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.Haec ecclesís catholica, per totum orbem valide iateque difusa, omnibus
errantibus uti tur ad provectus suos, et ad eorum correctionem, cum
evigilare voluerint. Utitur enim gentibus ad materiam operationis
suae, haereticis, ad probationem doctrinae suae; schismaticis ad do
cumentum stabilitatis suae, judaeis ad comparationem pulchritudinis
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omnibus tamen gratiae Dei participandae dat potestatem, sive illi
formandi sint adhuc, sive reformandi, sive recolligendi, sive admittendi,

S. Aug. De vera religione c. 6. n. 10.



HITTANI CSODABOGARAK.

Miután elszaporodtak a gyüjtők, és nem csak
régi pénzeket, csigákat, hanem 6cska cserepeket s
a hajdankor minden maradványait szedik össze a
különféle szenvedélytől megmart embertársaim: én
is felcsaptam hajdandásznak s gyüjtök, már is némi
szenvedélylyeI. Mert ha egy barátom naphosszat jár
a dunaparton egy r6mai tégla után, megérdemlik
fáradságomat azok is, kik az Istennel mertek har
czolni, a hittan körül 6lálkodnak, s badarságaikat a
templom falára függesztették. Ugyanis azon észficza
mokat gyűjtöm, melyekkel akarták hajdan és most
elűzni az Istent, jobban mondva azon dőreségeket,

melyekkel akarták helyettesiteni, és a vallást kiirtani,
vagy egyes ágazatait elferdíteni.

Elejénte rendszerbe akartam őket szedni, de
ut6bb azon érv győzött, hogy érdekesebb lesz az
olvas6ra, ha ugy adom, ahogy elém kerültek, űjat

régit egybekeverve. Ugyanis a val6di 6dondász ki
rakataiban szintén ezen elv uralkodik, kétségkívül
nagyobb hatást, élvezetet remél a rendetlenségből,

mint az unalmas sorakozásb61.
Genua közelében, a tengeren láttam egy talpat,

melyre harangláb volt alkalmazva. Az oda függesz
tett harangnak kettős hivatása volt; először jelezte
a tengermozgás állapotát, mert azon arányban ha
rangozott, a mint nyugtalankodtak a habok, másod-
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4 Hittani csodabogarak.

szor figyelmeztette a kormányosokat, hogy közelébe ne
menjenek, mert kiálló szirthez volt alkalmazva a ha
rang-talp. A mi czélunk hasonlatos, melyet e két szó
fejez ki: vestigia terrent. (Nyomdoka irtózatos).

Már sz. Agoston gyüjtötte a tévelygők ferdité
seit és 88 olyan eretneket sorol fel, kik az ő koráig
rágódtak a kijelentés vagy a józan ész tanain s ami ho
mályos elméj ökből kipattant, azt igazság gyanánt
árulták. Akadt hive mindeniknek; mert az olasz köz
mondás szerint, nincsen olyan bolond cziterás, kit ne
hallgasson más. - Egyuttal röviden följegyