokra, a többségre, a túl-
nyomó többségre, tehát nem politikus, nem államférfiu-
hoz illő eljárás. 

Mint vallásminiszternek kár volt olyan nyilatkoza-
tot tenni, mely a legvastagabb indifferentismust hirdeti 
és végelemezésben minden vallásnak sirját ássa. 

Végre mint katholikusnak olyan nyilatkozatot tenni, 
mely a katholicismus lényegét félreismervén, azt raj ta 
kivül eső tényezőkkel összezavarja, az kath. bivőhöz 

méltatlan eljárás különösen akkor, midőn az máshitüek 
társaságában történik. 

A miniszter urnák abban az egyben, hogy egymás 
mellett haladjon előre, igaza van ; de lehetetlenség, hogy 
ne lássa, miszerint már nem arról van szó, hogy párhu-
zamosan haladjunk, hanem arról, hogy kié a hegemónia. 
Lehetetlenség nem látnia, hogy ezen az uton még gyor-
sabban és biztosabban elérik czéljokat. 

Hanem ez a mi nagy bajunk. Csupa tolerantia és 
engedékenység, mig végre fejünkre nem nőnek. 

Es azután panaszkodunk még ? ! 
Hisz mi magunk toljuk a protestáns hegemónia sze-

kerét ! ? 

Csailádi-egyházmetjye, junius elején. Püspöki jubi-
leum. — 

A Csanádi egyházmegye papságrnak f. évi tavaszi 
gyűlésein más emlékezetes és kegyeletes ügy is megbe-
szélés tárgyává tétetett . Ugyanis ft. Bonnaz Sándor püs-
pök ur ő nagyméltósága, megyénknek a s<zó szoros ér-
telmében valódi atyja és gondviselője, kinek neve 
kitörülhetetlen betűkkel lesz s van máris megörökitve 
egyházmegyénk évkönyveiben, f. évi november 4-én fogja 
püspökké történt eonsecráltatásának negyedszázados em-
lékünnepét megülni. Megyeszerte. nagy az örömlelkese-
dés Istennek ezen kiváló és megbecsülhetetlen kegyel-
meért, melylyel egyházmegyénk jótékonyságban kifogy-
hatatlan atyja s angyalának drága életét ily hosszura 
nyújtani méltóztatott. Pedig a jó atyának és főpásztornak 
egészsége évek óta folyvást .gyengélkedő ! Hát ha számba 
veszszük, hogy Csanád püspökei közül aránylag mily ke-
vesen érték el az ég e kitűntető kegyelmét! Készül is a 
megye papsága ezen ritka és emlékezetes esemény méltó 
és fényes megünneplésére. Egyelőre a tavaszi kerületi 
gyűléseken egy „Bonnaz-alapÜVány" létesítésének mó-
dozatai fölött folyt a tanácskozás, mely az összes me-
gyei piapságnak akár önkéntes adományaiból, akár 
pedig a nyugdij-segélyalapba évenként befizetni szo-
kott összeg quótakulcsa szerinti adományokból alakul-
ván, a nagynevű főpásztor emlékéhez méltó összeg 
gyűlne be, s ennek évi kamatai, tekintettel a nagynevű 
főpásztornak egyházmegyénkben a tan- és nevelésügy 
emelése körül szerzett halhatatlan érdemeire, vagy szor-
galmas és jó erkölcsű tanulók megjutalmazására, vagy 
szegénysorsn tanitók segélyezésére fognának fordíttatni. 
A törvényes alakban kiállított alapítványi oklevél a me-
gyei papságnak az ünnepély megülésekor történendő hó-
doló tisztelgése alkalmával fog ő nagyméltóságának tisz-
teletteljesen átnyujtatni. A kamatoknak, mely czélra le-
endő fordítása iránt, mint említettem, tudomásom szerint 
a papság körében kétféle nézet uralkodik : hogy t. i. 
vagy minden kerület papsága hozzon össze külön kisebb 
tőkét, melynek évi kamatával esztendőnként a kerület 
más-más községének egyik érdemes tanulója fogna jutal-
maztatni a kerületi esperes hivatalos látogatása alkalmá-
val, s igy idő folytán az egész megyében nem maradna 
község, melyben a nagynevű főpásztor, a tan- és neve-
lésügy ezen halhatatlan Maecenásának neve meg nem 
örökittetnék : — vagy pedig az összes kerületekből be-
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folyó összegek egy nagy alaptökévé tömegesittetvén, en-
nek évi kamataiból a szegénysorsu tanitók segélyeztet-
nének. Melyik nézet leend győztes, a többség votuma 
alapián az ünnepély rendezésével foglalkozó központi 
bizottság fogja eldönteni. 

Ennyit az egyházmegyénk évkönyveiben eddig vajmi 
gyéren előfordult amennyire emlékezetes, annyira ör-
vendetes eseményről egyelőre. Vajha a mennyei kegyel-
mek Ura hő fohászainkat meghallgassa, hogy fiúi kegye-
lettel párosult őszinte szeretettel tisztelt nagyszivü fő-
pásztorunk örvendező lélekkel megülhesse áldásos életének 
ezen emlékezetes napját, s még azután is papi fiait és 
liiveit hosszú évekig boldogíthassa nagy szive szerinti 
kegyessége és jótékonyságával ! R. G. 

Páris. A franczia katholikusok ezidei nagygyűlésé-
nek felirata XIII. Leo 'pápához. — 

„Szentséges Atya ! 
A franczia katholikus XIX. nagygyűlésének tagjai 

alázatosan leborulnak szentséged lábai elé, hogy kifejez-
zék ismételten az apóst, szentszék tanitása és magas 
vezetése iránt fiúi hódolatukat. 

Az 1884. ápr. 20. és aug. 30-iki pápai körlevelek 
bámulatos rövidséggel összegezik a kötelességeket, me-
lyeket szentséged a jelen idők veszélyei közepett vala-
mennyi keresztényre kiró. Az ima és egyetértés szelle-
mét sürgetik e körlevelék minden igyekezeteinkben meg-
valósítani a rosszaság ligájának leküzdésére a mely a na-
turalismust akarja az egyház iránti gyűlölettel párosítva 
meghonosítani a családi életben s a nevelésben, szóval a 
társadalomban. 

A mi minket illet, mi igyekezni fogunk az apostoli 
szentszék és ft. főpásztoraink engedélyével és jóváhagyá-
sával létesült ima- és ajtatossági ügyeket és egyleteket 
tovább fejleszteni. Katholikus nagygyűlésünk örvendetes 
részleteket hallott ezen ügyek és egyletek haladásáról, 
névszerint a vezeklő zarándoklatokról, az oltáriszentség 7 O 
és Jézus legszentebb Szive körül csoportosult engesztelési 
egyletekről s a társadalom mostani viszonyai közt örök üdvök 
elvesztésének veszélyében forgó lelkekért rendezett imákról. 

Erélyesen fogunk küzdeni minden téren, a hol a 
szabadkőműves összeesküvés támadásai mutatkoznak. 

A közös (neutres) iskolákkal és azon nevelési ter-
vekkel szemben, a melyeknek iránya vallási közönyös-
ségre vezet, folytatni fogjuk a keresztény iskolák támo-
gatását, igyekezni fogunk ujak felállítására müveit és 
vallásos tanitók képzésére, és arra, hogy jó rendszerünk 
és buzdításaink által a szülőket és gyermekeket a mi 
iskoláinknak mennél tömegesebben megnyerjük. 

Tökéletesíteni fogjuk szakiskoláinkat, hogy a sza-
badkőművesség kezeiből diadalmasan kiragadhassuk az 
ifjú nemzedék lelkeit, a kik kereskedelmi, művészeti és 
iparos pályára lépnek. Er re a térre központosítják a ke-
resztényellenes sekták főerejöket, erővel diadalra igye-
kezvén emelni a közvéleményben azt a veszedelmes té-
velyt, mely a keresztény civilisatiót a művészetek, ipar 
és a tudományok nagy felfedezéseivel szembe állitja mintha 
azok kiengesztelhetetlen ellensége volna. I 

Igyekezni fogunk az iskolákból kilépett ifjúságot 
patronages-okba és iskolavégzett ifjak számára szervezett 
társulatokba bevonni, hogy igy elvonjuk őket a véleke-^ 
dések eme gyászos barangolásaitól. 

Friss emlékezetünkben tart juk, szentséges atya, fenn-
költ szellemű gondoskodásodat, melylyel a katholikusok-
nak szigorú bölcseleti és irodalmi tanulmányokat ajánlasz. 

Némi eredményeket már sikerült elérnünk a felsőbb 
oktatás terén. De mi addig nem fogunk nyugodni, mig 
el nem értük azt, hogy keresztény szellem hassa át a böl-
cselet, jogtudomány, az orvosi és természet-tudomány, va-
lamint a szépirodalom tanulmányait. 

A mi a sajtót illeti, nem feledtük el amaz élénk 
buzdítást, melyet szentséges valamennyi katholikusokhoz 
az iránt intézett, hogy a jó könyveket és lapokat ter-
jeszteni igyekezzenek. Ebben is, ugy mint mindenben, 
igyekezni fogunk szabatosan megismerni és követni az 
apóst, szentszék oktatásait. 

Szentségeddel egyetemben nem fogunk megszűnni 
soha tiltakozni a szerzetes rendek, a papság, az egyház 
javai és birtokai ellen elkövetett sérelmek ellen. 

Erős igyekezettel fogunk törekedni a keresztény 
jótékonyság minden ügyét, alakját és egyletét elősegíteni, 
u. m. a munkások kath. köreit, az iparos és munkás ta-
nulók s munkások védegyleteit, a keresztény tulajdono-
sok és iparos főnökök társulatait a vasárnap megszente-
lésére, a városi és falusi munkás-egyleteket és köröket, 
a keresztény kórházakat és a szegény betegeknek nyúj-
tandó vallási vigasz ügyét. 

Jézus Krisztus helytartójának gyengéden szerető 
fiai levén, és a halhatatlan emlékű VII. Gergely pápa 
utódjának hősi állhatatósságától meghatva, nem feledhet-
jük, fáradozásaink, aggodalmaink között, szentséged ke-
serűségeit sem. Mi élénken éreztük szentségedoel a fáj-
dalmat, melyet az által okoztok szentségednek, hogy 
Jézus Krisztus incognató-ra. szorították az örök város 
utczáin. Mi e sérelmet encharistikus egyletünk buzgó 
kifejlesztése által igyekszünk jóvátenni. 

Szegényebbekké tétetve keresztény iskoláink és pap-
jaink anyagi támogatása által, kiktől kezdik megvonni a min-
dennapi kenyeret, azért koránsem fogunk kevésbé buz-
gók lenni a péterfillér ügye i r án t ; nem levén képesek 
diadalra emelni az egyház feje souverain jogát, a mely 
egyedüli garanczia függetlensége számára, legalább foly-
tatni fogjuk szentségeddel hangoztatását annak, hogy a 
jogokon csak egy időre vehet erőt az erőszak. 

Alázatos szivvel leteszszük, ime, szentséged lábai elé 
keresztényi elhatározásainkat, kérve szentséged apóst, ál-
dását, s maradván a legmélyebb hódoló tisztelettel szent-
séged 

leg engedelmesebb fiai. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— Az országos közp. kath. legényegylet f. évi julius 

hó 5-én a budai hegyek közé társas kirándulást rendez. 
Azt mondta egyszer valaki, hogy nincs kath. társasélet. 
Dehogy nincs. íme, még kath. vigalom is van! Szokat-

I lan, de nagyon üdvös. 
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— A kalocsai kath. legényegylet helyiségeiben f. 
hó 14-én lettek bemutatva azon munkák, melyeket a le-
gényegylet tagjai a kiállításra készítettek. 

— A budai kath. legényegylet alaptökéje gyarapítá-
sára f. hó 14-én a budai hegyekbe társas kirándulást ren-
dezett. 

— A győri kath. legényegylet sz. Antal napján fé-
nyes serenádot rendezett fáradhatatlan jeles elnöke ft . 
Ruschek Antal pleb. ur tiszteletére. 

— A szabadkai kath. legényegylet, mely, mint je-
lentettük, f. évi május 25-én tar tot ta ünnepélyes meg-
alakulását, jelenleg 16 alapító 250 pártoló és 150 rendes 
taggal bir. Az egylet fővédnöke, Haynald LajOS bibor-
nok-érsek ur ő eminencziája, 300 f r tot küldött a meg-
alakulás napjára ajéndékul. 

I R O D A L O M . 

= Jó olvasmány. Ir ta Vágásy Gyula jászfénszarui 
segédlelkész. Budapest, 1885. 8-r. 41 lap. Ara 4 kr. Kap-
ható szerzőnél. 

Istenről, vallásról, egyházról, a vallási elviljárókról 
vagyis a papságról értekezik, kiváló tekintettel a kath. 
egyház híveit némely vidékeken mind jobban csábitó na-
zarenista tanokkal szemben. 

= A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja. Szerk. 
és kiadja P. Angelicus II. füz. 1885. jun. Budapest, Hu-
nyadi Mátyás int. 33—64 1. 

Tartalma változatos, gazdag és mindvégig épületes. 
Különösen érdekes a szerkesztőnél bejelentett Mária-egye-
sületek névsora. 

E hézagpótló folyóirat ára egész évre 1 f r t 50 kr 
vagy 8 int. 

= Krisztus előtti különösen mózes i áldozatokról. 
Hittudori értekezés. Ir ta Pruzsinszky József, váczmegyei 
áldozár, fegyházi lelkész. Yácz, 1884. 

VEGYESEK. 
— Az 1884/5. tanév, a bud. kir. magyar tudomány-

egyetem hittudományi karában a tudorrá promoveáltak szá-
mát tekintve igazán termékenynek mondható s ritkítja pár-
ját. Hittudorok lettek ugyanis e tanévben : Ocsényi An-
zelm, sz. Ben. r. áldozár, theol. t aná r ; Simon Gyula, 

szamosujvári püspöki iktató ; Névery Sándor, kalocsa-
főm. áldozár, n.-kanizsai káplán, Kováts József,e szter-
gom-főm. áldozár, fővárosi hitoktató ; Ivanóczy Ferencz, 
szombathelym. áldozár, theol. tanár ; Karácsonyi János, 
váradm. áldozár, váradolaszii káplán ; Pruzsinszky Jó-
zsef, váczegyhm. pap. fegyházi lelkész. Tekintve, hogy 
a sz. Ágostonról nevezett bécsi hittudor-képző fensőbb 
papnevelő intézet a mi karunktól elvonja és a bécsinek 
szolgáltatja át a tudorjelölteket, s tekintve azt, hogy ez az 
intézet, melynek specialis czélja a tudorképzés, egy év 
alatt maga sem mutathat fel többet a fenti számnál : mél-
tán ismételhetjük, hogy a budapesti egyetemi hittudo-
mányi kar az ezévi promócziókban — tekintélyes sikert 
mutatot t fel. 

— La Hierarchie catholique illustré. Ez egy római 
irodalmi és művészi válalatnak a czime, melynek első 
füzete május 31-én jelent meg. A ki a kath. egyházi 
rend celebritásainak ezt az arczképgyüjteményét birni 
óhajt ja, megrendelheti könyvárusi uton, vagy egyenesen 
Loeschernél Rómában, via di Corso. 

— A svájczi Pius-egyletek congressusa f. évi augusz-
tusban Bernben fog megtartatni. 

— A mennyei birodalomban mgr Raimondi hong-
kongi apostoli vicarius leirása szerint jelenleg van 35 
püspök, kik közöl 17 franczia, 12 spanyol, 3 belga és 1 
hollandi. Ez a 35 püspök 33 apostoli vicariust kormá-
nyoz, a melyek körülbelül egy birodalmi tartomány nagy-
ságának felelnek meg. Vezetésük alatt van 365 külföldi 
és 342 benszülött áldozópap. E tekintélyes missió intéz-
mény által elért eredmények felülmultak minden re-
ményt. A conversiók összege a legújabb számítás szerint 
meghaladja a félmilliót. Zavarólag hat a chinai-franczia 
háború. 

— A baltimorei nemzeti zsinat aktái Rómában nagy 
örömet okoztak és nagy tetszést aratnak. Mint a Catholic 
Timesben olvassuk, ezen akták remekei az egyházi tudo-
mányosságnak és kormányzási bölcseségnek. 

A szerkesztő postája. 
Szepes-Szombat. A becses érinet és képet köszönöm ; de még 

jobban a szives érzelmeket. — N. Ölbö. Szivesen. A ki tüntetéshez 
gratulálunk. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i Yás. 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük az előfizetés megújítására, a hátralékban levőket 

pedig hátralékuk beküldésére. 
Előfizethetni félévre 5 frt tal , egész évre 10 frttal. 
Szűkebb ellátású paptársaink intentiók elvállalása fejében is megkapják lapunkat. Lapunk 

hiveit azonfelül kérjük még annak ismerőseik körében való terjesztésére. 
Budapesten, 1885. jun. 17. 

Â szerkesztő-kiadó. 

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

Budapes t . 1885. l iudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . (Papnövelde-utczu 8. sz.) 
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Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál ; 
s Budapesten a szerkesz-
[ tőnél, és Rndnyánszky 
I A. könyvnyomdájában, 
f IV., Papnövelde-utcza 
: S. sz. alatt, hova a ne-
I taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
I ben, intézendők. 

I . F é l é v . 1 8 8 5 . 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A kath . tanitó-egyesületek országos nagygyűlésének szervezéséről. — A németországi ka th . 
egyletek ügyrendtar tása . — Nagyfontosságú okmány. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A protestant ismus. — K a l o c s a : Szel-

lemi zarándoklat Rómába szent Pé te r és Pá l apostolok sirjához. — Vegyesek. — Előfizetési felhívás. 

A kath. tanitó-eyyesületek 

országos nagygyűlésének 
s z e r v e z é s é r ő l 

Fonyó Pál egy czikksorozat végén követke-
zőleg nyilatkozik az egri „Népiskolai Tanügy" 
jun. 13-iki számában. 

„Régi, méltánylandó és eredményében alig 
sejthető üdvös törekvése kath. tanférfiainknak és 
tanitóegyesületeinknek, hogy valamint a kath. 
tanítóegyesületekben egyesitették és tömöritették 
a kath. tani tókat : ugy ismét kath. tanítóegyesü-
leteinket a kath. tanítóegyesületek országos nagy-
gyűlésében egyesítsék és tömöritsék, felfogva 
XIII. Leo pápa ezen intelmét: „Értsék meg 
mindazok, kik a katholikus nevet szeretik, i t t az 
ideje, hogy valamit megkíséreljenek, s hogy a 
tespedésnek és gondatlanságnak nem szabad ma-
gukat átengedniük!" 

Hogy a kath. tanitóegyletek ily országos 
gyűlésének szervezése szükséges, és hogy az hat-
ványozott mértékben fokozná azon eredményeket, 
melyeket a szétszórt kath. tanitóegyletekben és 
általuk elérhetünk, ezt ma már minden elfogu-
latlanul gondolkodó tanférfiu és tanügybarát át-
látja, ebben a kath. tanügyi és egyházi sajtó 
teljesen egyetért; csak a körül térnek még el 
némileg a vélemények : vájjon mikor létesíttessék 
és hogyan szerveztessék a kath. tanítóegyesületek 
országos nagygyűlése ? ! 

Sokan, s a legirányadóbb körök, jónak és 
szükségesnek látják várni ezzel mindaddig, mig 
tudni fogjuk, mily álláspontra helyezkedik a ma-
gas minisztérium a II. országos tanitói gyűlés 
határozatával, különösen pedig ezen gyűlések 

szervezetének javaslatával szemben?! Ma már 
azt is tudjuk, s fájdalommal olvassuk, hogy a 
magas kormány újból kizárta lelkész-igazgatóin-
kat és kath. hitoktatóinkat az országos képvise-
leti gyűlésből, mintha csak mumust látna azon 
egykét papi tagban, kit esetleg itt-ott tanitóegy-
leteink beválasztani jónak látnának. 

Alea jacta est, — most már e tekintetben 
sincs ok többé a tépelődésre és várakozásra. 
Munkához kell tehát látni, s kath. tanítóegyesü-
leteinkben minél előbb meg kell vitatni: 1) 
Megelégedhetik-e vagy sem a minisztérium által 
kiadott u j szabályzattal?! 2) Nem sokkal czélsze-
rübb-e külön szervezni a kath. tanítóegyesületek 
országos nagygyűlését ? ! 3) Ha igen, vájjon melyik 
évben látszik ennek kivitele legczélszerübbuek és 
legopportunusabbnak ? ! Vájjon az idén-e szent 
Istvánkor, midőn a III. egyetemes tanitói gyűlés 
választmánya szintén összehívja az ország tanító-
ságát Budapestre — vagy pedig a jövő évre 
halaszsznk ezt, midőn jobban elő lesz az talán 
készítve ? ! 

E kérdésekre egyesek alig adhatják meg il-
letékesen a feleletet; de megadhatják az ország 
kath. tanítóegyesületei együttvéve, ha ezt sür-
gősen napirendre tűzik, s ezzel országszerte fog-
lalkozván, határozataikat egymással is, a szakla-
pokban is közölni sietnek. Hadd lássa mindenki, 
hogy a kath. tanitóegyletek országos nagygyűlé-
sének szervezése iránt minden oldalról egyenlő-
képen érdeklődnek és lelkesednek, — s azért ne 
legyen egyetlen kath. tanítóegyesület sem, hol e 
kérdések napirendre nem tüzetűének. 

Tehát előre ; mert egyesülésben rejlik az 
erő, s mert örökre igaz marad : a ki nem ha-

49 
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lacl, marad! E kérdések sikeres megoldásával 
dicsőén haladunk előbbre, — ezek megoldása 
nélkül szégyenletesen elmaradunk : Válaszszatok 
most: haladás vagy elmaradás: szégyen vagy di-
csőség '!• !x) Fonyó Pál. " 

A németországi kath. egyletek ügyrendtartása, 
a mint a 70-es évekig volt*) 

1- 8-
Minden év őszén, ha lehet szeptemberben, tartatik 

Németország valamennyi egyleteinek egyetemes gyűlése, 
melylyel az egyes egyletek speciális gyűlései lehetőleg 
összekötendők. 

2- §• 
A meghívás ezen egyetemes gyűlésre történik leg-

később július hóban, és pedig: a) a kath. egyletekhez 
együttesen a lapokban közlött felhívás által ; b) az egyes 
egyletek elöljáróságaihoz valamint egyes kiváló kath. 
férfiakhoz intézett külön meghívó levelek által. 

3. §. 
Ezeket a meghívásokat valamint a többi előkészítő 

lépéseket végzi a helyi bizottság (t. i. a congressus he-
lyén alakult előkészitő bizottság) a központi (t. i. magá-
ból a legutóbbi congressusból választott) bizottsággal 
összeköttetésben. 

Szavazati joggal biró tagjai az egyetemes gyűlésnek : 
a) a különféle kath. egyletek legitimált követei és tagjai ; 
b) a helyi bizottság vagy bureau által külön meghívot-
tak. Ezek minden tanácskozásra és szavazásra feljogo-
sítva vannak jelentkezésüknél (a congressus költségeire, 
p. a congressusi jelentés kinyomatására) a helyi bizottság-
nál meghatározott összeget fizetnek. 

5. §. 
Azok számára, a ki csupán a nyilvános ülésekben 

óhajtanak részt venni, a mennyiben ez czélszerünek fog 
bizonyulni, a helyi bizottság által meghatározott összegért 
belépti jegyek adatnak ki. 

6. §. 
A tárgyalások rendesen 4 napig tartanak 3) hétfőtől 

csütörtökig és az első napon ünnepélyes istenitisztelettel 
nyittatnak meg. A második napon ünnepélyes requiem 
tartatik az elhunyt tagokért. 

7- §• 
A tárgyalások részint külön-külön (szakbizottságokra 

oszolva) történnek. Es pedig vannak a) közös vagy együttes 

') Egy ka th . egyleti és társulat i oongressusnak hazánkban 
okvetlenül egyik szakosztálya a nevelés és tanügy lenne. Ebben a 
kath . tanítóegyesületek vezérférfiai még ezidén tüzetesebben meg-
beszélhetnék s előkészíthetnék az országos katli. tanitógyülés ügyét. ; 
Ajánl juk e felfogást tanügyi lapjaink szives figyelmébe. Szerk. 

2) A legelső ügyrendtar tás ránk nézve csak tör ténet i becscsel 
bírhatván, azt, múl tkor i igére tünket módosítva, mellőzzük és Kö-
zöljük azt az alakot, a mely nálunk alapul vehető. Szerk. 

») Kezdetben 3 napig t a r t a t t ak . 

nyilvános ülések, melyekre a szónokok előre jelöltetnek ki 
és a melyeken minden discussio ki van zárva ; b) közös vagy 
együttes zárt ülések, a melyekben (a szakbizottságok vagyis 
osztály által) kidolgozott javaslatok definitive meg-
vitattatnak és határozatok erejére emeltetnek ; c) a hat 
szakosztály külön ülései, a melyekben a javaslatok elő-
zetesen meghányatnak ; d) a különféle egyletek szintén 
külön tartott és önálló jelleggel biró ülései, melyeket az 
illető egyletek alelnökei hívnak össze és vezetnek. 

B. §• 
A szakbizottságok következők : 1. Missiók. 2. 

Charitas. 3. Társadalmi kérdés. 4. Keresztény művészet. 
5. Tudomány és sajtó. 6. Külsőségek és formáiiák.1) 

9. §. 
Az egyetemes gyűlést vezeti az elnökség, mely kö-

vetkező 15 tagból á l l : 1, az elnök, 2. két alelnök, 3L négy 
titkár vagyis jegyző, 4. a hat szakosztály elnökei. "5. A 
helyi bizottság elnöke vagy helyettese. 

10. §. 
Az elnök, alelnökök és titkárok a helyi és központi 

bizottság javaslatára az első zárt közülésben választat-
nak. A szakbizottságok elnökeit az egyetemes gyűlés el-
nöke nevezi ki. 

11. §. 
Az elnök vezeti az egyetemes gyűlést, képviseli azt 

kifelé, ügyel a rendre a közös ülésekben, megadja a szót 
vagy megvonja azt és felteszi a kérdés a szavazásra. 

12. §. 
Az alelnökök az elnököt ennek akadályozása esetén 

vagy kérésére helyettesitik. 

13. § 

A titkárok kötelessége jegyzőkönyvet vezetni, a be-
adott indítványokat jelezni, a hozott határozatokat fel-
jegyezni, a gyorsírói kart ellenőrizni és minden szöve-
gezési munkát, melylyel őket az egyetemes gyűlés vagy 
az elnök megbízza, teljesíteni. 

14. §. 

A 8. §-ban említett szakbizottságok elnöke maga 
választ egy helyettest és egy jegyzőt és az ülések idejé-
nek és helyiségének kijelölésével mennél előbb constitu-
álja az illető szakosztályt (szakbizottságot.) 

15. §• 
Politikai és confessionalis polemika az egyetemes 

gyűlés tárgyalásaiból ki van zárva. 

16. §. 
A helyi bizottság a központi bizottsággal összekötte-

tésben átvizsgálja az egyetemes gyűlés megnyitása előtt 
beérkezett indítványokat, és amennyire lehet gondoskodik 
azok kinyomatásáról. 

17. §. 

A helyi bizottság kötelessége a nyilvános ülésekben 
l) Nálunk ezt igy lehetne beosztani : 1. Hitélet . 2. Jótékony-

ság. 3. Társas élet és társadalmi kérdés. 4. Nevelés és tanügy. 5. 
Tudomány, irodalom, sajtó, ker. művészet. 6. Congressusi formáliák. 



R E L I G I O . 
309 

tar tandó beszédek iránt javaslatokat tenni, melyek fölött 
az egyetemes gyűlés elnöksége dönt. Oly szónokok, kik 
az egyetemes gyűlés folyása közben jelentkeznek szólásra, 
beszédjük tá rgyá t kötelesek tüzetesen előterjeszteni, mielőtt 
szóhoz jutnának. 

18 . §. 

A legközelebbi esti nyilvános ülés szónokainak név-
sora lehetőleg az előző reggeli zárt ülésben közzéteendő. 

19. §. 
Az elnökség különös engedelme nélkül a zárt kö-

zös ülésekben semmiféle tárgy megbeszélés tárgyául szóba 
nem hozható, hacsak az előbb valamely szakosztály vagy kü-
lön egyleti gyűlés előtt megvitatva nem lett. Az illető 
szakosztály illetve egylet előadóját illeti meg (a közös 
zárt üléseken) eme definitiv tanácskozásokban az első és 
az utolsó szó. 

20. §. 

A ki szól (Vortrag), Írásból olvasnia nem szabad, 
hacsak az elnök, különös okoknál fogva erre engedelmet 
nem ad. A nyilvános ülésben a beszéd (Vortrag) szabály 
szerint 22 percznél tovább nem tar that , a zárt ülésben 
pedig nem tovább 10 percznél. A bizottsági előadók je-
lentésére ez a korlátozás nem alkalmazandó. 

21. §. 
A zárt ülésekben és szakbizottságokban megejtendő 

szavazásoknál az egyetemes gyűlés szavazati joggal bíró 
tagjainak egyszerű szótöbbsége dönt. 

22. §. 
Az egyetemes gyűlés vagy szakbizottságok helyi-

ségeiben gyűjtéseket rendezni nem szabad. 

23. §. 

Az első zártülések egyikében az egyetemes gyűlés 
központi bizottsága számára tisztikart (bureau) választ, mely 
áll elnökből, alelnökből, titkárból, előadóból, avval a fel-
hatalmazással, hogy (ez a tisztikar) a központi bizottsá-
got, a mennyiben szükségesnek látja, cooptatio ut ján k i -
bővitse. 

24. §. 

A központi bizottság mandatariusa az egyetemes 
gyűlésnek és a legközelebbi gyűlésig annak minden ér-
dekét képviseli és gondozza. Különösen hivatása köréhez 
tartozik : 1. Az egyetemes gyűlés tárgyalásairól szóló j 
gyorsírói jelentések szerkesztését és kinyomatását a le- [ 
hető legrövidebb idő alatt eszközölni és minden egyes 
tagnak 1 példányban azonnal megküldeni. 2. Az egyete- } 
mes gyűlés végzéseinek foganatosítására tőle telhetőleg 
közreműködni. 3. A legközelebb tartandó egyetemes 
gyűlés számára, ha ez az előző gyűlésben nem történt 
volna meg, alkalmas helyet (várost) kiszemelni és az' j 
ott alakítandó helyi bizottsággal összeköttetésben meg-
tenni az előkészületeket a legközelebbi gyűlésre. (3. §.) 
4. A kath. egyleti életet fejleszteni és érdekeit előmoz-
ditani, különösen gyakori nyilatkozatok által a sajtóban 
és személyes érintkezés által. 5. Mihelyt a legközelebbi 
egyetemes gyűlés megnyílt, a központi bizottság tar to-
zik működéseiről nyilvános és szóbeli jelentést tenni. 

A tagok által fizetett tagdíj, valamint a belépti je-
gyekből befolyó összeg, a helyi bizottság által az egye-
temes gyűlés költségeinek fedezésére fordítandó. A fölös-
leg az újonnan kinevezett központi bizottságnak adandó 
át a gyorsírói jelentések kinyomatására és más kiadások 
fedezésére. 

26. §. 
Minden, a miről ebben az ügyrendtartásban nincs 

szó, az elnökség intézkedése alá tartozik. 

N a g y f o n t o s s á g ú o k m á n y 
a pápai nnntinsok joghatóságáról. 

(Vége). 

Ugyanazon időben, midőn spanyol szövegét közié 
ezen okiratnak a Siglo Fvtaro hirlap, közié a követ-
kező levélváltást ez ügyben az apostoli nantius ő nmélt. 
s a nevezett hirlap igazgatója Nocedal Ramon ur között. 

Ime e levélváltás. 
I. 

0 nagyméltóságának az apostoli nuntiusilak. 
Nagyméltóságú Ur ! 

A mint az apostoli nuntiatura palotáját mult ked-
den elhagytam, megvizsgáltam a czikket, melyre vonat-
koznak Jacobini bibornok ő emin. észrevételei. Látván, 

j hogy azon czikk szerzője által alá van irva, azonnal érte-
I sitettem őt, s tudtára adtam a mi szerda óta történt. 

Minden árnyéka nélkül a vonakodásnak a szerző be-
leegyezett, hogy kiigazítja azt, mit Jacobini bibornok ő 
emin. kiván. Ma már be is mutat ta nyiltan s teljesen. 
Akarván azonban, hogy a kiigazítás ő eminencziáját ki-
elégítse, ohajtanók, vizsgálja meg Nagyméltóságod a 
czikk kiigazítását, s azon szavakat, melyükkel a Siglo 
Futuro kisérni fogja, hogy magáénak vallja, a mennyire 
mint kiadót érdekli. Ily módon lehet hozzá tenni, elvenni, 
igazítani, javítani, a mennyiben Nagyméltóságod találja 
illőnek. Igy biztosítva leszünk, hogy egészen bibornok ő 
eminentiája szándéka szerint cselekszünk. 

Méltóztassék tehát nméltóságod, ha illőnek tar t ja , 
jelezni az órát, melyben a czikk szerzőjével a kivánt iga-
zításokat bemutathassam. 

Nagyméltóságú Ur ! 
Csókolom pásztori gyűrűjét . Nagyméltóságodnak 

Madrid, ápril 24. 885. 
Nocedal Ramon. 

II. 
Madrid, ápril 24. 

Don Nocedal Ramon Urnák . 
Igen tisztelt Ur ! 

Azon jó indulatok, melyekről tiszteletteljés levele, 
melyet vettem, maga, s azon szerző nevében, ki a „ Siglo 

') Ezt az a lak já t az ügyrendtar tásnak t a r t j u k alkalmasnak 
arra, hogy kellő módosítással, nálunk alapul szolgáljon. Jövőre közöl-
jük a német katholikusok nagygyűlésének legújabb ügyrendtar tá-
sát. Hanem ez csak min t czél lebeghet előt tünk —- azon időkre, 

1 ha majd a mi egyleti congressusunk is — nagygyűléssé fog kinőni, 
í ' Szerk. 

4% 
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Futur o" czikkét irta, tanúskodik, nagy örömömre szolgál-
tak. Örömmel ismerem el, hogy egy szabad nyilvánítása 
a sz. szék iránti engedelmességnek nem csak nem szé-
gyenitő, hanem felemeli szerzőit. S valamint egyet értek 
abban, hogy jelen esetben igen hasznos leend ön hir lap- | 
já ra nézve is az igazolás beigtatása, melyet sz. atyánk 
néhány napok óta vár minél előbb, ugy ajánlom, hogy 
önt, s barát já t , holnap reggel -10 órától délutáni 1 és 
fél óráig fogadni fogom. Előnyösebbnek tar tom azonban, 
ha az előbbi órákban fogadhatom. 

Szerencsémnek tartom, hogy megújí thatom azon 
biztosítást, hogy önt igen tisztelő szolgája maradok 

M., heracleai érsek 
apostoli nuntius. 

III . 
0 nagyméltóságának az apostoli nuntiusnak. 

Nagyméltóságú Ur ! 
Két óra múlva, hogy tegnap este megkaptam Nagy-

méltóságod levelét, az „Union" (hirlap) árusítóinak kia-
bálásai a téreken s utczákon „A Siglo Futuro és Noce-
dal ur kikösösitt ettek," felettébb megleptek. 

Olvastam az „Uniót," mely nem ily nyelven szól 
ugyan, de czime felett kinyomatja, s u j nyomdai készü-
lettel : „Elitélése a Siglo Futuro hírlapjának a szentszék 
által." Ezután közli hivatalos levelét Jacobini bibornok 
ő eminencziájának, melyet Nmhoz intézett, mely magában 
foglalja az észrevételeket bizonyos állításai felett a „Siglo 
Futuro" hírlapnak s a melyek igazolását kívánta tőlem 
exciád. 

Én elfogadom készséggel a büntetést, melyet Exciád 
reám szab, s az igazolás alakját , melyet választott. 

Ez óráig, melyben ezeket irom, nem láttam még a 
szerzőjét azon czikknek, kit kiván, hogy velem együtt 
megjelenjen. — de mégis értesitettem már, hogy a fo-
gadtatás nem fog megtörténni, minekutánna a kérdés más 
alakban lett megoldva. 

A mint exciád mondja, távol, hogy szégyennek 
tartsa a „Siglo Futuro,* most inkább, mint bármikor, 
keresztényileg kitüntetni fogja alávetését, s alázatosan 
megnyugszik „észrevételein" Jacobini bibornok ő eminen-
t iájának, a melyeket még ma este egészen újra közlend. i 

A „Siglo Futuro" szerencsés ezen alkalmat is meg-
ragadva, egész határozottsággal s lelkesedéssel mély tisz-
teletét kifejezni Jézus Krisztus helyettesének tekintélye 
iránt s feltétlen megnyugvását azon joghatóság rende-
letében, melyet mindenkor védett, s a melyet mig élni 
fog, Isten kegyelmével védeni fog 

Nagyméltóságú Ur ! 
Csókolom főpásztori gyűrűjét . 

Nocedal Ramon. j 

Eddig a „ Journal de Romea s hozzá teszi : a mi 
levelezőnk nem csalatkozott, előre látván, hogy a „Siglo j 
Futuro" tökéletes alávetéssel fogja fogadni az államtitkár ! 

ő eminentiája észrevételeit. 
! 

Folytat juk közlését azon okiratoknak, melyeket a 
„Siglo Futuro" (spanyol kath. lap) saját ügyében közzé 
tett s a melyek e lap szerkesztősége s ő nmélt. a madridi 
nuntius között váltattak. A nuntius ekép válaszolt : 

Nocedal Ramon urnák 

Madrid, april 27-én 1885. 
Igen tisztelt Ur ! 

Vettem két órakor délután levelét, melyet ma hoz-
zám intézett. Sietek Ont tudósítani, hogy azon dicsérő 
szavak, melyek előbbi levelemben foglaltatnak, azon nyil-
tan vallott határozatára vonatkoznak, hogy a kérdéses 
okiratot (Jacobini bibornok levelét) lapjaiban közlendi, 
nem zárva ki az igazolást, melyről ő eminent. Jacobini 
bibornok levele emlékezik, oly igazolást, mely levelem-
nek, a 24-ről keltnek, tényleg a legfontosabb pontja. 

Ez alatt , azt vélem tisztemnek, hogy a sz.-székre 
bizzam annak végpontjában az elbírálását., mily mo-
dorban teljesítheti kötelességét, melyre ön vállalkozott. 
Örvendek, hogv ez alkalommal is ismételhetem, hogy az 
ön igen szives indulatu szolgája vagyok. 

M. heracleai érsek. 
A főszerkesztő válasza. 

Ö Nagyméltóságának az apostoli nuntiusnak. 

Nagyméltóságú U r ! 
Levelemben, melyet f. hó 24-én irtam, Nagyméltó-

ságodtól kérem, hogy jeleljen napot és órát, a midőn 
személyesen s társaságában azon czikk szerzőjének, mely 
Jacobini ő emin. észrevételeit okozta, bemutatni fogom e 
jelzett állitmányok igazolását valamint a Siglo Futuro la-
pot is, mely a czikket hozta. 

De midőn, mult pénteken, megjelent Jacobini bi-
bornok hivatalos irata, melynek észrevételei a czikk hibáit 
kiigazítják, s hitelesen meghatározzák a tant, melyet e 
tárgyban követni kell, ugy véltem, tiszteletlenség volna, 
ezekhez igazolásait csatolni az én főnökömnek, s hogy 
nem volna más teendőm, mint a hivatalos iratot közölni, 
azon levelemmel, melyben nyilvánitáin alávetésemet a bi-
bornok-ál lamti tkár észrevételeinek s feltétlen ragaszko-
dásomat, — mely határozottabb s forróbb mint bármikor 
— a sz. székhez. 

Nagyméltóságod levele, melyet vettem, értesit, hogy 
nem ebben áll az igazolás, melyről ő eminentiája Jaco-
bini bibornok emlékezik, s hogy nagyméltóságod a sz. 
székre bizza, hogy elbírálja, miképen teljesítsem köteles-
ségemet, melyre vállalkoztam. 

Kénytelen vagyok Nagyméltóságodnak megjegyezni, 
hogy közzé tevén észrevételeit Jacobini bibornok ő emi-
nentiájának, ugy véltem, hogy ez a legjobb igazolás, hogy 
tisztelvén az oktatást , mely nékem adatott , magamat alá-
vetvén s közölvén azt, még jobban teszek, mint volna az 
igazolás. De ha ez nem elégiti ki Nagyméltóságodat, kész 
vagyok mind azt megtenni, mit Nagyméltóságod rendelni 
fog, s annyi igazolást tenni, mennyi szükséges lesz, hogv 
exciádat kielégítsem. 

Nagyméltóságod tehát meghatározhat ja , mit illőnek 
tart , biztosítván egyelőre a készségről, melylyel rendeletét 
teljesitendem, akár írásban közlendi azt velem, akár élő 
szóval értesitend vagy oly alakban mint exciád jónak 
találja : — tollba mondván nekem a kérdéses igazolást, 
vagy helybe hagyván azt, melyet magam szerkesztendek 
kijelöléseire, s alávetvén előlegesen ítéletének. 
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Ezen egész ügyben egy az, mi reám nézve nagyfontos-
ságú, hogy kitűnjék s fényljék az én alávetésem a tekin-
tély iránt s ragaszkodásom az egyház tanához. Eddig azt 
tettem, a mit leginkább alázatos nyilt eljárásnak véltem. 
De kész vagyok mind azt is megtenni, mit Nagyméltósá-
god szükségesnek vél. 

Ezzel kivánom tényleg kitüntetni, hogy legyenek 
bármily hibásak állitmányai azon czikknek „Ugyanazon 
kérdés", Nagyméltóságod illetékességeire nézve sem szűn-
tem meg egy perczig is tisztelni s elismerni exciádban 
képviselőjét a legfőbb tekintélynek, mely e földön léte-
zik, Jézus Krisztus helyettesének, kinek szolgálni, s kit 
védeni csekély tehetségem szerint igyekezek, mióta 
eszemmel élek, s kinek szolgálni törekedni fogok utolsó 
lehelletemig. 

Nagyméltóságú Ur ! 
Csókolom főpásztori gyűrű jé t 

Nocedal Ramon. 
E levél következtében, s hogy teljes legyen az ő exciájá-

nak tett ajánlat, a „Siglo" közölte nyilatkozatát de la 
Rivas Ferencz urnák. Részéről a madridi hirlap hozzá-
teszi : 

A „Siglo Futuro* maga részéről nyilvánítja, hogy 
soha nem volt eszében, hogy tagadja, vagy megvesse a 
tant, mely az ál lamti tkár ő eminent, levelében foglalta-
tik. Hogy közölte a czikket, melyre e levél vonatkozik, 
azért történt , hogy nem látta a hibákat, melyeket tar -
talmaz, de figyelmeztetvén e hibákra az államtitkár ő 
eminen. által, visszavonja mindazon állításokat, melyeket 
ő eminentiája sérelmeseknek s hibásaknak jelzett ; s 
magáévá teszi mindazon észrevételeket, melyek a bibor-
nok ő emin. levelében foglaltatnak. Végre e kérdésben, 
valamint minden kérdésben állandóan hü s alávetett 
akart s akar lenni az egyház tanának, s a római jmpa 
tekintélyének, ki a pásztorok pásztora, s az egyház püs-
pöke, akár maga gyakorolja e hatóságot, akar nuutiirsai 
vagy küldöttei által. 

A „Siglo Fu turo" kivánja, hogy ez az ő tanának 
tartassék, s nem Írottaknak tartassanak a hibás és sérelmes 
áll i tmányok. 

Nocedal Ramon 
a „Siglo Futuro" igazgazgatója. 

Hozzá teszi a „Journal de Rome", mely után ez 
okiratokat közöljük, hogy „a „Siglo" eléggé kitüntette 
alávetését, s ezt kétségbe vonni nem lehet. Tudomásul 
vegyék tehát rágalmazói, kiknek eljárása mindenesetre 
megvetendő," — mely véleményében a római lapnak töké-
letesen osztozunk. 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 

Budapest, junius 19. A protestantismus. II. — 
A közvélemény e napokban igen élénken foglalko-

zott a protestánsokkal. Denique protestánsok ! Akarnak 
állami subvencziót középiskoláik számára, sőt reá is szo-
rulnak, de a feltételeket — illetőleg a törvényesen biz-
tosított állami befolyást — semmikép sem hajlandók el-
fogadni. 

Hiába kedvezett nekik Trefor t Á., hiába biztatta Tisza 
K. őket, hogy hisz ő is református ; volt egy tekintélyes 
pár t — azt még ők sem tagadhat ják — mely készebb 
volt lemondani az államsegélyről, mint ennek elfogadá-
sával az autonomián a legcsekélyebb változást mengen-
gedni. 

Pedig elég veszélyesen állt az ügyük. Trefor t leg-
alább megfenyeget te őket, hogyha a protestáns közép-
iskolák nem lesznek a törvény igényei szerint kellőleg 
berendezve, akkor őszkor bezárat ja azokat. Nem tudni 
ugyan, mily komolyan vették e fenyegetést, de ha némi 
súlyt tulajdonítottak neki, akkor bizony megijedhettek, 
mert valami nagyon sok protestáns középiskola nem ma-
radhatot t volna meg, lévén azok jelentékeny része oly 
állapotban, hogy igen elnéző és kegyes miniszteri biztos 
is elég kifogásolni valót találhatna azokban. 100.000 fo-
rint sok pénz : ezért követelhet az állam is valamit és 
ezért adhat valamit a protestáns autonomia. Igy is lett, 
és a többség határozat tá emelte, hogy lesz kegyes elfo-
gadni ezt az államsegélyt, de az állam ne érvényesítse 
valami nagyon befolyását. Lesz gondjuk reá, hogy kap-
nak oly kormány-biztosokat, k iknek keze alatt a protes-
tantismus egy hajszála sem fog meggörbülni . 

Különben mi részünkről az egész nagy applombbal 
folytatott vitát — őszintén kimondva — n a g y komédiá-
nak tar t juk. Annyi jogérzetet csak feltételezünk protes-
táns atyánkfiaiban, hogy az államtól élvezett segély fe-
jében ennek bizonyos, különben már szentesitett törvényben 
foglalt befolyást engedni az osztó igazság legelemibb 
postulatumainak tar t ják. 

Ha reászorulok az államsegélyre — és a protestánsok 
tényleg reá szorultak iskoláik érdekében — ha ezt az 
államsegélyt tényleg igénybe akarom venni, mert kell, 
és ha ezt az államsegélyt csak bizonyos feltételek mel-
lett kaphatom, akkor a legegyszerűbb emberi ész az el-
kerülhetetlen következményre ju t ; tehát el kell fogadnom 
ama feltételeket is, melyek alatt egyedül kaphatni ama 
szükséges segélyt. 

Vagy csak nem gondoltak komolyan arra a mi pro-
testáns atyánkfiai, hogy az ő kedvökért a megalkotott és 
szentesitett törvényt megváltoztat ják ? 

Hisz már úgyis mondják, hogy a protestánsok 
toties quoties a törvényhozástól az ő zsinatjukhoz appel-
lálnak ? 

Komolyan kellene azt venni, vagy csak egy elkapa-
tott szellemnek agyréme ez ? 

Annyira tiszteljük prot . atyánkfiait, hogy feltételez-
zük róluk egész őszintén, hogy ők a meglevő, igazságos 
és méltányos törvényeket tisztelni tudják. 

Különben ugy hiszszük, hogy prot. részen legalább 
pro hic et nunc az állam befolyásától nem igen felnek, 
azaz jobban mondva, hogy nekik félelemre különös okuk 
alig van. 

Oly simán és szépen megy ott minden és bármeny-
nyire is mutogassák fogukat olykor-olykor bizonyos hely-
ről, farkcsóválással végződik az egész ijesztgetés. 

Est modus in rebus! s van gondoskodva arról, hogy 
vagy ne legyen panasz és baj, vagy ha azt semmiképp 
sem lehet már eltitkolni, hogy ennek valami komo-
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lyabb utóhatása ne legyen. Rendelkezésünkre álló tények 
képesitenek, hogy világosabban is szóljunk — de azt 
hiszem megértenek minket igy is és pedig mind a két 
oldalon. 

Hát miért e za nagy aggodalom, tiltakozás, remon-
stratio az államsegély ellen ? 

Sokkal komolyabb hát tere van az egész mozgalomnak. 
Rólunk van szó. 

Nem akarnak oly segélyt, melyet az állam via gra-
tiae és még hozzá bizonyos befolyás fejében ad, — mely 
persze nem oly félemletes, mint ezt oda át festik — nem 
akarnak subvencziót: ők osztozkodni akarnak, ők birni, 
tulajdon gyanánt birni óhaj t ják — a mi alapitványainknak 
legalább felét. Csak igy lát ják ők megvalósítva a teljes 
egyenjogúságot , ha alapitványaink felét ők birják. Meg-
gazdagodni katholikus pénzen, katholikus alapítványokon, 
ez az igazi protestáns taktika inde ab initio. Azért a 
lárma, az elégedetlenség az államsegély ellen, azért az 
autonomia féltése és védelme ott, hol senki azt meg nem 
támadja, hogy előkészítsék a kedélyeket az általuk czél-
bavett megoldás keresztülvitelére, mely nem más mint 
alapjaink felosztása vagy saecularizálása és a közös része-
sülés ezen lefoglalt alapokból. 

Ez az igazi, mélyebb ok. ? 

Kalocsa. Szellemi zarándoklat Rómába szent Péter 
és Pál apostolok sírjához, a tiszteletökre 1885. évi junius 
20-ától 29-ig tartandó kilencznapi áhitatra. — 

E czim alatt itt felhivás jelent meg az összes ka-
tholikus hívekhez, melynek tar talma a következő : 

„1887-ben 50 éve lesz annak, hogy szentséges 
Atyánk, XIII . Leo pápa pappá szenteltetett és az első 
sz. miseáldozatot az Urnák bemutatta. Abban az évben 

. üli tehát ő szentsege papi jubileumát, oly ünnepet, me-
lyet az egyház arany menyegző névvel tisztel meg. 

Ha a lelkipásztor valamely hitközségben ily ünne-
pet ül, e szent örömben összes lelki gyermekei osztoz-
nak : ha pedig valamely püspök üli pappá szenteltetésé-
nek 50-ik évfordulóját, akkor az egész megye vele ün-
nepel ; minthogy tehát e szép nap nemsokára az összes 
hivők pásztorának, az egész kath. világ püspökének fog 
felderülni, mi természetesebb, mint hogy az összes ke-
resztény katholikusok kifejezést adjanak lelkükben táp-
lál t örömüknek, hogy igy az egyházi ünnepély méltósá-
gában és pompájában százszorosan, de ezerszeresen foko-
zódjék és oly bensőséget és lelkesedést nyerjen, a minőt 
ily atyának magasztos állása és oly számos gyermek hó-
dolata és szeretete méltán megkövetel. 

Ezen czél elérésére az előkészületeknek már most 
kell kezdődniök ; némelyek már folyamatban vannak, 
mások meg legközelebb megindulnak. Első sorban is i 
arról van szó, hogy a gyermeki szeretet és hódolat J é -
zus Krisztus földi helytartója iránt nyilvános vallomást 
tegyen ; arról van szó. hogy az üldöztetésektől csaknem 
mindenfelé zaklatott anyaszentegyházunk részére az Isten 
irgalmát leesdjiik ; de ami legfőbb, arról van szó, hogy a 
minden világi hatalomtól ment függetlenséget , mely a 
római pápát hivatala teljesítésében mind isteni, mind 
emberi jogczimnél fogva mindenkor megilleti, nyiltan s 

egész határozottsággal részére megköveteljük : és végül 
arról van szó, hogy a római pápának minden oldalról 
beállott szorult helyzetét, melybe öt üldözői hozták, né-
mikép enyhítsük : — vagy hogy kevés szóba az egészet 
összefoglaljuk, arról van a szó, hogy a munkás szeretet-
nek eme jeleivel a hü gyermekek kimutassák a sz. atya 
iránt köteles hódolatukat , és hogy ez által mindenek fe-
lett áldassék és magasztaltassák a z , a kinek mint 
földi helytar tója kormányozza egyházát, azaz : Krisztus 
Jézus. 

E terv a mostani szomorú idöviszonyoknak szüksé-
ges követelménye. Mert minél nagyobb erővel fárado-
zik egyházunk kérlelhetetlen ellensége azon, hogy min-
ket Krisztustól elszakítson, annál inkább kell, hogy mi 
magunk minden kitelhető módon és eszközzel oda has-
sunk, hogy minél szorosabban ragaszkodjunk Krisztushoz, 
a ki földi helytartójában, a római pápa személyében foly-
ton köztünk él. 

Őszintén be kell vallanunk, hogy nem csak a né-
peket és nemzeteket, hanem a családokat sőt egyeseket 
is a legnagyobb veszély fenyegeti. Mert mióta azok, kik 
az állam ügyeit igazgatják, azt az alapelvet állították 
fel, miszerint nem kell, hogy a népek kormányzása az 
isteni törvénynyel összhangzásban legyen, mióta tehát a 
modern liberalismus és rationalismus alapelvei szerint 
az ember lett önmagának istene és törvénye ; azóta az 
egész társadalmi rend végveszélybe ju to t t : kézzel fogható 
jelenségei ennek az úgynevezett soczialisták, communisták 
és nihilisták, kiknek száma napról-napra nőttön nő és 
akik sirjokat ássák az uralkodóknak épen ugy, mint a 
népeknek. 

Hogy tehát a komoly veszélyeket magunktól elhá-
rítsuk, hogy necsak a magunk, hanem gyermekeink üdvét 
is biztosítsuk, hogy hazánkat, uralkodónkat és fejedel-
münket megvédjük ennyi vész közepette, egyedül még 
csak azon kősziklára építhetünk és támaszkodhatunk, 
amelyről az van mondva: „A pokol kapui nem vesznek 
erőt raj ta ," ezen trónhoz mindvégig híveknek kell ma-
radnunk, mert egyedül ez bir ja azon biztos Ígéretet, hogy 
rendületlen fog állni a világ forgásának ezernyi változa-
tai közepette; ezen bárkába kell menekülnünk, mely 
soha sem lehet a hullámok martaléka, mert Krisztus 
Urunk van raj ta . Csakis az által menekülhetünk meg a 
fenyegető végveszély elől, ha a sz. Péter székén ülő csa-
latkozhatatlan tanítóhoz híven ragaszkodva szavait szív-
vel és tettel valljuk, mert csak onnét kapják a népek 
azt a tanítást, mely őket arra képesiti, hogy nem az ál-, 
hanem a valódi, az Isten fiainak szabadságát maguk ré-
szére biztosítsák. 

Ezen vállalat, melyet fentebb vázlatosan jeleztünk, 
és a melyet ezennel bátrak vagyunk a legmelegebben 
országunk katholikusainak figyelmébe ajánlani, más or-
szágokban a főtisztelendő papság és a kath. sajtó részé-
ről is már kedvező fogadtatásban részesült. 

Ezen vállalat megvalósítása czéljából tervben van, 
a többi közt, a papi jubileum diszajándékául vatikáni 
kiállítást rendezni, a melyhez az előmunkálatok már 
nagyban folynak. E czélra „Szentségés Atyánk XIII . Leo 
papi jubileuma1 ' czim alatt több európai nyelven külön 
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folyóirat fog megjelenni, a mely közzé fogja tenni mind- j 
azon adatokat, melyek ezen vállalatra vonatkoznak. Szó-
val, mindent el fogunk követni és ra j tunk bizonyára nem 
fog múlni, liogy e nagyszerű müvet a lehető legfényesebb 
siker koronázza. 

Szellemi zarándoklat. 

Minthogy azonban minden vállalat csak ugy szá-
mithat némi sikerre, ha azt a jó Isten kegyelme t ámo-
gatja , azért e nagyszerű ünnepélyt szellemi zarándoklat 
fogja megelőzni sz. Péter és Pál apostolok sírjához. Ezen 
ájtatossági gyakorlat abban áll, hogy magunkat a szent 
Apostolok sirja előtt lenni képzeljük es a fentemiitett 
ünnepély czéljának megfelelő néhány áhítatot végzünk. 
A „szellemi zarándoklat" minden rendű és korú híveknek 
könnyű eszközzel fog szolgálni arra, hogy ez ünnepen 
résztvegyenek. 

Bucsuk. 
i 

Szentséges Atyánk XIII . Leo az 1885-ik évi j anuár 
13-ikán adott kihallgattatás alkalmával ő eminentiája J a -
kobini L. bibornok-államtitkártól aláirt rendelete folytán 
következő engedményeket tet t : 

Mindazok, akik 
a) Szent Péter és Pál apostolok sirját a Vatikánban 

szellemileg tisztelik ; 
b) e jámbor zarándoklat emelésére és szerencsés be-

fejezésére bármi módon közreműködnek; 
c) az ünnepre egy kilencznapi ajtatosság megtartá-

sával készülnek, a mely alatt naponkint a keresztény fe-
jedebnek közti egyetértés, a tévtanok kiirtása, a bűnösök 
megtérése és anyaszentegyházunk fölmagasztaltatásáért 
imádkoznak és a rózsafüzér egy harmadát elmondják, a 
következő búcsúkat nyerhetik : 

I. A kilencznapi áhí tatnak minden egyes napján 300 
napi bucsut. 

II. A fentnevezett ünnepen, vagy nyolczada alat t va-
lamely napon teljes bucsut, ha töredelmes szivvel meg-
gyónnak, megáldoznak és ő szentsége szándékára imád- | 
koznak. 

Részvétel a zarándoklatban. 

Ezen szellemi zarándoklat megörökítésére és a részt-
vevőkre nézve is előnyös és bizonyára kedves czélok el-
érésére egyéb országokban pl. Franczia, Olaszországban . . . 
csekély adományokból álló gyűj tés t rendeznek, amelyeket 
azokért is fel lehet ajánlani, akiknek testi vagy lelki java 
iránt az illető adakozók érdeklődnek, még a megholta-
kért is. Az illetők nevei a többiek közé tétetnek, vagy 
egészen, vagy csak a kezdő betűk, amint valaki kivánja. 
Aztán gondoskodva van arról is, hogy az ügy előmoz-
dítói, ha ily kisebbszerü adományokból álló bizonyos 
összeget a bizottsághoz beküldenek (Francziaországban 
p. o. 10 frk . = 4 f r t o. é.) emlékül 40 centim, magas 
és 28 centim, széles olajszinnyomatu képet kapnak, mely 
kép a bold. Szüzet a kis Jézussal ábrázolja ; a képen 
láthatók szent Domonkos és szűz sz. Katalin, kiknek a 
b. Szűz a rózsafüzért nyúj t ja ; a főképet füzér alakban 
15 mellékkép veszi körül, melyek a rózsafüzér titkait 
tüntetik elő. Akik 10 f rankot adakoznak, nálunk is a kö-
vetkező képekből egyet kiválaszthatnak : Mária sz. Szive 

— A szeplőtelennül fogantatot t Szűz megjelenése Lour -
desban, — Assisi szent Ferencz, — Jézus szents. Szive, 
vagy a fentebbit. 

Midőn a kegyes olvasót a kedvező alkalomra figyel-
meztet jük, hogy e lelki zarándoklatban részt vehessen, 
és midőn bátorságot veszünk magunknak mindenkit arra 
buzdítani, hogy tehetségéhez képest közreműködni ipar-
kodjék, nem hal lgathat juk el azon észrevételünket, hogy 
ha netalán ezen kegyes adományok az egyházmegyék és 
plébániák területén már fenálló jó tékony egyletektől va-
lamit elvonnának, szivesebben lát juk, ha a tőlünk meg-
pendített czélra az adakozást megszorítják, vagy épen-
séggel abbanhagyják. 

Tisztelettel kérünk mindenkit, a ki e tervezetünk-
ről tudomást szerez, hogy e vállalatot hozzátartozói és 
ismerősei közt amennyire csak tőle telik, terjeszsze. A 
kegyes adományok, a melyek esetleg befolynak, egy bi-
zalmi férfiú által a bizottságnak megküldhetők. És it t is 
az ügy buzgó előmozdítói, a kik a mellékelt mintát be-
töltve a netán begyült Összeggel együtt a bizottságnak 
megküldik, ugyanazon fentemiitett kedvezményben ré-
szesülnek. 

1. Az adományoknak egy része 200 szent misére 
fordittatik, melyek a sz. Apostolok sírjánál, különös imák 
hozzáadásával mondatnak, még pedig 100 az élőkért, és 
100 a megholtakért az adakozók szándéka szerint. 

2. Azonfölül ezentúl évenkint halottak napján (no-
vember 2-án) a vatikáni bazilikában egy Requiem fog 
megtartatni mindazok lelkeért, akik e jámbor zarándok-
latban részt vettek, miután az arra szükségelt alajhtvány-
összeg a Szentszéknek átadatott . 

3. A résztvevők nevében a szeplőtlenül fogantatot t 
sz. Szűznek aranyból és ezüstből készült, zománczozott, 
drágakövekkel kirakott nagyszerű lámpa ajánltatik fel. 
Az apostolok sirja előtt szünet nélkül égő lámpa bizo-
nyos tekintetben folytonos könyörgésül szolgáljon a bold. 
Szűzhöz, sz. Péter és sz. Pál apostolhoz, melyben szük-
ségeinket és kívánságainkat ter jeszthet jük eléjök azon 
kegyelmek elnyerésére, melyeket ezen lelki zarándoklat-
ban való részvétel által remélünk. Sőt még halálunk 
után is arra fogja a bold. Szüzet emlékeztetni, hogy mi 
az ő tisztelői voltunk, hogy mi ő benne helyeztük remé-
nyünket . A lámpára a következő felirat lesz bevésve: 
P ro nobis et nostris, pro Ecclesia et Pontifice. (Mi értünk 
és a mieinkért ; az egyház és a pápáért.) Ezér t is a szük-
séges összeg a szentszék rendelkezésére lefizettetik. 

4. Ezen kiadások után a fentmaradt összeg a szent-
széknél letéteményeztetik és azon sz. míseadományokhoz 
csatoltatik, melyek forrón szeretett l'őpásztorunk XIII . Leo 
arany menyegzője alkalmából befolytak 

Küldöttség. 

Papok és világiakból álló küldöttség is fog Rómába 
zarándokolni, hogy az adakozókat és mindazokat képvi-
seljék, akik bármi uton módon ezen szellemi zarándok-
latban résztvesznek. 

Ezen küldöttség ezreknek meg ezreknek jámbor ki-
vánságait, imáit és ajándékait fogja magával hozni és a 
,bold. Szűz és a sz. Apostolok lábaihoz mély alázattal 
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letenni, akik mindnyájan sz. szövetségre lépve ugyan-
azon szándékkal kegyelem és irgalomért esedeznek, hogy 
valahára véget érjenek a nagy hajók, melyeknek súlya 
alatt jelenleg nvavalygunk, sóhajtozunk. 

Ezen követség nem íogja mondani Krisztus hely-
tar tó jának, hogy ezren meg ezren imádkoznak az ő szán-
dékára, imádkoznak ő érette, szivök legforróbb buzgó-
ságával ostromolják az eget életbenmaradásáért , hogy 
aranymenyegzőjének, papi jubileumának nagyszerű ese-
ményét épségben megülhesse ; ki fogja kérni közbenjá-
rását a bold. Szűznél és a sz. Apostoloknál magokért , 
családjukért, élő és megholt kedveseikért és mindnyájok 
számára apostoli áldását fog kiesdni. 

Kér jük tehát a buzgólkodókat, hogy az idemellékelt 
lapot résztvevők és adakozók neveivel betöltsék. Ha a 
szentszék i ránt való kegyeletről van szó ; mi magyarok 
ne maradjunk hátra! *) 

VEGYESEK. 
— A párbér ügyében Trefor t Ágoston vallás- és 

közöktatásügyi miniszter ur a sopronmegyei közigazgatási 
bizottsághoz következő rendeletet ado t t : „Mult évi no-
vember hó 17-én és folyó évi január hó 24-én kelt fel-
terjesztéseire vonatkozólag a közlemények visszazárása 
mellett további eljárás végett értesítem a bizottsá-
got , hogy a császárfalvi plébánosnak Luria Bernát 
elleni papi járandóság iránti ügyében a bizottság által 
hozott és az alispáni, illetőleg a szolgabírói marasz-
taló határozatokat helybenhagyó határozatot tekintet-
tel arra, hogy a kötelezettség folytonosága gyakorlaton 
alapszik és ennélfogvu a követelés jogalapja nem ké-
tes, helybenhagyandónak találtam, mert az 1884. szep-
tember 1-én felvett tárgyalási jegyzőkönyv tar ta lma sze-
rint a panaszlott maga beismerte, hogy oly úrbéri birto-
kot bir 1870. óta, a mely után jogelőde is fizette a papi 
járandóságokat, sőt, hogy azt ő maga is egy vagy két 
évig fizette, de a jelenlegi plebanosnak Császárfaluba 
jö t te alkalmával, 1882-ben megtagadta, tehát nem egy 
vagy két évig, hanem 10 éven át folyton fizette, mely 
beismerés által a papi járandóság dologbani minősége 

Ajánl juk e felhívást ka th . laptársaink szives figyelmebe. : 

Szerk. ! 

megállapítottnak tekintendő lévén, panaszlott azon kifogása, 
hogy ő a szóban forgó járandóságot, mint izraelita val-
lású az egyenjogusitási törvénynél fogva fizetni nem tar-
tozik, nem vétethetik oly kifogásnak, mely által maga 
a követelési j og vitássá tétethetnék, s ezáltal a jelen 
ügyben a rendes bírósági illetőségnek helye lehetne ; 
mert az egyenjogositási törvény a polgári és politikai 
jogok gyakorlatáról szól, abban a papi vagy más egy-
házi és vallási járandóságokról egy szó sem foglaltatik. 
— Luria Bernáth császárfalvi lakosnak hozzám benyúj-
tot t felülvizsgálati kérvénye is ide csatoltatik. Budapest, 
1885. május 19. Trefort, s. k." 

— Kalocsán Jézus szent Szivének ünnepe jun . 
14-én valóban nagyszerű volt, a milyenre ott egyátalán 
nem emlékeznek. Bejelentve volt 20 plébániából bucsu-
sereg, de a körmenetnél észre volt vehető, hogy az több, 
mert 53 idegen zászló és kereszt vett abban részt. Az 
idegenek száma legalább 5000 volt. — Két körülmény 
feltűnő volt az ünnepélynél : első az a nyugalom, rend 
és komoly öntudatosság, mely az ünnepély alatt uralko-
dott ; második pedig a városiaknak megható részvéte, 
mert láttuk, hogy az oltáriszentség után ott lépdel a 
városi tisztviselöség égő gyertyával kezében s a művelt 
osztályú hölgyfüzér a tűzoltó testület védelme alatt. — 
Már az előző napon délután csak a Jézus-társaságiak 
templomában 16 pap gyóntatot t egész esti 9 órá ig ; de 
a székesegyházban is sokan gyóntak. Az ünnepen 3200 já -
rult az oltáriszentséghez. 

— Hibaigazítás. Nm. és f t . dr. Samassa József egri 
érsek ur minap közöltük magasztos levelének (Religio 47. 
sz.) 5-ik bekezdésében a második pont teljes szövege ez : 
„Valamint az apostolok szent korszakának keresztényei 
megalapították az egyházat, mert nem áldoztak a bálvá-
nyoknak, ha vértanukká avattattak is és inkább enge-
delmeskedtek Istennek, mint embereknek, ha a „hostes 
generis humani" vádjával illettettek is, ugy mi sem fog-
juk az Ur egyházának diadalát azzal előmozdítani, ha 
áldozunk az újkor bálványainak és nem az Isten, de 
a halandó ember kedvezései után járunk, hanem in-
kább azzal, ha készségesen adván meg, a Gondviselés-
től nyert haza földje iránti odaadó hűséggel, a császár-
nak azt, ami a császáré, soha nem keresve a harczot a 
harczért, de ha kell, küzdve bátran az igazságért" stb. 
Ez az idéztük mondat authentikus szövege. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i i r á s . 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük az előfizetés megújítására, a hátralékban levőket 

pedig hátralékuk beküldésére. 
Előfizethetni félévre 5 f r t tal , egész évre 10 frttal. 
Szűkebb ellátású paptársaink intentiók elvállalása fejében is megkapják lapunkat. Lapunk 

híveit azonfelül kérjük még annak ismerőseik körében való terjesztésére. 
Budapesten, 1885. jun. 17. 

A szerkesztő-kiadó. 

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

Budapes t . 1885. l iudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . (Papnövelde-utczu 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

! szerdán és szombaton, 
j Előfizetési dij: 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása :Buda-
; pest, VIII., József-körut 
: 50., hova a lap szellemi 
1 részét illető minden kül- • 
j demény czimzendő. | 
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NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. | 

Minő a plébános és községi iskolánál működő 
kántor-tanitó között a viszony? 

A felvetett kérdés mindenesetre igen fontos, 
sőt égető kérdés, melynek az egyház szellemében 
való mielőbbi eldöntésére igen fontos és alapos 
okaink vannak. Alig akad község, melyben a 
községi iskolánál működő kántortanító és a 
plébános között kellemetlenségek elő nem for-
dulnának; és a hol az állapot még békés, ott 
ez csak ideiglenes és muló esélyektől föltéte-
leztetik. Mi az oka ezen gyakori kellemetlen-
ségeknek? Szerény véleményem szerint, egy 
felsőbb rendelet hiányában s ennek következté-
ben a nem egyöntetű eljárásban, a tájékozatlan-
lansághan kell, hogy egyik főokát keressük ezen 
előforduló kellemetlenségeknek. 

Megürül a községi iskolánál a kántortanitói 
állomás, s ki irja ki erre a pályázatot? Ki más 
mint a községi iskolaszék, mely nem a feleke-
zeti, hanem a politikai községnek kifolyása, mely-
nek tagja lehet zsidó, protestáns vagy akármely 
hitfelekezeti lakója a községnek. S ki választja 
a kántortanítót ? Ismét a községi iskolaszék, több-
ször mint hinné az ember, a helybeli plébános-
nak éppen ellenére s a hitközség mellőzésével; 
pedig a kántortanító van hivatva a hivek buz-
galmát mint Istennek tetsző áldozati lángot a 
templomban ének és orgonával s azonkívül is 
szóval és jó példával éleszteni s annak fokozá-
sában a plébánossal kezet fogni; ő van hivatva 
a hitközség rábízott csemetéit, a kisded nemze-
déket szintén a plébánossal egyesülten, min-
denek előtt a mesterek Mesterének karjaiba ve-
zérelni, szerető keblén elhelyezni. Ki legyen 

azonban az ily szép, nemes feladat, az ily nagy 
szükséglet teljesítésére alkalmas: erre a jelenlegi 
községi iskolai törvény a hitközségnek mint ilyen-
nek épen semmi jogot sem enged, a plébánosnak 
e tekintetbeni működése pedig többnyire siker 
nélküli. S ki véglegesiti az ily módon megvá-
lasztott kántortanítót? A közigazgatási bizottság, 
melynek tagjai között a róm. kath. lelkészt hiába 
keressük ; a főt. egyházmegyei hatóság a kántor-
tanitó véglegesítésénél, daczára annak, hogy ez 
az egyháznak hivatalnoka, egészen mellőztetik. 
A kérdések fonalát továbbá is kezemben tartva 
kérdeznem kell, ki az ilyképpen megválasztott s 
véglegesített kántortanítónak felebbvalója ? Talán 
a plébános ? Nevetséges ! A ki megválasztotta, az 
parancsol ; akkor szabad orgonálni, ha a plébános 
oly időben mond szent misét, a midőn az isko-
laszék legalkalmasabbnak találja, akkor a teme-
téseket tartani — téli idében is (ha több is 
összejön,) ha az iskolai előadások nem zavar-
tatnak. 

S mi történik, ha a plébános az ily helyte-
lenségek ellenében kellő erélylyel föllép, ha azt 
kívánja, hogy a mindennapi szt. misék alkalmá-
val is szóljon az orgona s ének, — mert hisz 
tudjuk, hogy semmi sem képesebb szivünket Is-
ten imádására hangolni, lelkünket az áhítat szár-
nyain égbe emelni, s a templomban a vallásos 
érzelmeket fokozni, mint a jól vezetett és begya-
korolt egyházi ének, — igen, megtörténik, ha a 
plébános kellő erélylyel föllép? A községnek — né-
met községet értve — mondom, a községnek jó 
része, melyből az élőhit már kihalt, hol az isteni 
tisztelet látogatása iránt a buzgóság napról-napra 
alább száll, a kántortanító mellé áll s ezt vé-
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delmezve azt fogja mondani: „csak tanítson jól 
az iskolában, a mindennapi orgonálás és ének 
elmaradhat, — kinek is legyen ? hisz ők ugy sem 
jelennek meg;" a kántortanító mellett lesz a 
tanfelügyelő is, — azt mondja, 'én hus vagyok 
a ti húsotokból, vér a ti véretekből: veletek 
élek, veletek halok; az iskolaszék helytelen s 
törvénytelen eljárását nem orvosolja, a plé-
bánost a kántor ellenében rendesen cserben 
hagyja. 

Lehet-e ily körülmények között a plébános 
és a községi iskolánál működő kántortanító között 
a viszony mindenkor kedvező? 

Különben más gyakorlatot is láttam a köz-
ségi iskolánál megürült kántortanitói állomás 
betöltésénél. —- A községi iskolaszék a pályázati 
határidő lejárta után, egészen törvényszerüleg meg-
ejtette először a tanitó-választást, s csakis ak-
kor engedett a hitközségnek a fölött szavazni, 
vájjon elfogadja-e a már törvényszerűen megvá-
lasztott tanítót egyszersmind kántornak? 

Mi történt volna azonban akkor, ha a hit-
község, a plébánossal egyetemben, a községi is-
kolaszék által megválasztott tanítót, ki sem zene-
tehetséggel, sem hanggal nem rendelkezett — 
nem választja meg kántornak? Megsemmisítette 
volna-e a közigazgatási bizottság a tanitói válasz-
tást? Nem. — Bánta volna-e a megválasztott 
tanitó, ha nem lesz kántor? Nem. — Hisz a tan-
felügyelőség a kántornak jövedelműi csakis a sto-
láris jövedelmet akarja betudatni. Megtörtént a 
nagy baj akkor, a midőn az iskolák elközösíttettek, 
a nélkül azonban, hogy a tanitói és a kántori 
fizetés elkülönittetett, illetőleg kimondatott volna, 
mennyi jár a fizetésből a tanítónak s mennyi a 
kántornak. 

Ily körülmények között a megválasztott ta-
nitó szívesen látja, ha a terhes és a mai időben 
sokaknak gyűlöletes kántori teendőket, oly cse-
kély stolaris jövedelem fejében nem kell elfo-
gadnia ; a hitközség pedig szegénysége miatt nem | 
szervezhetvén kántori állomást külön fizetéssel, 
akarva nem akarva el kell, hogy fogadja kán-
tornak azon egyént, ki erre sem hajlammal, sem 
képességgel nem bir. Lehet-e ily reáerőszakolt ; 
községi kántortanító és a plébános között a viszony 
kedvező ? 

Miután a lelkészkedő papság csak közvetve 
folyhat be e mindenesetre igen fontos, sőt égető 
kérdésnek az egyház szellemében való eldönté-

sére, azt bátorkodom indítványozni, ') kegyesked-
jék a főt. egyházmegyei hatóság a lelkészek ma-
gatartását illetőleg, a fenforgó ügyben kegyes 
utasítást és utmutatást adui, a mely sze-
rint a községi és felekezeti oktatásügynek min-
den érdeme elvégre praecisiroztassék. vagy pe-
dig kimondani, hogy a kántorság a tanítóságtól 
minden községben kivétel nélkül elválasztandó, 
a kántornak fizetése is, mint a többi egyházi 
szolgáké törvényhatóságilag. vagy kormányren-
deletileg biztosítandó. 

A mig ez meg nem történik, a papság hely-
zetén nem lehet javítva, mert oly dolgokat élhet 
meg a lelkész, mint a minőről az ide mellékelt 
községi iskolaszéki határozat tesz gyászos tanú-
ságot.'-) 

Honig Péter. 
plébános. 

A németországi katholikus nagygyűlések legújabb 
iigyrendtartása.3) 

(Előterjesztetet t a XXIX. nagygyűlés elé.) 

1. §. Minden év őszén, ha lehetséges szeptemberben, 
tartatik Németország katholikusainak nagygyűlése. (Gene-
ralversammlung der Katholiken Deutschlands.4) 

2. §. E r r e a nagygyűlésre a meghívás legkésőbb Ju-
lius hóban történik, és pedig : 

a) felhivás által a nyilvános lapokban ; 

b) külön meghívók által kiváló katholikus férfiak 
számára. 

3. Ezeket a meghívásokat valamint a többi elő-

x) Megjegyzendő, hogy jelen értekezés egy esp. ke-
rületi gyűlésben felolvastatott. Szerk. 

2) Copia. 
Gemeinde - Schulcomissions - Sitzung 9-te am 17. 

Jänner 1873. Protokoll Aufgenommen in der Schulco-
missions Sitzung am 17. Jänner 1873 Anwesend die Schul-
comission. Nach Eröffnung der Sitzung von 17. Jänner 1873 
wurde beschlossen dem Herrn N. N. II. Classenlehrer den fol-
genden schriftlichen Auft rag zu geben. Zufolge Beschlus-
ses der Gemeiude-Scbulcomission dto 171. 18/3. werden 
Sie in Kenntniss gesetzt, das es Ihnen untersagt wurde, 
-— falls der Werktags Gottesdienst f rüh nach halb 8 Uhr 
oder vor ' 11 Uhr abgehalten werden sollte, nachdem 
solch ein Umstand dem Unterrichte zum bedeutenden 
Nachtheile ist, ob Requiem oder nicht, wegen Vermeidung 
sonstiger Unanmenlichkeiten, — in die Kirche zu gehen 
und Orgel zu spielen . . . Mit diesen wurde gegenwärtiges 
Protokoll geschlossen und authenticirt. Sig. ut translato. 

3) Ez a minta inkább a jövőre nézve szolgálhat alapul, mi-
kor ma jd az egyleti élet annyira ki lesz fejlődve, hogy minden elő-
kelő kathol ikus eo ipso a ka th . egyleti élet activ tag ja lesz. 

4) I t t már egyszerűen „Németország Icatholikusairól" van szó. 
Nem mondat ik a gyűlés „Németország összes kath. egyletei egyete-
mes gyűlésének," hanem egyszerűen a németországi katholikusok 
„nagygyűlésének". Ennek a jelenségnek az okára minap már rámu-
ta t tunk . 
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készítő lépéseket a helyi bizottság teljesiti az előző gyű-
lés által kinevezett biztos') vagy helyettese által. 

4. §. A nagygyűlés tanácskozásaiban és szavazásai-
ban való részvételre jogosítva van minden felnőtt katho-
likus férfiú,2) a ki magát a helyi bizottság hivatalában 
bejelentette, és az ez utóbbi által meghatározott összeg 
lefizetése mellett3) igazoló jegyet kapott . 

5. §. Azok számára, a kik csupán a nyilvános ülé-
seken óhajtanak jelen lenni, a mennyire a helyiség meg-
engedi, belépti jegyek adatnak ki, a helyi bizottság által 
meghatározott ár lefizetése alapján. 

6. §. A tárgyalások rendesen 4 napig tartanak, hét-
főtől csütörtökig, és az első napon ünnepélyes szentmi-
sével nyittatnak meg. A második nap ünnepélyes Requiem 
tartatik az előbbi nagygyűlések tagjaiért. 

7. §. A tárgyalások vagy közösen tartatnak, vagy 
elkülönítve, és pedig: 

a) közös nyi lvános ülésekben, a melyek számára a 
szónokok előre kijelöltetnek és a melyekből minden dis-
cussio ki van zárva ; 

b) közös zárt ülésekben, a melyekben az előterjesz-
tett javaslatok definitiv megvitatása (Berathung) és ha-
tározattá emelése történik. 

c) a szakosztályok külön üléseiben, a melyekben a 
javaslatok első megvitatása történik.4) 

8. Szakosztályok alakulnak : a) a missiók, b) a 
ker. Charitas, c) a társadalmi kérdések, d) a ker. művé-
szet, e) a tudomány és sajtó, 6) az egyleti élet, külsősé-
gek és a formaliák, 7) az iskola és tanügy számára. 

Megjegyzendő, hogy az elnök jogához tartozik va-
lamely szakosztályt a körülményekhez képest elhagyni 
vagy ujat alkotni. 

9. §. A nagygyűlést az elnökség vezeti, mely ál l : 
1) elnökből, 2) két alelnökből, 3) négy titkárból, 4) a 
szakosztályok elnökeiből, 5) a nagygyűlés biztosából illetve 
helyetteséből,. 6) a helyi bizottság elnökéből illetve he-
lyetteséből. 

"10. §. Az elnök, alelnökök, titkárok és a szakosz-
tályok elnökei a biztos és a helyi bizottság javaslatára az 
első zárt ülésben választatnak. 

11. §. Az elnök hivatása a nagygyűlés vezetése és 
képviselése kifelé, ő ügyel a rendre a közös ülésekben, ő 
adja meg a szólási jogot vagy vonja meg, ő teszi fel a 
kérdést a szavazásra. 

12. §. Az alelnökök az elnök akadályozása esetén 
vagy felkérésére veszik át az elnöki teendőket. 

13. A titkárok hivatása jegyzőkönyvet szerkesz-
teni, a beadott javaslatokat bejegyezni, a hozott hatá-

1) Nálunk ezt a vezérszemélyt gondnoknak lehetne nevezni. 
2) I t t már minden katholikus alkalmas tagnak vétetik. Azelőtt 

megkívántatot t , hogy valamely egylet meghízottja vagy tagja le-
gyen, és ezt igazolni tudja. Okát e változásnak már szintén je-
leztük. 

3) Ez a tagsági dij 1875-ben 0 márka volt. 
4) A különféle egyletek elkülömött közgyűléseiről i t t többé 

már nincs szó, azért, mer t a nagyobb egyletek már szokásba hozták 
az ő közgyűlésüknek külön időben és helyen való tar tását : a kisebb 
egyletekre nézve azonban érintetlenül fennáll a jog, hogy elnök-
ségük a nagygyűlés helyén és idején külön egyleti p. sz. Vineze-
egyleti közgyűlést tar that . 

rozatokat feljegyezni, a gyorsirói hivatalt ellenőrizni és a 
nagygyűlés által elhatározott s az elnök által eléjök ki-
szabott szerkesztési munkákat teljesíteni. 

14. §. A 8. §-ban emiitett szakosztályok elnökei ma-
guknak helyettest és jegyzőt neveznek ki és minél előbb 
összehívják, az idő és helyiség megjelölésével, a szakosz-
tályt (bizottságot.) 

15. §. Confessionalis polemika a nagygyűlés tá r -
gyalásaiból ki van zárva. 

16. §. A helyi bizottság és a nagygyűlés biztosan 
átvizsgálják a nagygyűlés megnyitása előtt beérkezett 
javaslatokat, és a mennyiben lehetséges, gondoskodnak 
azok kinyomatásáról. Rend szerint csak nyomtatásban 
előterjesztett javaslatok felett szabad tanácskozni. 

17. §. A helyi bizottság kötelessége a nyilvános 
ülésekben tartandó beszédek iránt javaslatot tenni, mely 
fölött az elnökség határoz. Szónokok, a kik a nagygyű-
lés folyása alatt jelenkeznek, beszédjük tárgyát kötele-
sek tüzetesen bejelenteni, mielőtt szólási jogot kapnának 

18. §. A következő nyilvános esti ülések szónokai-
nak névsora lehetőleg a reggeli zárt ülés végén tudtokra 
adandó a tagoknak.1) 

19. §. Az elnökség engedelme nélkül semmiféle 
tárgy a zárt ülésekben szóba nem hozható, hacsak előbb 
a szakosztályban meg nem vitattatott, vagy valamely 
specialis bizottság kezén keresztül nem ment. Az illető 
szakosztály illetve az illető egylet3) előadóját eme definitiv 
tanácskozásoknál az első és zárszó illeti meg. 

20. §. Előadást (Vortrag) felolvasni nem szabad, 
kivéve, ha az elnök fontos okok miatt azt megengedi. 
Nyilvános ülésekben a beszéd 20 percznél, zárt ülések-
ben 10 percznél tovább nem tarthat. A szakosztályok 
előadóinak jelentéseire ez a határozat nem alkalmazható. 

21. A szavazások a zárt ülésekben és a szakosz-
tályok üléseiben a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű 
többsége által döntetnek el, mit az elnök constatál. 

22. §. Gyűjtéseket rendezni a tagok között a nagy-
gyűlések és szakosztályok helyiségeiben tilos. 

23. §. Az utolsó zárt ülésben a nagygyűlés egy 
biztost választ, ki akadályoztatásának eseteire helyettest 
nevez ki. 

24. §. A biztos mandatariusa a nagygyűlésnek, a 
melynek érdekeit a következő nagygyűlés megnyitásáig 
képviseli és gondozza. Különösen hivatása köréhez tar-
tozik: 

1. gondoskodni a nagygyűlés határozatainak életbe 
léptetéséről. 

2. a következő nagygyűlés számára, hogyha erre 
nézve maga a nagygyűlés nem határozott, alkalmas he-

') Jellemző, igen czélszerü intézkedése a német kath. nagy-
gyűléseknek, hogy a tanácskozásokra és határozatok hozatalára ren-
delt zárt közös üléseket, melyekben csak tagok vehetnek részt, 
reggel, — a szónoklatoknak szánt nyilvános közös üléseket pedig, me-
lyekre bárki válthat belépti jegyet, estefelé tartják. Ezek után 
következnek azután a közös agapék vagy egyes csoportokban, vagy 
legalább egyszer, a közös nagy bankettban. 

2) Ime itt ki van tüntetve, hogy a kisebb egyletek még 
most is egyidejűleg a nagygyűléssel külön közgyűlést tartanak, és 
végzéseiket nagyobb hatályosság végett a nagygyűlés elé terjesztik. 
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Ivet (várost) kijelölni, és az ott alakitandó helyi bizott-
sággal együttesen a jövő nagygyűlésre a kellő előkészü-
leteket megtenni. 

A biztos fel van jogosítva, igen fontos okokra tá-
maszkodva, a jövő nagygyűlés helyét és idejét áttenni. 

25. A helyi bizottság a biztos illetve helyette-
sének felügyelete alatt köteles a tárgyalások szerkeszté-
sét és kinyomatását a legrövidebb idő alatt eszközölni 
és belőlük minden tagnak egy példányt azonnal franco 
postán megküldeni. 

26. §. Az igazoló és belépti jegyek után befolyt 
jövedelem a nagygyűlés költségeinek és a biztos kiadá-
sainak fedezésére fordittatik. A fölösleg a Bonifácz-egy-
letnek adandó át. 

27. A miről ezen ügyrendtartásban intézkedés 
nem történt, az az elnökség rendelkezési köréhez tartozik. 

EGYHÁZI OKMÁNYTÁR. 
Decretum S. Congregationis Concilii 

de non conferendis titulis ecclesiasticis absque consensu 
proprii Ordinarii.1) 

Perillustris ac Reverendissime Domine, uti Fráter ! 
Quamvis ecclesiasticos viros maxime deceat humá-

nos honores non quaerere, sed de benefactis retributio-
nem a Domino unice expectare, consuevere tamen Eccle-
siae praesules titulis, dignitatibus, aliisque honoris signis 
eos decorare, qui, prae caeteris, de re Christiana merue-
r u n t : dum enim praestantiores honorantur, virtutem ac 
scientiam in magno pretio esse habendas ostenditur, et 
insimul desides ad currendam viam Domini excitantur. 

Ast non raro evenit, veluti nonnulli Episcopi con-
questi sunt, ut dum sacerdotes, aetate ac omni virtutum 
genere venerandi, amant nesciri et pro nihilo reputari, 
iuniores et qui parum adhuc aut nihil in Ecclesiae bo-
num contulerunt dignitates appetant, insignia titulosque 
inhient. E t ubi nulla spes illis arrideat haec omnia 
apud suos obtinere, externos circumeunt Pastores, qui 
aliquando decepti eorum vota facile excipiunt. Quo sae-
pissime accidit, ut miseri isti in propria dioecesi, inscio 
Ordinario, et omnibus admirantibus, vel irridentibus, se 
alienis vestibus indutos exhibeant, seque novis titulis 
praeditos iactent, et ita meliores decipiciant. 

Porro eminentissimi Patres tridentini iuris interpré-
tés ac vindices dum acerbe déplorant, quod sensus Christi 
de die in diem in quibusdam evanescat, confidunt Amp-
litudinem Tuam nil intentatum relicturam, ut omnes de 
clero Tibi concredito aemulentur charismata meliora, 
terrena despiciant, ament coelestia et nonnisi in cruce 
D. N. Iesu Christi glorientur. 

Ne vero in posterum et dignioribus iniuria fiat, et 
honores ecclesiastici vilescant, ipsi Em. Patres, Sanctissimi 
mandata exequentes, auctores tibi sunt, ut raro admodum 
et coûte honoris titulos vel insignia clericis tuis imper-
tias, sed probatissimis tantum et optime de Ecclesia me-
nt is ; clericis vero alienis nullum unquam conféras hono-

ris signum vel titulum, inscio et invito ordinario, cuius 
potestati subduntur. 

Haec dum tibi nomine huius S. C. significo, impen-
sum animi mei Studium profiteor Amplitudini Tuae, cui 
fausta quaeque ac salutaria precor a Domino. 

Amplitudinis Tuae 
Romae, 16 septembris 1884. Uti fr. stud. 

f C. SANTORI, 
Strigonii, die 21-a Maii, 1885. S. C. C. Secretarius. 

') Kegyelmes főpásztorunk X. sz. körleveléből. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, junius 23. A protestantismus. III. — 
Még egyszer kell foglalkoznunk a protestantis-

mussal, illetve a ref. konvent egyetemes gyűlésének f. 
hó 17-iki határozataival. 

A ref. rendkívüli konventnek két tárgya volt ; az egyik, 
miről az előző számban tettem említést : a ref. középis-
kolák érdekében elfogadandó állam-segély ; a másik a 
protestánsok képviseltetése a főrendiházban. 

Ezen második tárgynál sült ki igazán a protestan-
tismus legbensőbb természete. Mert valódi protestatio 
egy meglevő szentesitett törvény ellen, mely soha sem 
birt kedvezményeket nyújt , fenyegetődző állásfoglalás 
és appellatio a protestáns zsinathoz a törvényhozás intéz-
kedése ellen, addig pedig passiv ellentállás az alkotott 
törvény határozatai ellen, se több, se kevesebb, amit a 
tiszáninneni kerület indítványa és az ezzel kapcsolatosan 
felmerült vita magában foglalt. 

Aut Caesar — aut nihil, azt gondolhatta a tiszán-
inneni kerület büszke többsége. Ha mindnyájan be nem 
mehetünk a főrendiházba, akkor egy se menjen be. Ha-
nem jöjjön össze a zsinat, határozza el, hogy minden 
prot. superintendens és minden fögondnok eo ipso tagja 
legyen a főrendiháznak és addig dolgozzunk, mig ez tör-
vényerőre nem emelkedik, mert most — vagy soha. 

Látszik, hogy nőtt a jó atyafiak étvágya evésköz-
ben. Még nem is léptek be tényleg a főrendiházba és 
máris protestálnak. Mi lesz itt majd később ? 

Ezek a jó hazafiak, a „hazafiság ezen példányképei" 
nem vesztettek százados jogokat, tőlük mit sem vett el 
a modern állam, ellenkezőleg ők nyertek uj jogokat, me-
lyeket századokon keresztül el nem érhettek ; nyerték 
azokat a mi rovásunkra, mert vál. püspökeinket azért 
kellett kihagyni — mint a hivatalos indokolás annyiszor 
kiemelte — nehogy az akatholikus egyházi képviselők be-
lépése és a megvolt vál. püspökök benmaradása követ-
keztében túlságos nagy legyen az egyházi elem és ime ! 
mégis ők protestálnak, ők fenyegetnek strike-vel. 

Valóban alig talál méltó szavakat a nyugodt gon-
dolkodás ezen eljárás igazi elnevezésére. A hála, az el-
ismerés helyett visszautasító daczos magatartás ! Csak 
tettünk volna mi valami hasonló dolgot : hallottunk, bezzeg 
olvastunk volna mi sine fine vádakat, szemrehányásokat 
itt, talán még az állam ügyészt is felhívták volna elle-
nünk. Hanem így a prot. antonomia mindent eltakaró 
és védő palástja alatt szabadon, büntetlenül folyik az 
izgatás, az oppositio, az államhatalom elleni nyilt ellen-
kezés, a törvényhozás és a király elleni nyilt agitaczió. 
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Hiába bujkáltak a passiv ellentállás pajzsa mögé, 
azt még a konventen is belátták, hogy a tiszáninneni 
kerület indítványa oly téren mozog, melyre lépni tilos. 

Gróf Tisza Lajos kissé simábban tolmácsolta ezt a 
felfogást, mig az öreg b. Vay egész határozottan és eré-
lyesen tiltakozott ezen eljárás ellen. 

A konvent el is ejtette a tiszáninneni kerület in-
dítványát, illetőleg elhatározta, hogy az ügyet a zsinat 
elé nem viszi és a jog gyakorolhatását fel nem füg-
geszti. 

Ezzel egyelőre az ügy be van fejezve. 
Csak egyelőre mondjuk, mert lesz minden bizony-

nyal folytatása. Lesz pedig azért, mert a felszólalt szó-
nokok majdnem egyértelműen kisebb-nagyobb őszinteség-
gel igy nyilatkoztak, lesz méginkább azért, mert a 
tiszáninneni indítványban különösen kidomborodott eszme 
a protestantismus egyetemesen és következetesen hang-
súlyozott jelszava. Ez pedig nem egyéb, mint „a tökéletes 
vallási egyenlőség és viszonosság szempontja." 

Ez az eszme, mely jó ideje folyton kisért a jirotes-
tánsok összejövetelén, nem fog letűnni a láthatárról. Fog-
ják ismételni, sürgetni és az ismeretes kálvinista szívós-
sággal addig szerepeltetni, mig utoljára győzelemre nem 
viszik, mire tekintve a jelenlegi viszonyokat — éppen nem 
kedvezőtlenek a kilátások. 

Hogy mit jelentsen pedig ezen eszme diadalra 
jutása, azt már itt-ott érintettük és fogjuk majd ex pro-
fesso kifejteni data occasione. Senki előtt nem lehet I 
kétes, bogv ez csak a katholicismus ujabb és pedig 
nagymérvű kárával és veszteségével fog történhetni. 
Mi már a lejtőn vagyunk. A természeti törvény elemi 
erővel lefelé vonz — felfelé, vissza nehéz, majdnem le-
hetetlen. Megmenteni, a mink még van, védelmezni, mit 
még bírunk, az lehet egyelőre egyedüli feladatunk. 

De ez szigorú, elodázhatatlan feladat. Az ellenmun-
kálatok oly buzgósággal és kitartással és oly eredmény-
nyel folynak, hogy nincs okunk késedelmezni. Minden 
halasztás ujabb veszteség. Ha nem akarjuk, hogy — 
sensim sine sensu — egyszer csak ott ébredjünk fel, a 
hol a teljes deroute képe tárul fel előttünk. 

Vajha ellenfeleink egyre bátrabb és merészebb elő-
nyomulása legalább az elkerülhetetlen védelmi harcz 
szükségességének öntudatára ébresztene ! 

A többi önmagától fejlődnék. ? 

Budapest, junius J 9. Apácza fejedelem-asszony vá-
lasztása. — A budai sz. Erzsébet rendű apáczák kolos-
torának tegnap jun. 18-án nagyfontosságú s lélekemelő 
ünnepélye volt. Eltelvén azon hat év, melyre az előljáró 
nők választatni szoktak, ő eminencziája a herczeg-pri-
más engedelmével, uj választást kértek a zárdaszüzek, 
ki a választási napot jun. 18-ra tűzvén ki. ez ünnepélyes 
cselekményre képviselőül s választási elnökül ft. s ngos 
Cselka Nándor ó-budai esperes-plebános urat küldte ki, 
a két házi gyóntató atya részvétével s jelenlétében. 

Az ünnepély fényes isteni szolgálattal kezdődött, 
melynél részben a capistranus r. .sz.-Ferencz (Capistrani) 
rendűek segédkeztek. A sz. mise után, melyet a zárda- ; 

szüzek szokott oratóriumaikban hallgattak, a választás a 
kolostor nagytermében történt, hol az elnök s kijelöltek 
felügyelete alatt egyházi szokás szerint megszentelt ke-
helybe szedettek össze a választók szavazatai, s ezekből ki-
tűnt, hogy az eddigi főnöknőt — Bauer Ignatiát, — 
újból hat évre megválasztották közmegegyezéssel, mert 
ámbár a legéhesebb zárda tagjai közé tartozik (73-ik 
évét érte el), éber figyelemmel kiséri nemcsak a beteg-
ápolást, hanem a kolostori fegyelmet is lelkiismeretes 
pontossággal tar t ja fenn. Követte a választás eredménye 
kihirdetését a primási képviselő megerösitése s a zárda-
szüzek részéről a szokott rendi hódolat, valamint az uj 
választott részéről a biztosítás, hogy a testvéri szeretetet 
ezentúl is, ha lehet fokozva is - -- e bizalomtól megtisz-
telve gyakorolni fogja, valamint egyéb hivatalos köteles-
ségeit is a rend javára, s Isten dicsőségére teljesitendi. 

Ez ünnepélyes cselekményt sz. Ambrus énekének elzen-
gése, vagyis ünnepélyes hálaadásíejezte be. Midőn e sorokat 
irjuk, előttünk fekszik egy helybeli lap „Neues Polit. 
Volksblatt" tudósítása ugyan ezen ünnepélyről, s bámulat-
tal kell constatálni, mily felületességgel kezelik némely 
hírlapok még a történeti fontossággal biró eseménye-
ket is. Irja, hogy minden capistranus r. sz. Ferencz-
rendi atya itt jelen volt, a zárdaszüzek a főoltár mellett 
két sorban ültek, de még az vjonczokat is emliti, hol 
imádkoztak. A templom padjait meghívott előkelők fog-
lalták el, a főnöknő a zárdaszüzeket párosan vezette az 
ebédlőbe, Alphonza nevü nővér adta tudtára az elnöklő 
primási képviselőnek a választási eredményt. A nép a 
templomban várakozott, s ennek is Alphonza nővér hir-
dette a választást, stb. stb. Mindezekből egy szó, egy 
betű sem igaz, mind a szerkesztő képzelődésében merül-
tek fel. 

E tudósításhoz még csak azt csatolhatom : ha álta-
lában a szerzetes élet a legszebb keresztény erények ki-
sugárzása, lia a szerzetes-rendek az egyház kertjében oly 
virányt képeznek, melyet nem emberi kéz, nem emberi 
elme, hanem magasabb láthatatlan hatalom ültetett, fej-
leszt. s fentart : ugy e czimet főleg sz. Erzsébet az ár-
pádházi sz. nő erényeinek követői érdemlik meg, kik az 
önmegszentelés fő czéljához, szenvedő embertársaik ápo-
lását., nem humanismusból, nem haszonért, hanem Istenért 
egész önodaadással — hozzá csatolják. — Isten bő ál-
dása lengjen felettök ! 

Dr. Gyarmathy János, 
pápai kamarás. 

Róma. XIII. Leo pápa beszéde az olasz kath. cong-
ressus római és vidéki állandó bizottságainak küldöttei-
hez Űrnapján VII. nagy Szent Gergely VIII . centenáriuma 
alkalmából : 

„Az ünnepélyes körülmény, mely titeket ez évben 
Jézus Krisztus helytartójának lábaihoz vezet, hogy újból 
tanúságot tegyetek előtte a katholikus congressusok egész 
szövetkezete nevében hódolatotokról s törhetetlen hüség-
tekről, nekünk, szeretett fiaink, igen kellemessé teszi je-
lenléteteket és igen kedvesekké szavaitokat. E szavakat 
nektek azon nagy pápa emléke sugalta, a kit nyolcz szá-
zad múlva is csodálnak s áldanak, és a tisztelet ezen u j 



3 9 8 R E L I G I O . 

nyilvánulása ujabb gyümölcse azon kegyeletes lelkesült-
ségnek, melylyel mindenütt tisztelik a szent pápát, az 
egybázi fegyelem bátor védelmezőjét, az egyház szabad-
ságának s függetlenségének győzhetetlen bajnokát, a né-
pek javának gondos atyját. 

Az ő régóta és hevesen megtámadott működését 
ezen jelenségből magából egy csodálatraméltóan nagy 
lángszellem müvének kell elismerni. Küzdelmei az egyház 
szabadságának voltak szentelve, melyet a világi hatalmak 
túlsúlya és romlott emberek szolgaisága nagyon veszé-
lyeztetett. 

Krisztus jegyesének nem szabad rabszolganőnek 
lenni, mondá Gergely és ezen fönséges eszme, mely a 
római pápák által a világ hatalmasainak jogtalan köve-
veteléseivel szemben a legelső századok óta kifejtett min-
den ellentállásban föltaláltatik, mintegy lelke és élete 
vala szent Gergely pápaságának. Ezen eszme keltette le- ; 
győzhetetlen kitartással ellene a fáradalmak, üldözések 
és erőszakosságok hosszú sorozatát. Erte halt meg szám-
kivetésben ; de végül mégis az egyház élvezhette hősi eré-
nyei és íenkölt szellemű bátorlelküsége gyümölcseit. 

A végczélra nézve azonos, bár alakban s eszközök-
ben a hely s kor szerint különböző módon még foly az 
erőszakos s kegyetlen harcz az egyház ellen. Közelebb 
eső időben és magában korunkban ezen harcz mindennemű 
mesterkedéssel s cselvetéssel azt czélozta, hogy ledöntse 
az apostoli Szék állami souverainitását, a mely az is-
teni Gondviselés által előkészített eszköz s mód az egy-
ház legfőbb feje szabadságának védelmére s megoltalma-
zására; és csakis ezen szabadságért, és semmiképen sem 
hatalomvágy czéljából vagy földi nagyság megkivánásá-
ból, küzdöttek elődeink és küzdünk mi magunk is. Ezen 
szabadság legfőbb fontossága sugalja Jézus Krisztus hely-
tartójának azon állhatatosságot, melyet a világ nem ért-
het föl és amely még mindennemű nehézségek közepette 
is a győzelem biztos záloga. 

De valamint sz. Gergely idejében Olaszország nem 
maradhatott idegen vagy közönyös a római pápaság vi-
szontagságai iránt, azonképen nem szabad annak lennie 
ma sem. Amidőn sz. Gergely ellenállt azoknak, kik az 
egyházat szolgaságba akarták hajtani, elérte azt, mit ti 
is emiitettettek, hogy megakadályozta Olaszországban az 
idegen uralom tulysulyát is inauguralta a jólét s dicsőség 
azon korát, amely, hála utódai, a római pápák gondosko-
dásának, tetőpontját érte el III. Sándor alatt. A canossai 
hősnő bátran segélyére sietett a pápának, és neve, vala-
mint a Gergelyé, mind napjainkig halhatatlan s dicső 
maradt. Hasonlókép bizonyos az, hogy, ha ezen oly kí-
nos korszakban Olaszország találhatott menekvést és 
védvárat, ezt a római pápaságnak köszönhette, és ez ; 
idők összes története fényes tanúbizonyságot tesz arról, ! 
hogy Olaszország jóléte s nagysága nagy részben azon j 
hűségtől függ, melylyel egyesülve marad a római pá- ; 
pávai és őszintén ragaszkodik az ő legfőbb hatalmához. 

Következésképen megtámadni a souverain pápát, 
lábbal tiporni a szent-szék jogait, azon űrügy alatt, 
mint manap állítják, hogy Olaszország javát akarják, ez 
eszeveszett istentelenség, és csak a secták sugallata le-

het, amelyek Sz. Gergely ellenségeinek nyomán halad-
nak és mindenekfölött arra törekednek, hogy az egy-
házat rabszolgaságba hajtsák, hatalmát megtörjék. 

De az igazság, mely korántsem fél a czáfolattól, 
abban áll, hogy a pápával egyesült Olaszország tiszte-
letben tartatik s nagy. hogy Olaszország pápa nélkül meg 
van fosztva legigazibb dicsőségétől s legszebb díszétől, egy 
szóval, hogy Olaszország, lázadásban a pápa ellen, ma-
gára vonja mindazon roszat, mely azok öröksége, kik har-
czot folytatnak Jézus Krisztus helytartója ellen. 

Oh ! ha az olaszok, megemlékezvén a történelem 
ezen világos tanulságairól, el tudnák választani az or-
száguk iránti szeretetet és annak fölvirágzása iránti óhajt 
a secták sötétséges szándékaitól, és ha, hazájuk igaz java 
s legfőbb érdeke iránt lelkesülvén, kötelességüknek s be-
csületüknek tartanák támogatni a souverain pápa ügyét 
és védelmezni az apostoli szék szabadságát s független-
ségét ! 

Ami titeket illet, kedves fiaim, és mindazokat, 
kik őszinte katholikusok Olaszországban, ti mind, szen-
teljétek magatokat ezen czél megvalósítására. Azoknak 
példája, kik titeket megelőztek, és azon gyümölcsök, 
melyeket felmutattak, szolgáljanak nektek ösztönzésül, 
és VII. szent Gergely pápa mennyei pártfogása tartsa 
fön és lelkesítse bátorságtokat. Erősítsen meg titeket az 
apostoli áldás is, melyet mi atyai indulatunk teljéből adunk 
reátok, itt jelenlevőkre, egész szövetkezetetekre, bizott-
ságaitokra és Olaszország összes katholikusaira !" 

Németország. Az egyleti élet nagy eredménye. — 
Emiitet tük1) miszerint Bachem, képviselő 15.000 mun-

kás előtt, kik egyletek szövetségi ünnepére Dortmund-
ban egybegyűltek, oly fényes beszédet tartott, hogy a 
Germania, mely után közöljük, nem kételkedett azt 
„Katholikus egyleti politika" czimmel megtisztelni, s ha-
sábjain fölvenni, mivel tartalmánál fogva e czimet csak-
ugyan megérdemli. Nagy tetszéssel fogadtatott a nagy 
tömeg által a beszéd, s tetszésök jeléül kalapjaikat s 
sipkáikat lengették a légben. A beszéd gyorsírók jegyzése 
szerint következő : 

„Tisztelt s szeretett ünneplő társaim ! Az ünnep, 
melyet itt ma tartanak, egy a maga nemében. Németor-
szágban sehol, még a kölni dómban sem láttam annyi 
keresztény férfiút, s a mi többet jelent, annyi munkást 
együtt (Bravo) ; messze vidékeken nagy részvéttel vannak 
ez ünnep iránt, és pedig az ünnep eszméje végett, melyet 
az előttem szóló is már jelzett. Ez egy egészséges egyleti 
reformra vezető gondolat ; az ünnepélyek sokaságát vissza-
tartani, az által, midőn egy nagy ünnep tartatik. Az él-
vezet után való sóvárgás, s az oktalan ünnepély-hajhászat, 
korunkban a társas élet rákfenéi közé tartozik. Nézzenek 
körül németföldön, főleg a nyári évadban, egyik ünne-
pély a másikat követi ; most már nem elégesznek meg 
ünnep napokkal, hanem heteket kívánnak ünneppé tenni. 
(Derültség) Nem elégszenek meg nemzeti ünnepekkel, hanem 

') Relig. 47. sz 376. lapon. 
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nemzetköziekké legörömestebb változtatják. (Újra derült-
ség) S uraim ! ha körül nézünk, ugy találjuk, hogy gyak-
ran a harczfiak, egyszersmind lövészek, a lövészek együtt 
dalárdisták, a dalárda tagjai — tornászok is, a tornászok 
egyszersmind tűzoltók, (Derültség) s igy gyakran meg-
esik, hogy az ünnepélyeknél ugyanazon arczokkal talál-
kozunk. Uraim ! mind egyre u j czimei találtatnak ki az 
ünnepélyeknek. A legújabbak — egykori együtt harczolók 
ünnepei, — ma jönnek a hajdani huszárok, holnap a 
hajdani pattantyúsok, s a legújabb, a mit Kölnben meg-
értünk, tekeszövetségi ünnep — zene ünneppel s tűzijáték-
kal (Derültség.) Hová vezet ez ? Ily túlságos ünnepélyek 
miatt mindég, leginkább a pénztárcza szenved, (Igen igaz) 
de szenved a jó erkölcs is, a munkakedv, a családi élet 
s a valódi örömélvezet,1) mert uraim ! az öröm fűszere 
volt és lesz a rövid idő. Jó gondolat volt tehát az, hogy I 
itt Dortmundhan, adtak önök egy jó s nagy példát, 
midőn e szövetségi ünnepélyt, mely ellenszere legyen 
a sok, és szétoszló üimepeknek, létre hozták. Ezért 
e napon méltán örvendhetnek, e napon méltán ünnepel-
hetnek, magától értve, a mérséklet, s becsület határai 
között. Hajlandó vagyok hinni, a mi Urunk Istenünknek 
is öröme van e szövetségi ünnepély felett az égben, 
azért a komornak látszó időt a nap fényével felderítette. 
(Bravó.) 

Mi felől szóljak ma önökhöz ? A mult évben önök 
tisztelt földije b. Schorlemer-Alst, ki ma egy jeles pol-
gár-egyleten elnököl, tar tot t beszédet. — 0 szép s me-
leg szavakat használt a kath. egyház szépségeit kiemelve, | 
s a szerencsét rajzolva, ha ehhez tartozunk. En kívánok I 
az itt főleg nagy számmal egybegyűlt munkásokhoz for-
dulni, s egy szemrehányásra válaszolni, mely egy bizo-
nyos részről, mint a munkás érdekeit képviselő — ám-
bár nem jogosan — részről tétetik, oly szemrehányás, 
mely a kath. egyház, a katholikusok ellen, s politikai 
vezérfiaik ellen a katholikusoknak tétetik, hogy a kath. 
önérzetet aláássa, s a kath. egyház iránti szeretetet a 
munkások szivéből kitépje. E szemrehányás igy hangzik : 

„ A kath. egyház s a katholikusok mindég az égre 
utalnak, de anyagi jólétéről a munkásoknak nem gondos-
kodnak." — Uraim, e szemrehányás igen súlyos lenne, 
ha alapos volna. A munkás osztály állása, a modern ipar 
kifejlődése következtében, igen nehézzé vált. — komoly, 
s némely irányban tar thatat lanná lett, — tehát nagy 
s súlyos felelősség terhelné, — valóban súlyos szemre-
hányás volna, ha a kath. egyház, ha politikai vezérférfiai 
a katholikusoknak, a munkások viszonyai, a munkáskér-
dés, mely az egyházi kérdés mellett főleg napirenden 
van, mit se törődnének. Én ma, ez ünnepélyes alkalom-
mal. nem fogom a mukás kérdés nehézségeit fejtegetni. 
Önök jobban tudják, mint én. Önök legjobban ismerik s tud-
ják, hol szorítja a csizma. (Tetszés.) — De ezen szem-
rehányás ellen, mely a kath. egyháznak, a katholikusok-
nak, s a politikai vezérférfiaknak tétetik, harczolni fogok, 
és pedig nem csupán általános szólamokban, hanem né-
mely tényeket fogok önöknek emlékezésébe hozni, me-

') Tout comme chez nous — mondaná a franczia,, s mondhat-
juk mi magyarok. 

Ivek ezen szemrehányás valótlanságát bizonyítják. — 
Uraim ! midőn a porosz alkotmány által a kath. egyház-
nak szabadság adatott, — az egyház azonnal egész buzgó-
sággal a socialis kérdést, s a munkások viszonyait fel-
karolta. Elég ha önöket azon számos társulatokra figyel-
meztetem, melyek a kath. egyház aegise alatt alapitattak, 
hogy az anyagi, szellemi javát a munkásoknak előmoz-
ditsák. Elég ha a bold. Kolping társulatát önök emléke-
zetébe hozom, melynek tagjai t örömömre itt is látom, 
s a mely oly sok áldást hozott a kéziparra Némethonbau. 
(Bravó) Nem lát ják önök mindenütt , hogy a kath. 
clerus tagjai a társadalmi egyletek élén állanak. Husz 
év előtt egy nagyszerű püspök, a bold. Ketteier püspök 
volt az, ki a társulati reformokat a munkás osztály ér-
dekében, az ő hasonlithatlau irataiban kifejtette s meg-
alapította. — Az ő oldalán működött , s ez óráig műkö-
dik Moufang káptalani p. Emlékeztetek azon nagy tevé-
kenységre, melyet a munkások érdekében a ,Christlich-
sociale Blätter" (keresztény-társulati lapok) hasábjain 
mindez ideig kifejtenek. — S igy, uraim, emlékeztetem 
továbbá arra, hogy sehol oly kitűnő social-politikai 
irodalom nem találtatik, mint a német katliolikusoknál. 
Emlékeztetem tevékenységére azon egyletnek, mely 
„Arheiterwohl* (munkások java) czimet visel, s ennek tit-
kárára, — a nagyérdemű káplánra, Hitzére. (Bravó) Azon 
jeles iratokra, melyeket ezen egylet a munkás osztály 
érdekében közzétesz, terjeszt, s a melyek az állami ha-
tóságok elismerését nagy mértékben bírják — különösen 
szükséges, hogy azon tevékenységről is megemlékezzem, 
melyet a katholikusok politikai vezérférfiai a törvényhozás-
ban a munkások érdekében kifejtenek. Ezen nagy socia-
lis kérdés megoldásán mindenkinek közreműködni kell, 
mindegyiknek, az egyháznak s államnak. Az emberek. 
önhaszonleséseit. s önjavuk keresését tekintve, nem elég 
csupán jóakaratot szerezni neki egyeseknél, hanem szük-
séges, hogy a törvényhozás is erős kézzel azon reformo-
kat keresztül hajtsa, melyek a munkások érdekében múl-
hatat lanul szükségesek. 

Emlékeztetem továbbá arra, hogy a Centrum (or-
szággyűlési párt) a hetvenes évek végén a nehéz vi-
lágmozgató liarczban a kath. egyház szabadságát egy 
kissé tágítván, s amint kissé jobb levegő terjedett , 
s jobb viszonyok fejlődtek az egyház-politikai téren, egész 
hévvel a munkás kérdést felkarolta. A Centrum volt 
az, mely 1877-ben a Galen-íéle indítványt tette, s főleg az 
uj felélesztését az ipartársulatoknak szükségesnek vitatta, 
s a ki egy más gyűlöletes (Haft Pfl icht) törvény meg-
változtatását sürgette, s ezen nagy socialis reformok indít-
ványozásában foglaltatnak a munkavédés négy feltéte-
lei, melyek e napiglan, fájdalom, napirenden vannak, 
t. i. a vasárnapi nyugalom törvényes védelme, mellőzése 
a női s gyermeki munkának, jobb törvényes szabályok 
az élet, egészség, s erkölcsössége védelmére a munkásosztály-
nak, s végre meghatározása a munkaidőnek. A mint a 
Centrum e követeléseket előadta, elsőben — mondhatni 
— gunykaczajjal fogadtatot t a többi parlamenti pártoktól, 
s mert nem volt még érzék e szükséges és sürgetőskövete-
lésekre, azért 1882-ben a Centrum Hertling követ által e 
követeléseket interpelláczió tárgyává tette, s ismételte. 

i 
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Akkor ezen indí tványok a vezér ál lamférfiutól , herczeg 
Bismarcktól elutasittaltak (Hal l juk, hal l juk.) Ez alatt , igaz, 
valami mégis tö r tén t , a betegpénztár-törvény életbe lé-
pett , a csapás általi b«j elleni biztosítás is életbe lépett . 
Oly nyeremények, melyeket semmibe venni nem lehet, s az 
ebből, főleg az u tóbbiból eredő áldást megtagadni . 

(Vége Köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— Meghívás . A Szent-László-Társulat budapest i 

t ag ja i a társula t védszentjének, Szent László k i rá lynak 
te l jes búcsúval egybekötö t t ünnepé t f. évi junius 28-án, 
az ünnep nyolczadába eső vasárnapon, a szent-Ferencz-
rendiek belvárosi t emp lomában reggel i 8 órakor t a r t andó 
ünnepélyes szent miseáldozat ta l s a lkalmi szent beszéd-
del fog ják megülni , melyre a társulat t. cz. t ag ja i s 
minden rendű ka th . hivek t isztelettel meghiva tnak . Az 
igazgató választmány megbízásából. Ágoston Antal t i tkár . 

I R O D A L O M . 

-(- A német ka th . i rodalom két kiváló t e rmékére 
hívjuk fel j e len leg t. olvasóink figyelmét. 

Az egyik Németo r szág egyik lenagyobb theo logu-
sának, a mesteri tollal iró dr. Hettinger würzburg i egyet , 
t aná rnak 30 év a la t t t e t t u tazása inak tapaszta la ta i t i r ja 
le Aus Welt und Kirche czim alat t ké t kö te tben . Megj . 
F re ibu rgban Herdernél , á ra 7' 50 m. 

A másik egy oly mü, a milyen m a g y a r ka th . i ro-
da lmunkban tel jesen hiányzik. Czime : Das religiöse Le-
b e n . E i n Beglei tbüchlein . . . . für die gebildete Männer-
welt. Von Ti lman Pesch s. I . 3. kiad. Fre ib . Herder , 560 
1. I . 20 in. I sméte l ten felhívjuk reá egy jó fordí tó 
figyelmét. 

VEGYESEK. 
*** Balaton-Füredről a magyarországi kath . egy-

házra nézve igen jó hir érkezet t a ,M. Ál lam' u t j án . A 
„kath. nagygyűlés"-nek , a melynek oppor tuni tása — má-

jus 22-én a „tyukászok" stb. miat t „még messzebb 
távozot t" mint valaha, jun . 19-én, t ehá t „éppen a jelen 
időszakban — semmi sem áll már ú t jában." Ilyen W e n -
dunggal , a milyent ez a mi „kath. nagygyűlésünk" ebben 
a „gyapjuf inomitó" kiállitásos évben megér t , — csak 
az „olle Wil lem" német császársága dicsekedhetet t an-

1 nak idején Versaillesben. Egyéb i rán t a dolog komoly 
oldalának senki nálunk jobban nem örvend. 

— XIII. Leo pápa római vicariusa, Parocchi bibor-
nok, f. hó 17-én emelkedett hangú eloquens Invito 
Sacroban hivta fel az örök város papságá t és hiveit sz. 
Pé t e r és Pá l apostolfejedelmek ünnepének búcsúkkal ösz-
szekötöt t kilencznapi a j ta tosság által való megszente-
lésére. 

— Uj napnevelő intézet van keletkezőben Rómában. 
A canadai episcopatus óhaj t az örök városban külön ca-
nadai seminar iumot alapítani. 

— Mockay, a híres amerikai millionárius, e napok-
ban 200,000 f r to t adot t a s. franciscoi székesegyház épí-
tési költségeire. 

— Ecuador köztársaság ka thol ikus lapjai egy leve-
let közöltek e napokban a quitói érsektől, melyben fel-
szólítja suff raganeus püspöktársa i t egy nemzeti zsinat 
ta r tására . 

— Lavigerie bibornok felkereste e napokban a cso-
datevéssel ha táros működésű Don Boscót Tur inban, av-
val a szándékkal, hogy a szentéletü férfiú által a lapí tot t 
missionarius rend segítségét k ikér je a car thagói megye 
evangelizácziójára. 

Kegyeletes adakozás. 
A központi papnöveldéből a szentatyának péterfillérül fiúi 

hódolattal : 
Dr. Czibulka Nándor . . . . 1 db cs. k. arany. 
Venczell Antal '2 db cs. k. arany. 
Dr. Való Simon 5 frt. 
Dr. Wolafka Nándor . . . . 1 db cs. k. arany. 
s a növendékpapság . . . . 50 frt. 

Összesen . 55 fr t o. é. és 4 db cs. k. arany. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük az előfizetés megújítására-, a hátralékban levőket 

pedig hátralékuk beküldésére. 
Előfizethetni félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal. 
Szűkebb ellátású paptársaink intentiók elvállalása fejében is megkapják lapunkat. Lapunk 

hiveit azonfelül kérjük még annak ismerőseik körében való terjesztésére. 

Budapesten, 1885. jun. 17. 
A szerkesztő-kiadó. 

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

Budapest. 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 5 

j szerdán és szombaton. : 
j Előfizetési dij: I 
: félévre helyben s posta- i 

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : Buda- ; 
: pest, VIII. , József-körut ï 
: 50., hova a lap szellemi \ 
: részét illető minden kül- | 
: demény czimzendő. 

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

l l l M i l l l M I I I I I - l l l NEGYVENNEGYEDIK ÉYFOLYAM. 
Mitwmitiiiiiii«((f(ii(i(i(nt>ait«iiiii 

Budapesten, jun ius 27. 51. 

Flőfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

I. Félév. 1885. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Unum ovile, unus pastor. — De ju ramento Massonum. — Egyházi Tudósítások: B u d a -
p e s t : Egy mágasztos czélu jó tékony intézet. — E s z t e r g o m : Simor János bib. hg-primás rendelete a magyar nyelvnek kötelező 
tan í tása érdekében. — N é m e t o r s z á g : Az egyleti élet nagy eredménye. — Egyleti Kath. Elet : A Szent-István-Társulat. — Iroda-

lom : Néhai Vogl Márton tolnai káplán emlékezete. — Hivatalos. — Vegyesek. — Előfizetési felhívás. 

Unum ovile, unus pastor. 

Isteni Üdvözítőnk, midőn érettünk a kereszt 
kinos halálára készült, főpapi imájában arra kérte 
mennyei Atyját, hogy tanítványai egy sziv és egv 
lélek legyenek. Ut sint unum ! 

Erre az egyetértésre és összetartásra, ha 
valaha szüksége volt az egyháznak, kétszeres 
szüksége van napjainkban, a midőn annyiféle 
ellenség ólálkodik, ha lehetne, az egyház meg-
buktatására, s a meggyőződéseknek egy egész bá-
beli zűrzavara leselkedik a hivők szent egységé-
nek szétrobbantására. 

A keresztény hitélet virágzásának, a katho-
licismus békitő, nemzeteket és társadalmakat 
emelő és boldogitó hatásának nélkülözhetetlen 
feltételére és alapjára, a katholikus egyetértés és 
összetartás, az unum ovile et unus pastor elvének 
teljes érvényben tartására — a legmagasztosabb 
ihletű igyekezettel törekszik az itt, gondos, 
szabatos fordításban következő három nyilatkozat, 
a melyeknek a milv magas az eredetük, bizo-
nyára épp oly nagy és tartós lesz a hatásuk Is-
ten országában. 

Legelői áll Guibert párisi biboros érsek le-
vele XIII. Leo pápához, melyre Pitra bibornok-
nak az amsterdami „Amstelbote" nevű kath. 
lapban közlött levele adott alkalmat. 

Következik a szentatya nyilatkozata és Pitra 
bibornok páratlanul szép hódolata. 

-4) Guibert bibornok-érsek levele 

XIII. Leo pápához. 
Szentséges Atya ! 

* Súlyos betegségem alatt, melynek halálos veszedelmé-
ből, ugy hiszem, szentséged^ldása által menekedtem meg, 

nem tarthat tam lépést az egyház ügyeinek folyamával. 
Azon pillanatban, midőn a betegség lesújtott, ugy lát-
szott nekem, hogy a szentséged által adott bölcs oktatás 
teljes egyetértést állított vissza a katholikus írók közt 
és megszüntette a boszantő vitákat, melyek megelőzőleg 
folytak. 

Azon mértékben, amint erőim felépülésemmel visz-
szatértek és megengedtetett tudomást vennem a napon-
kint megjelenő iratokról, igen fájdalmas érzettel láttam, 
hogy ezen oly szükséges és a jelen idők veszélyei közt 
annyira szükséges egyetértés nem oly valóságos s bizto-
sított, mint remélém. Bizonyos többé kevésbbé fátyo-
lozott polémiákból azt veszem ki, hogy az egyenetlenség 
és ellenkezés igen sajnálatos csirái fönmaradtak, és fiúi 
kötelességemnek tartom e felől minden keservemet kife-
jezni szentséged előtt. 

Azon helyzetben, melybe az egyházat e pillanatban 
juttatták, szemben a roppant ellenségeskedései, melynek 
ő a czéltáblája, az összes jó keresztényeknek a papság tag-
jainak, főkép a püspököknek s egyházi méltóságoknak mind 
sorakozniok kell Jézus Krisztus helytartójának szent sze-
mélye körül és az ö sugalatta s vezérlete alatt állhata-
tos hűséggel harczolni a jó harczot. 

A viszályok kórsága mindig az önszeretet és tul-
I nagy önbizalom alapjából ered, melyet nem tudnak elfőj-
j tani. Negyvennégy évi püspökségem hosszú pályafutása 
! alatt, különféle izgalmak és események között, több iz 

ben fölmerült az én lelkemben is a gondolat, hogy az egy-
ház fejének ezt vagy azt a rendszabályt kellene hoznia, ezt 
vagy azt pedig mellőznie. De Isten az ő kegyelmével 
mindig megértette velem, hogy én nem kaptam Jézus 
Krisztustól azt a személyes támogatást, mely Péternek 
s utódainak Ígérve van ; és a tapasztalás bebizonyította 
nekem, hogy azok a pápák, kiknek kormányzata alatt én él-
tem, bölcsen kormányozták az egyházat, amint tizennyolcz 
századon át tevék azok, kik elődjeik valának. 

Hő ohajom, szentséges atya, hogy a jelen rosz idők-
ben mindenki áthatva legyen ezen tisztelettől az egyház 
iránt, s a személyes szerénységtől, melyre az evangelium 

j oktat, és hogy a tagoknak a fővel való ezen benső egy-
sége tartsa fönn az ön szent tekintélyét és hozza meg ön-

51 
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nek azon vigasztalást, melyre szentséged annyira méltó. 
Fogad ja kegyesen, szentséges atya, mély tiszteletem 

és teljes odaadásom hódolatát, melylyel vagyok szentsé-
gednek legalázatosabb s legengedelmesebb szolgája s fia 

Páris, 1885. jun. 4. 
Guibert Hippolit, 

bibornok, párisi érsek. 

B) XIII. Leo pápa nyilatkozata. 
Guibert bibornok-érsek levelére. 

Szeretett Fiunk, üdvöt és apostoli áldást ! Fiúi 
hódolattal és őszinte odaadással személyünk iránt 
telve telt levele édes vigasztalást szerzett lelkünk-
nek, melyet egy ujabb nagy keserűség annyira 
megszomorított. Ón megérti, hogy semmi sem 
érinthet bennünket fájdalmasabban, mint ha lát-
juk, hogy a katholikusok közt meg van zavarva az 
egyetértés szelleme, s azon nyugalom, azon oda-
adó és alávető bizalom, amelylyel a fiuk szok-
tak viseltetni az őket kormányzó atyai tekintély 
iránt. Mihelyt tehát csak első nyilvánulását lát-
juk e bajnak, nem nyomhatjuk el nagy megindu-
lásunkat, s nem tehetjük, hogy ne gondoljunk 
a veszély megelőzésére. íme egy minapi levél 
közzététele, mely legkevésbbé várt oldalról jött, | 
mely fölött ön is sajnálkozik mint mi, s az a | 
lárma, melyet ez a levél keltett, s a kommentárok, 1 

amelyekkel kisérték, arra birtak bennünket, hogy 
szakitsuk meg hallgatásunkat egy igazán kényes 
tárgyban, de a melynek megvilágítása nem 
kevésbbé időszerű valamint Francziaországra, ugy 
más országokra nézve is. 

Mikor az ember bizonyos jeleket lát, nem 
nehéz észrevennie, hogy a katholikusok közt van-
nak olyanok, kik — talán az idők szerencsétlen 
volta miatt — nem elégedvén meg azon alatt-
valói szereppel, mely őket az egyházban meg-
illeti, azt hiszik, hogy némi részök lehet az egy-
ház kormányzatában is; vagy legalább is ugy 
vélik, hogy meg van engedve saját módjuk sze-
rint vizsgálni és megitélni a felsőbbség tetteit. 
IIa ez érvényre emelkednék, nagy kárát vallaná 
az egyház, amelyben, isteni alapitójának kinyil-
vánított- akarata szerint, a leghatározottabban 
két rend különböztetendő meg, a tanulók és ta-
nitók, a nyáj és a pásztorok rendje s a pásztó, 
rok közöl egyik valamennyinek a feje és legfőbb 
pásztora. Egyedül a pásztoroknak adatott minden 
hatalom tanítani, Ítélni és kormányozni, a hívők-
nek pedig kötelességévé tétetett a tanításokat 
követni, alávetni magukat az ítéletnek, kormá-

nyoztatni, igazgattatni s az üdvre vezéreltetni 
engedni magukat. Föltétlenül szükséges tehát, 
hogy a közönséges hivek szívvel-lélekkel aláves-
sék magukat pásztoraiknak s ezekkel együtt a 
fejnek és a legfőbb pásztornak : ezen alárendelt-
ségből és függőviszonyból áll az egyház élete és 
rendje, ebben van letéteményezve a jó czélra vezetés 
müvének és sikerülésének elengedhetetlen fölté-
tele. Ellenkezőleg, ha a hivek tekintélyt tulajdo-
nítanak maguknak, ha az alárendeltek az egyház 
kormányában oly irányt akarnak megvalósítani, 
mely elüt a legfőbb tekintélyéétől, ez, részükről, 
a rend megbontása, ez a szellemek megzavarása, 
ez a helyes útról való letérés. 

Hogy valaki ezen szent kötelességeket meg-
szegje, nem szükség, hogy nyilt ellenkezésben 
legyen a püspökökkel vagy az egyház fejével; 
elég erre a közvetett uton való ellenkezés, mely 
annál veszedelmesebb, minél inkább igyekeznek 
azt ellenkező látszattal elpalástolni. — Ep ugy 
elhanyagolja szent kötelességét az. ki a jelen 
időkben, mely féltékeny a római pápa hatalmára 
és előjogaira, nem tiszteli a vele egyesült püspö-
köket, nem adózik kellő tisztelettel az ő tekintélyök 
iránt, vagy tévesen értelmezi tetteiket és szán-
dékaikat. megelőzve az apostoli szék ítéletét. 
— Ugy szintén, csekély őszinteségü alávetésről 
tesz tanúságot azon törekvés, mely mintegy 
ellenkezésbe igyekszik hozni a pápát a pá-
pával. Azok, kik, két különböző irány köze-
pett, elfordulnak a jelentől, hogy a múlthoz 
forduljanak, nem adják bizonyságát a tekintély 
iránt való engedelmességöknek. melynek joga 
van és kötelessége őket vezérelni, s bizonyos te-
kintetben hasonlítanak azokhoz, akik, miután 
elitéltettek, egy jövendő zsinathoz, vagy egy job-
ban informált pápához szeretnének felebbezni. 
Megjegyzendő e tekintetben az. hogy az egyház 
általános kormányzásában, kivéve néhány lénye-
ges kötelességet, mely valamennyi pápa számára 
ki van szabva az apostoli hivataltól, mindenkinek 
közőlük szabad követni azt a magatartást, me-
lyet az idők és a körülmények szerint ő (t. i. a 
pápa) jobbnak vél.*) E tekintetben egyedül a pápa 
a biró, miután ő nem csak különösen tol van 
világosítva, hanem bírja az egész katholikus 
világ helyzetének és szükségleteinek ismeretét is, 
amelyekhez szabni köteles azután apostoli gon-

* ) I t t egy kath. vezérlap lényegbevágó hibával fordí-
totta a szentatya szavait. Szerk. 



RELIGIO. 403 

doskodását. 0 köteles előmozdítani az egyetemes 
egyház javát, melyhez a vészek üdve kötve van, 
s valamennyien, kik ezen coordinatiónak alá van-
nak vetve, kötelesek a legfőbb intézőnek tetteit 
támogatni és szolgálni ezéljainak megvalósításá-
ban. Valamint egy az egyház és egy az ő feje, 
ugy egy az egyház kormánya is, amelyhez min-
denkinek alkalmazkodnia kell. 

Ezen elvek figyelmen kivül hagyásának az 
a következménye, hogy a katholikusokban csök-
ken a tisztelet és bizalom az iránt, ki vezérökül 
adatot t ; az a következménye, hogy meglazul a 
szeretet és odaadás azon köteléke, melynek a hí-
veket a pásztorokkal, a pásztorokat a főpásztor-
ral egybe kell fűznie. Pedig ezen kötelékek tisz- i 
teletben tartásától függ az egésznek conserva-
tiója és üdve. Hogyha ezen elvekről megfeledkez-
nek, a viszálynak és szakadásnak igen széles 
utja nyílik meg a katholikusok körében azon egy-
ség lehető legsúlyosabb kárával, mely Jézus 
Krisztus híveinek jellemző tulajdonsága. Minden-
kor, különösen azonban most, az ellenségek tömö-
ri tet t hatalmával szemben, ennek az egységnek 
kell a legfőbb és egyetemes érdeknek lenni, amely -
lyel szemben el kellene hallgatni a személyes 
tetszés és magánérdek minden érzelmének. 

Ez a kötelesség, ha mindenkit illet, annál 
szigorúbban kötelezi a hírlapokat, akik ha nem 
lelkesíti őket az alárendeltség és önmegadás emez 
érzete, melyre oly nagy szüksége van minden 
katholikusnak, még jobban elterjesztik és súlyo-
sítják azon egyenetlenségeket, amelyeket annyira 
fájlalunk. Kötelmük tehát, mely rájok vár mind-
abban ami az egyház vallási érdekeit és tetteit 
illeti a társadalomban, abban áll, hogy a többi 
hívekkel egyetemben teljes szívvel vessék alá 
magukat a püspököknek és a római pápának, 
hogy kövessék és közöljék tanításaikat, hogy tel-
jes készséggel támogassák az impulzust, melyet 
adnak, hogy tiszteljék és tartassák tiszteletben 
rendelkezéseiket. 

írók, a kik máskép cselekszenek, hogy azok 
érdekeit és szándékát szolgálják, kiknek szelle-
mét és irányát ezen levélben kárhoztattuk, elté-
vesztenék nemes hivatásukat, és hiába kecseg-
tetnék magukat azzal, hogy igy szolgálják jól 
az egyházat, épen ugy mint azok kik a katho-
likus igazságot gyöngíteni vagy kisebbíteni akar-
nák vagy legalább nagyon felénk támaszainak mu-
tatnák magukat. 

Ezen dolgok megbeszélését, önnel, kedves 
fiunk, azon opportunus okon kivül, mely Fran-
cziaországban megvan, még azon körülmény is ta-
nácsolta, hogy ismertük hü érzelmeit és modo-
rát, melylyel még a legválságosabb pillanatokban 
s legnehezebb körülmények közt is eljárt. 

Mindenkor szilárd és bátor levén a vallás 
érdekeinek és az egyház jogainak védelmezésében, 
ön a legújabb alkalommal is tanúságot tett erről 
ragyogó és hatalmas szava által. Hanem az erély-
lyel mindenkor tudta ön azon nyilt és higgadt 
modort is párosítani, mely a nemes ügyhöz méltó 
s mindannyiszor tanúságot te t t arról, hogy lelke 
minden szenvedélytől ment, s teljesen aláveti 
magát a szentszéknek és személyünk iránt is tel-
jes tisztelettel viseltetik. Örvendünk tehát, hogy 
alkalmunk van ujabb megelégedésünket s teljes 
jóakaratunkat nyilvánítani, és csak azt sajnáljuk, 
hogy egészsége nem. olyan, a milyent önnek kí-
vánunk. Buzgó és folytonos imát intézünk az 
Éghez, hogy az ön egészségét visszaadja s fenn-
tartsa. S az isteni kegyelem zálogául, melyet bő-
ven kívánunk, szivünk mélyéből adjuk apostoli 
áldásunkat önre, kedvelt fiunk, valamint papsá-
gára és népére. 

Kómában sz. Péternél, jun. 17. 1885, pá-
paságunk nyolczadik évében. 

XIII. Leo. 

6) Pitra bibornok hódolata 
XIII. Leo pápa előtt. 

Szentséges Atya! 
Szentséged lábai elé borulva, meghajolva maradok 

keze alatt, Jézus Krisztus helytartójának fajdalma előtt. 
E fájdalom oly nagy, hogy a mi engem illet, nem gon-
dolhatok másra, mint hogy tiltakozzam Isten előtt az el-
len, mintha szivem mélyén nem a legteljesebb alávetést 
érezném szentségednek a párisi bibornok-érsekhez inté-
zett levelében foglalt megrovása és intelme iránt. 

Sajnálom azt, amit szentséged sajnál, óhajtóm azt, 
amit szentséged óhajt, s kárhoztatom azt, amit szentsé-
ged kárhoztat. 

Köszönetet bátorkodok mondani szentségednek, 
hogy kifejezést méltóztatott adni egyik legélénkebb ér-
zelmemnek, melylyel visszautasítom azon kommentárokat, 
melyek szándékaimat rágalmazták. E kommentárok közt 
az a legtürhetetlenebb (amelyet a legerélyesebben vissza 
is utasítok), a mely ellenségeskedést tulajdonit nekem 
szentséged szent személye ellen, s ellenzéki szellemet 
fog rám, mely ellen hét év óta tiltakozik életem. 
Mindig szigorú elszigeteltségemben, állandóan klastromi 
szokásaim közepette, nem volt más álláspontom mint a 
római szentegyházé, nem volt más atyám, mint annak 
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feje, nem volt más szenvedélyem, mint ugy az egyiknek 
mint a másiknak erőmtől telhetőleg szolgálni, nem volt 
más érdekem, mint egyedül Istenért élni és halni. 

Szentséges Atya! 
Képtelennek érzem magamat jobban kifejezni alá-

vetésemet szentséged minden parancsa és akarata alá, 
aki bizonyára el fogja felejteni azt, ami nem egészen 
tőlem függött , ami — merem remélni — nem törölheti 
el az odaadás azon bizonyítékait, melyeknek kifejezést 
igyekeztem adni, s fogok is mindig adni, Isten segítsé-
gével, tartózkodás nélkül. 

Ne vonja meg tőlem szentséged atyai áldását, tá-
mogasson engem ezen fájdalomban, s engedje meg, hogy 
lábai elé tehessem le legalázatosabban kifejezett fiúi 
tiszteletem hódolafát. 

Sainte-Calixte, 1885. junius 20. 
Szentségednek 
legalázatosabb, legengedelinesebb és leghódolóbb 

szolgája és fia 
Pitra ker. János, 

bibornok, portói püspök. 

De juramento Massonura. 
R e s p o n s u m S. C o n g r . S. O f f i c i i . 

Quaestio. 

Utrum iuramentum massonicum non retractatum, 
considerari et tractari possit vei debeat ad instar impe-
dimenti matrimonium impedientis vei etiam dirimentis; 
et quae cautelae exigi debeant, ut matrimonium puellae 
catholicae cum viro franco-muratore iurato, licité aut 
etiam valide a parocho benedici possit ? 

Ratio dubitandi est quod iuramentum massonicum, 
quo quis seipsum sectae Franco-Muratorum caece manci-
pat, maius impedimentum matrimonii creare videtur quam 
haeresis, quia doctrina istius sectae non tantum haeretica 
est, sed essentialiter anti-christiana, et maius quam dis-
par i tas cultus, quia malitia sectae istius malitiam infide-
litatis longe superat propter nefarium finem sibi propo-
situm radicitus evellendi e cordibus hominum fidem ip-
sam, ac funditus destruendi totam religionem et Eccle-
siam christianam. Neque iustum videtur, sí haeretici, qui 
Jesum Christum adhuc confitentur et SS. Trinitatem non 
negant, ab Ecclesia catholica severius iudicentur atque a 
connubiis cum catholicis strictius arcentur, quam viri ad 
exitium nominis christiani coniurati, qui secretis suis mo-
litionibus omnia regna rebellione perpetua turbare, et 
totum mundum ruinis implere nunquam non satagunt. 

Responsum. 

Quod attinet ad matrimonium, in quo una contra-
hentium pars clandestinis aggregationibus notorie adhae-
ret, donec Apostolica Sedes generale decretum hac in 
re non ediderit, oportet ut Pastores caute et prudenter 
se gerant ; et debent potius in casibus particularibus ea 
statuere, quae magis in Domino expedire iudicaverint, 
quam generáli regida aliquid decernere: omnino vero 

excludatur celebratio sacrificii missae, nisi quando ad-
iuncta aliter exigant. 

Die 21 Februarii 1883. 
G. PELAMI. 

S. K. et U. Inquis. Nótárius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 26. Egy magasztos czélu jótékony 

intézet, a milyent eddig Magyarországban hiában keres-
tünk, ez lesz tárgya mai levelemnek. 

Már f. évi január 10-én jeleztük BKatholikus Aetió" 
czimü rovatunkban a fenti czim alatt, miszerint „ar isztok-
racziánk köréböl nagy örömmel jelenthetjük, hogy gr. 
Pálffy Geraldine szül. gr. Károlyi ő méltósága elag-
gottak és gyógyíthatatlanok számára nagylelkű gyűj-
tésből házat és telket vett s már van pár betegje is, 
köztük papok, kik a házban levő kis kápolnában a be-
tegeknek misét is szolgálnak. 0 méltóságának, a nemes-
keblü alapító-grófnőnek törekvése jelenleg oda irányul, 
hogy szabad ágyalapitványokat szerezzen, a mit a vidéki 
városok tehetnek meg, a melyek gyógyíthatatlan sinlőiket 
ekként legczélszerübben biztosithatnák. Egy ily ágyala-
pitvánv 2000 frt. Felhívjuk a ft . papság figyelmét erre 
az igazán keresztény és katholikus alapítványra, a mely 
hazánkban valóban páratlanul áll stb." 

Ezt irtuk egy félév előtt — legelsők a kath. sajtó 
köréből emlékezve meg erről az igazán nemes és magasz-
tos czélu jótékony intézetről. 

Azóta az intézet ügyei szerencsésen oda fejlődtek 
hogy most már jóval többet mondhatunk róla az egy-
szerű ajánlásnál. 

Az eszme, mely az intézetnek létet adott, oly egy-
szerű és magasztos, miszerint valóban bámulni lehet, 
hogy eddig nem találkozott valaki, a ki azt megvalósí-
tot ta volna. Remény nélküli betegeket testileg s még in-
kább lelkileg enyhíteni és vigasztalni, az irgalmasság 
cselekedeteinek egyik legnehezebbike kétségkívül, — de 
egyszersmind, hogy a keresztény charitas legszebb virágai 
közé tartozik, az is kétségtelen. 

A halhatatlan emlékű és alkotásu gróf Károlyi 
István nagylelkű leánya, gróf Pálffy Pálné szül. Ká-
rolyi Geraldine grófné lőn a szeretet Istenének kezében a 
kiválasztott nemes „vas electionis", aki a ker. irgalmas-
ságnak e szép gyöngyét hithideg korunk tengeréből ki-
emelte és magyar társadalmunk diszalkotásainak koroná-
jába beillesztette, felkeltvén iránta a társadalom érdeklő-
dését, kezdve magától a trón szent zsámolyától. 

Áldott legyen a nemeskeblü hölgy neve és emléke 
mindörökké ! 

Most pedig záradékul van szerencsénk névsorát kö-
zölni azon magas adakozóknak, kik a gyógyíthatatlanok 
budapest-ferenczváros Knézits-utcza 14. sz. a. levő inté-
zetét 1883—1885-ig nagylelkű adományaik, illetve ala-
pítványukkal létrehozni és biztosítani kegyeskedtek : 

„O felsége a király 1000 frt, ö felsége a királyné 
200 frt , gróf Wenkheim Frigyesné (egy ágy alapítványa) 
2000 frt, gróf Wenkheim Károly 20 frt , id. gr. Eszter-

! házy Miklós 100 frt. gr. Kőnigsegg Alfréd 100 frt, gr. 
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Khuen-Hédervárv Károlyné 30 frt, id. gr. Almássy Kálmánná 
(gyűjtött) 223 frt , gr. Brunswick Géza 200 frt, gr. Zichy 
Zsiga 100 frt, gr. Lamberg FerencznéSO frt, gr. Pejacsevics 
Tódorné 20 frt, herczeg Muntenuovo Alfréd 500 f r t , gróf 
Eszterházy Antal 100 frt , gr. Pálffy-Daun Lipót 50 frt, 
gr. Erdődy Rezsőné 500 frt, gr. Festetics Dénes 100 frt, 
id. gr. Eszterházy Móriczné (gyűjtött) 220 frt, gr. Károlyi 
Alajos (egy ágy alapitványa) 2000 fr t . gr. Károlyi Ala-
josné 500 frt , nagyméltóságú s főtisztelendő Samassa egri 
érsek 50 frt , Haggenmacher Károly 100 forint, özvegy 
gróf Károlyi Istvánné 1000 forint, if jabb gróf Eszterházy 
Imre 20 forint, ő cs. és k. fensége Albrecht főherczeg 
1000 frt, Haynald Lajos kalocsai érsek ő eminentiája 
300 forint, br. Wodianer Albert 100 frt, gr. Andrássy 
Gyula 100 frt, gróf Wenkheim Rudolf 1000 frt, br. 
Rothschild Nathanael 500 frt, br. Wodianer Móricz 100 
frt . ő cs. és k. fensége József főherczeg 500 frt , Weiner-
Welten lovag 200 frt, Nákó 500 frt , herczeg San-Mar-
coné született Nákó 100 frt, gr. Erdődy Ferencz 100 
frt, gróf Erdődy Imréné 100 fr t , Bedekovics Kálmán 50 
frt, ő cs. és k. fensége Lajos Victor fh . 50 frt, ő cs. és 
k. fensége Rudolf fhg. 500 frt, ő cs. és kir. fensége 
Stephanie főherczegnő 500 frt, gr. Coudenhove Ferencz 
50 frt , özv. gr. Festetich Györgyné 50 frt , br. Popper 
Lipót 150 frt , őrgróf Pallavicini Sándor 200 frt, Beretvás 
Endre 50 frt, ő cs. és kir. fensége Károly Lajos főher-
czeg 200 frt , gr. Zselinszky Róbert 100 frt , gr. Zichy 
Henrik 50 frt, gr. Pálffy Ede 100 frt, gr. Festetics Tas-
silo (egy ágy alapitványa) 2000 frt , gr. Apponyi Károly 
50 frt, gr. Chotek Rezső 200 fr t , özv. gr. Hunyady Jó-
zsefné 30 fr t , gr. Zichy Jánosné Kedern grófnő 100 frt, 
gr. Hunyady Imre 100 frt , br. Orczy Thekla 25 frt, Ger-
stecker báróné (gyűjtött) 50 frt , Miller kisasszony (gyűjt.) 
100 mark 59.30 frt , Luynes berezegné (gyűjtött) 100 
franc 47.30 frt , br. Lipthay Béláné 50 frt , gr. Karácsonyi 
Guido 500 frt , gr. Széchenyi Gyula 100 frt, gr. Zichy 
Rezsőné 50 frt , Batthyány herczegné 300 frt, özv. gr. 
Pálffy Miklósné 50 frt, gr. Pejacsevics Mikó Anna 20 
frt, gr. Pálffy József 100 frt , Blaskovics Miklós 100 frt , 
gróf Berchtold Zsigáné 50 frt, Chambord gróf özvegye 
50 frt, herczeg Esterházy Pálné (gyűjtött) 400 frt, gróf 
Dessewffy Julia 100 frt, különféle gyűjtések 1800 frt, 
gr. Sztáray Antalné 50 frt, özv. gróf Dessewffy Emiiné 
50 frt, gróf Csekonics Endre (egy ágy alapitványa) 2000 
forint." 

Végül bátrak vagyunk ismételve megjegyezni, hogy 
a mint már januári jelentésünkben mondottuk, ágyak ala-
pítása egyike azon módoknak, mely által legjobban le-
het a kórház jövőjét biztosítani. 

Akik a magasztos ügy iránt érdeklődnek, egyenesen az 
alapitó védnök-grófnőhöz forduljanak, kiben édes atyjá-
nak, Istenben boldogult gr. Károlyi Istvánnak szelleme 
folytatja jótékonyságát. Lakása : Budapest, Józsefváros, 
saját palotája. ? 

Esztergom. Simor János bibornok hg-primás rende-
lete. (3102. sz. a.) a magyar nyelvnek kőtelező tanitása 
érdekében, a nem magyar és vegyes ajkú népiskolák szá-
mára, így szól : 

; „A magyar nyelv kötelező tanítása érdekében a 
j nem magyar és vegyes nyelvű népiskolákban már 1879. 
J évi egyházmegyei XIX. körlevelemben 5463. sz. a. s 

ujabban az 1883. évi IV. körlevelemben 1280. sz. a. k. 
i rendeleteimmel intézkedtem : különösen utóbbi helyen 

közölvén a magyar nyelv kötelező tanitása által szüksé-
gessé vált u j tantervet, mely főegyházmegyém nem ma-
gyar népiskoláiban azóta sikeresen használtatik. Ugyan-
azon alkalommal az országos törvény idevonatkozó ren-
delkezéseinek közlése mellett figyelmeztettem főegyház-
megyém papságát és az iskolaszékeket, hogy oly egyé-
nek, akik a magyar nyelvet teljesen vagy annyira nem 
bírják, hogy azt a népiskolákban sikerrel taníthatnák, 
tanítókká többé nem választhatók. 

Mindezen intézkedéseket jelenleg megújítván, azok-
nak lelkiismeretes és pontos megtartására utasítom a 
főegyházmegyei népiskolák iskolaszékeit, a tanfelügyelő 
alespereseknek pedig meghagyom, hogy a kerületi nép-

[ iskolák látogatása alkalmával vizsgálat alá vegyék a 
tantervet s személyesen is szerezzenek maguknak meg-
győződést arról, vájjon a tantervben oly előmenetelt ta-
núsítanak -e a magyar nyelvben, aminőt a reáforditott s 
lelkiismeretesen betöltött órák számától jogosan várhatni. 
Ami pedig a tanítókat illeti, a tanitói választásokat ve-
zető alesperes és tanfelügyelők, illetve az iskolaszéki el-
nökök, olyan tanítókat, kik a magyar nyelvben nem bir-
nak annyi jártassággal, hogy azt sikeresen taníthatnák, 
pályázatra ne bocsássanak ; mert ilyenek mint eddig, ugy 
ezentúl sem fognának általam megerősíttetni ; a már eddig 
alkalmazottakat és megválasztottakat pedig, kik a magyar 
nyelvet nem tudják, annak mielőbbi megtanulására utasítsák 
s mindenesetre oda törekedjenek, hogy a vizsgát, ha arra 
képességgel birnak, egy évi határidő alatt annál biztosabban 
letegyék, mert ellenkező esetben vagy állomásaikról le 
kell mondaniok, vagy pedig saját költségükön magyar 
nyelvben jártas segédtanítót lesznek kötelesek tartani. 

Végül figyelmeztetem az összes érdekelteket, hogy 
ezen intézkedéseknek megtartása és foganatosítása által 
hazafiúi kötelességet teljesítenek és iskolájok kath. jelle-
gét biztosítják. 

Kelt Esztergomban, 1885. junius hó 8-án." 

Németország. Az egyleti élet nagy eredménye. — 
(Vége). Ha az emiitett intézmény az életben jobban 
terjed, az iparos körökben fogják leginkább ennek 
hasznát érezni. De ez nem kielégítő. A legfonto-
sabb követelések azok, melyek az ipar védelmét czé-
lozzák, mert azt szükség kimondani, azon gond fe-
lett, melyet a beteg, a szerencsétlen, rokkant munkás 
iránt mutatunk, — mégis az egész, nagy s épp iparos 
osztály feletti gond áll. Azért eine követelés. Az ipar-
védelmi törvény, a mint azt kifejtettem, mindegyre isrnet-

I lendö, s ez évben ismét a német katholikusoknak politikai 
; képviselete volt az eszköz, hogy az a német birodalmi gyű-

lésben újból feléle szt et ett. Mily módon folyt le tárgyalása, 
önök a napilajjokból tudják. Nehéz fáradsággal, huszon-
nyolcz ülés után egy indítvány jöt t létre, miszerint a 
vasárnapi nyugalmi időt, az első s legfontosabb követe-
lést. a birodalmi gyűlés szentesíteni kívánja. E köve-
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teles sorsát szintén ismerik önök. — -4 vasárnapi nyuga-
lom — oly terjedelemben, mint elérnünk kell, megbu-
kott , előlegesen elvettetett ugyanazon államférfiú ellen-
mondása következtében, melyet Hertling interpellatiója 
folytán emelt. (Halljuk. Hall juk. ) A birodalmi kanczellár, 
Bismarck herczeg, előlegesen gyűlést akar összehivni az 
iparosok ügyében, vájjon a vasárnapi nyugalmat törvény 
védelme alá helyezni szükségesnek tar t ják-e ? Ha ma 
ezen gyülekezet előtt, mely sok ezer iparosbői áll, vá-
lasztott bíróságot kérdeznék meg, önök éppen nem két-
lem, ezernyi szavazattal felelnék : Mi óhajtjuk, mi kíván-
juk a vasárnapi nyugalmat ! (Zajos tetszés.) Mi nem 
osztozuuk azon aggodalmakban, melyeket a herczeg kanczel-
lár ellene felhozott. (Megujuló tetszés.) Lát ják uraim ! 
az isteni rendeletek egyszersmind a legjobb gazdasági 
törvények, ezeket megtar tani annyi mint végtelen áldást 
szerezni. Nem is lehet ezek áthágását büntetés nélkül el-
követni. Azért, uraim ! ezen követelése a vasárnapi nyu-
galom törvényes védelmének, ismét felélesztetni, s mind-
addig sürgettetni fog, mig kielégítő módon megoldva 
nem lesz. (Elénk Bravo.) Nem szükség, hogy arra utal-
jak, hogy e kérdés a vasárnapi nyugalomról oly régi, 
mint az emberiség. Akkor lett napirendre kitűzve, midőn 
a sinai hegyen mennykő és villám között Isten kihir-
det te : „Megemlékezzél, hogy ünnepeket szentelj !" E kérdés 
nem is fog a napirendről levétetni mindaddig, mig a 
földön keresztények létezni fognak. Az érdem, hogy a 
társadalom élénk tudomására ju to t t e kérdésnek, és a par-
lamenti testületekben napirendre tüzetett ki, a katholiku-
soké, különösen a katholikusok előharczosaié. Már sok 
évek előtt volt, hogy a Rajna- tar tományi gazdasági egye-
sület, egy jól alakított kérelemben a porosz követek há-
zához fordult, azt bővebben előadta, miképpen óhaj taná 
megoldatni. Akkor a porosz követi ház bizottságától el-
utasi t tatott , de indítványára a Centrum-töredéknek a tel-
jes ülésben behatólag tárgyal tatot t . Holnap a ra jna- tar to-
mányi gazdasági egylet Reuszban (város) ismét e kérdés-
sel fog foglalkozni : tehát nem fog elszunnyadni a kérdés, 
arról biztosak lehetnek. Mondhatom, hogy az állás, melyet e 
kérdéssel szemben elfoglalnak, próbaköve a társadalmi re-
formok iránti nézeteknek a politikusok részéről, valamint 
az államférfiakra nézve. (Tetszés) Mert, u ra im! a társa-
dalmi kérdés, a mennyire megoldható, csak a keresztény-
ség szellemében oldható meg. (Bravo.) Es csak egy, keresz-
tény érzettől mélyen áthatot t társadalom oldhatja azt meg. 

Mi ma a Szentháromság vasárnapját szenteljük. 
Régebben s ugy vélem most is a legszentebb Háromság 
nevében köttet tek a békék, a középkorban az építkezé-
sek a sz. Háromság nevében tör téntek, nagy ideig német 
hazánkban is a kereskedő a sz. Háromság nevében kö-
töt te az egyességeket, s hozzá tehetem : a társadalmi 
kérdés is jól megfontolva, jól megoldva csak a sz. Há-
romság nevében lehetséges. (Elénk tetszés.) Igen tisztelt 
uraim, s főleg tagjai az iparos osztálynak ! ragaszkodja-
nak hiven s erősen a kath. egyházhoz, s legyenek meg-
győződve, hogy ezen egyház soha nem fogja felejteni e 
társadalmi kérdés megoldására reformi hivatását, melyet 
sehol oly hiven s oly szépen nem teljesített, mint Né-
metországban, más vallások bámulatára. (Bravo) Igen, 

uraim ! a mi elleneink oly örömest utalnak más orszá-
gokra, Franczia-, Olaszországra stb. De lehet ezekre jogo-
san hivatkozni ? Mióta van Francziaországban kath. kor-
mány ? Én semmit nem látok. E szegény, szerencsétlen 
nép egyik forradalomból a másikba hajladoz, s ugy lát-
szik megére t t ismét oly ret tentő gyógymódra, milyent 
Isten néha a világ története szerint, mely a világitélete, 
a szegény elvakított népekre alkalmaz. Én Olaszországban 
sem látok kath. kormányt. Ugy vélem azonban, hogy 
Belgiumban, hol kath. kormány létezik, s a társadalmi re-
form-kérdést is feladatai közé számítja, nagy felelősséget 
vonna magára, ha idején a károkat helyre hozni nem 
igyekeznék. Ausztria azon ország, mely a kath. jellemet 
leginkább megőrizte. Ezen ősi s tiszteletreméltó Ausztria 
éppen a társadalmi s munkás viszonyok javításával foglal-
kozik, s bennünket németeket ez ösvényen jóval meg-
előz. (Igen, igaz.) 

Ezzel ugy vélem, a mennyire ily rövid vizsgálások 
sorában lehetett, azon szemrehányást, mely rosz szán-
dékkal, s veszélyesen szokott a katholikusoknak tétetni, 
eléggé visszautasítottam. Most az it t előttem levő len-
gyel katholikusokhoz fogok fordulni. Óhajtanám, az ő 
érdekökben, hogy helyemen tisztelt barátom, az ő ki-
tűnő földijök, Dr. Stablevszki praelatus állana, de ismerem, 

i s méltányolom okait, melyekért itt Dortmundban meg nem 
jelent. Óhajtanék az ö anyanyélvökön hozzájok szólani, 
mert nem szégyellenék lengyelül beszélni, ha e nyelvet tud-

! nam. (Bravo.) A lengyel-iszonyt, mely jelenleg dulakodik, 
én nem ismerem, s nem osztozom benne. (Bravo.) Azt nem 
értem, mit a porosz országgyűlési tárgyalásoknál észreve-
hetni. Ugy félnek a lengyeltől, mint a mi államunkban, hol 
minden gyermek bölcsőjénél kérdeni látszanak: Úristen, 
ismét egy lengyel ! (Derültség.) Ezen lengyel-félelmet, mint 
azon beszédekből kitűnik, melyet társaim a követi ház-
ban táplálnak, csak oly lélektani okokból tudom magyarázni, 
miszerint gyűlölik azt, kinek igazságtalanságot tettek, s 
folytonosan tesznek, s tenni akarnak. (Bravo.) Gyűlölik 
bennök saját igazságtalanságukat. Ura im ! jól tettek önök, 
hogy egy követválasztásában egyesültek, s különösen örülök 
midőn hallom, hogy német társaikkal jó egyetértésben 
vannak. Összeköt ugyanis bennünket ugyanazon hit, ugyan-
azon szeretet. Önök a mi kath. testvéreink most, s ma-
radnak jövőre. Önök iparos társaikkal egyesültek, hogy 
állapotuk érdekeit őrizzék, s képviseljék. Én erősen hi-
szem, uraim ! hogy azon kötelmeket, melyekkel az állam 
iránt, melyhez tartoznak, s tartozni fognak, teljesíteni 
nem mulasztandják. De e mellett nemzetiségüket, s nyel-
vüket ápolni, valódi joguk van, melytől senki e világon 
önöket meg nem foszthatja. Ez azon jog, melyet önök-

I nek a természetjog ád, s mult jok nagyszerű traditióiról 
j illő buzgósággal, s szeretettel megemlékezni kötelességök. 

Mi mindnyájan nem régiben büszkén, örömmel és hálával 
emlékeztünk meg a nagy lengyel királyról, Sobieszkiröl, a 
kinek oly nagy az érdeme hazánk, s a nyugati művelt-
ség megmentésében. Azért reményleni, hogy azon jó vi-
szony, mely a német s lengyel katholikus munkások kö-
zött létezik, jövőre is fennállni fog, s hogy önök habár 
hazájoktól távol, folytonosan azon hitről megemlékezni 
fognak, melyet buzgó anyjoktól örököltek, hogy önök, 
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habár távol hazájoktól megemlékezni fognak a veszélyek 
s kisértetek között is, hogv a föld nagy kath. családjá-
nak tagjai. S most türelmöket nem akarom tovább igénybe j 
venni. De kötelesnek érzem magamat az ünnepi bi-
zottságnak hálámat kifejezni, hogy alkalmat nyú j to t t 
ennyi kath. fértiui, ennyi kath. munkás előtt beszél-
hetni, mint szivemen feküdt. Minden kívánságaimat, me-
lyeket e napon táplálok önök irányában, uraim ! s millió 
katholikusok Némethonban velem együtt táplálnak, elő-
adásom végén röviden összevonva, egy szózatban fejezem 
ki, mely szivem bensejéből f akad : 

Isten áldja meg a keresztény munkásokat: 

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

jun. 25. tartott választmányi ülése 

Elnököl : Dr . 7 árkányi Béla apátkanonok, társ. 
alelnök. 

Annak bejelentése után, hogy a mult vál. ülés 
jegyzőkönyve hitelesíttetett, a tizenkettedik római útjából 
e napokban szerencsésen visszaérkezett alelnök, Tárkányi 
Béla apátkanonok jelentést tőn eljárásáról azon meg-
tisztelő küldetésben, melylyel őt a társulat választmánya 
megbizta a szent atyánál, XIII . Leó pápánál. Folyó évi 
május 16-ikán fogadta ő szentsége magánkihallgatáson 
nevezett Tárkányi Béla alelnököt, társával Fraknói Vil-
mos apátkanonok, társ. alapitó taggal. Az alelnök ez al-
kalommal átnyújtván a Szent-István-Társulat hódoló fel-
iratát és Péterfilléreit, élő szóval is tolmácsolta a társulat 
legmélyebb fiúi hódolatát. 0 szentsége mint ismerőseit 
fogadta a két magyar apátkanonokot s legméltánylóbb 
helyeslését fejezé ki azon áldásos irodalmi működés iránt, 
melyet a társulat a nemes magyar nemzet keresztény- i 
katholikus s azért valódi culturális érdekében kifejt, ezzel j 
egyszersmind legnemesebb hazafiúi kötelességet is tel-
jesít. S még inkább fokozta ő szentsége lelkes elismeré-
sét Fraknói apátkanonok hódoló hálája, ki ezt ismételve 
kifejezé azon nagy kegyért, melylyel ő szentsége a Mo-
numenta Vaticana Hungáriáé czimü vállalatot gazdagí-
tani kegyeskedik engedélyével a vatikáni levéltárból. 
Budavára visszafoglalásának kétszázados emlékére oly 
gazdag történeti anyagot nyert e vállalat Buonvisi bi-
bornok akkori bécsi pápai követ jelentéseiben, melyek 
e magyar nemzeti ünnep egyik legértékesebb koszorúját 
teendik. 0 szentsége annál nagyobb lelkesedéssel ma- j 
gasztalta a magyar nemzet nagy missióját, melyet mint 
a kereszténységnek legerősebb védfala ennek megmenté-
sére oly hősi feláldozással teljesített. S éppen e diadalnap 
emlékét óhajtá az egész r. k. egyházban általánossá tenni ' 
egyik elődje IX. Incze pápa, midőn a magyarok első j 
apóst, királyának sz. Istvánnak tiszteletét e dicső napon 
febr. 2-án rendelé az egész katb. egyházban megtartatni . 
Annál nagyobh örömmel adja tehát atyai áldását ő szent-
sége e vállalatra, melyet a Sz.-István-Társulat tagjai szá-
mára népszerű kiadásban is értékesiteni óhajt . Valamint 
a mult években, ugy most is legyetek — úgymond ő 
szentsége — tolmácsai atyai érzelmemnek és elismeré-

semnek. melylyel a nemes magyar nemzet iránt viselte-
tem. Vigyétek meg áldásomat, társulatotok védnökeinek, 
tisztviselőinek s minden tagjának, hogy a valódi ker. 
kath. szellemben kifejtett működés mindnyájatok örök 
javára szolgáljon. 

választmány a legérzékenyebben fogadta a szent 
atyának e rendkívüli kegyességgel adott áldását, — s az 
ezt tolmácsoló Tárkányi apátkanonok urnák Barta Béla 
vál. tag indítványára jegyzőkönyvileg szavazott köszöne-
tet, hogy ez áldásos viszonynak, mely a társulatot sz. 
Péter székéhez fiizi. ezt évenkint mintegy megújítva és 
megerősítve ad ily nemes kifejezést. 

Alelnök ezután bemutatá a Monumenta Vaticana 
Hungáriáé I. sorozatának II. kötetét , melylyel e válla-
lat kiadására választott bizottság elnöke nm. Ipolyi Ar-
nold püspök ur kedveskedik a társulat könyvtárának. — 
s mely Gentilis bibornok okiratait, rendeleteit, szabvá-
nyait tartalmazza, akinek mint V. Kelemen pápa köve-
tének Magyarországon (1301 1311.) főrésze vala abban, 
hogy az Árpádcsalád kihaltával az Anjou-ház nyerte el 
Magyarország t rónját , mi történetünk egy szép korsza-
kát nyitotta meg. — A választmány bálás köszönettel 
fogadta a becses ajándékot . 

A tagilletményeket illetőleg a társ. igazgató jelen-
tette, hogy a „Tanu lmányok aquinoi sz. Tamás bölcsé-
szétéről" befejező kötete már elkészült s közelebb dr. 
Balics Lajosnak Tárkányi 100 aranyával jutalmazot t 
pályamüvével mint az 1885-ki tagilletmény első részlete 
szét fog küldetni. — Hoványi Leveleiből a befejező kö-
tet mintegy 4 hét múlva fogja elhagyni a sajtót . Ezen 
kötet az Évkönyvvel és Naptárral az idei tagil letmény 
második részletét képezni. Az igazgatóság gondoskodni 
fog, hogy a második részlet is, főként a Napp tá r r a való 
tekintetből idejekorán szétküldessék. 

Társ. alelnök ur jelentette, hogy az irodalmi és 
gazdasági bizottság több iskolai és ajtatossági könyv 
nyomatását rendelte el. 

Jelentetett , hogy néhai tízeles Ferencz tördemiczi 
volt plébános 10 frtot, néhai Illyés Ignácz volt saitikáli 
plébános 10 frtot , néhai Mészáros Endre volt bessenyői 
plébános 10 frtot, néhai Ortancsik István volt majlátfalvi 
lelkész 20 fr tot hagyományoztak a társulatnak. 

Ajándék könyvekért folyamodtak a szabadkai kath. 
legényegylet és a somogy-endrédi olvasókör. Határozta-
tott , hogy folyamodóknak mérsékelt számmal ingyen-
könyvek küldessenek. 

Fölolvastatott a józseffalvi község folyamodása 
pénzsegélyért u j templomuk számára. Minthogy a tár-
sulat pénzadományokat nem szokott utalványozni, a fo-
lyamodvány tekintetbe nem vétethetett . 

Balaton János apáczai esperes plébános köszönetet 
mond a küldött ingyenkönyvekért. 

Az ügynökségi jelentés szerint ápril s májusban 
eladatott 25,869 könyv, 3285 sz. kép, 801 egyes nyom-
tatvány. Ezekből készpénzben bejött 5109 f r t és 6 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Pásztélyi János és 
Nóvák Lajos vál. tagok kérettek föl. 
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— Néhai Vogl Marfon folnai káplán emlekezete. 
I r ta Anderle .József, Budapest, 46 lap, kapható a -Havi 
Füzetek" kiadóhivatalában, ára 50 kr. 

Egy alig felkelt s már is kialudt fényes csillagról, 
tanítványaim leggenialisabbjáról, ki a legri tkább s leg-
öszhangzóbb tehetségeket a legnagyobb szorgalommal és 
pontossággal párosította — szól e fekete gyászba öltöz-
tetet t füzet. Anderle káplán ur méltó emléket emelt 
Voglnak. 

Ajánl juk a füzetet t. paptársaink kiváló figyelmébe. 
= Irodalmi je lentés . Hogy egy homályban rejlő 

egyházirodalmi műkincset magyar egyházi ta la junkba át-
ültethessek, óhaj tanám a „Messiás" még lenmaradt pél-
dányait leszállított áron minél előbb a renáni eszmék 
megtorlását kivánó hithű bajnokok között szétosztogatni. 
E végből elhatároztuk — tulajdonos és szerző — a 
„Messiás" bolti árát 3 fr t ról 2 f r t ra leszállítani. Kapható 
Kecskeméten Schreiber József bizományosnál, és általa 
minden hiteles könyvárusnál. — Szegedi A. Kilit. 

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

terjesztésére, vizeki Tallián Lázár veszprémi székesegy-
házi őrkanonokot s Boldogságos Szűz-Máriáról nevezett 
jászti czimzetes apátot, pharosi czimzetes püspökké ne-
vezem ki. Kelt Bécsben, 1885. évi junius 16. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 
Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa f. hó 21-én vette át Giulianelli 

atya kezéből a chinai császár levelét, melyben a „mennyei 
birodalom" uralkodója ő szentségének ama levelére vá-
laszol, a melyben a kath. egyház legfőbb pásztora a mis-
siók ügyét a hatalmas fejedelem kegyeibe ajánlotta. 

— Esztergomból í r ják lapunknak, hogy ő eminen-
cziája e napokban Bajcsra rándult ki. A bazilika belsejé-
nek kidiszitésén erélyesen dolgoznak. Novemberre ké-
szen akarnaklenni a nagy munkával. 

— Püspök mint díszpolgár. Trsztena városa nm. és 
ft. Császka György szepesi püspök urat, a város iránt tanú-
sított sokoldalú jótéteménye hálás elismeréseül, közlelke-
sedéssel díszpolgárává választotta. 

— Főpapi alapítvány. 30,000 i r tot te t t le e napok-
ban Pável Mihály nváradi g. kath. püspök ur káptalana 
előtt oly rendelkezéssel, hogy ezen összeggel az egyház-
megyéjebel i összes kegyes alapítványok felsegélyezésére 
szánt és a püspök ur által mult évben tet t 50,000 frtos 
alapítvány, mely „Pável püspök segélyezési alapja" czi-
met nyert , 80,000 f r t ra kiegészíttessék. 

— A congrua-kérdésröl lapunk végéhez ért ezen 
félévében megjelent bécsi tudósításoknak nagyszerű meg-
koronázása az az együttes főp. körlevél, melyet az osztrák 
püspöki kar, e tavaszon tar tot t conferenczíái gyümölcséül 
Ausztria katholikusaihoz intézett . Előbb ezt, azután egy 
másik nem kevésbbé tekintélyes és hatalmas püspöki kar 
együttes főpásztori körlevelét fogjuk közölni a jövő fél-
évben. 

— Az uj pannonhalmi főapát ur ő mga jótékony-
ságát több győri kath. intézet volt e napokban szeren-
csés megköszönni, 0 mga ugyanis a győri sz. Erzsé-
bet-egyletnek 40, az Oltár-egvletnek 20, a győrszigeti 
apáczáknak pedig 40 f r to t volt kegyes adományozni. 

— Az ,Osservatore Romano' szerint a jövő pápai 
consistoriumban következő főpásztorok nyernek b ibor t : 
Melchers kölni érsek, Moran sydnei érsek, Schiaffino ni-
ceai cz. püspök, Capecelatro capuai érsek, Bataglini bo-
lognai érsek és Cristofari, a Camera apostolica auditora. 

f A magyar minorita rendnek mély gyásza van. 
Főtisztelendő Danielovics Gáspár, beszterczei házfőnök, 
arany érdemkereszttel ki tüntetet t katona-pap, ki évtize-
deken át működött lángbuzgalommal, f. évi junius hó 
23-án, reggeli 5 órakor, a halotti szentségek ájtatos fel-
vétele után, életének 81-ik, áldozópapságának 51-ik érében, 
végelgyengülésben megszűnt élni. Lelkeért az engesztelő 
szent miseáldozat f. hó 24-én d. e. 10 órakor fog a 
rendház templomában bemutat tatni , hült tetemei pedig 
ugyanazon napon, d. u. 4 órakor fognak a helybeli köz-
temetőben elhelyeztetni. Mindkét végtisztességre meghi-
vatnak ismerősei és tisztelői. Béke poraira ! Beszterczén, 
1885 junius 23. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i Yás. 
Féléves előfizetőinket tisztelettel kérjük az előfizetés megújítására, a hátralékban levőket 

pedig hátralékuk beküldésére. 
Előfizethetni félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal. 
Szűkebb ellátású paptársaink intentiók elvállalása fejében is megkapják lapunkat. Lapunk 

hiveit azonfelül kérjük még annak ismerőseik körében való terjesztésére. 

Budapesten, 1885. jun. 17. 
A szerkesztő-kiadó. 

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

Budapes t . 1885. Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . (Papnövelde-utcza 8 . sz.) 
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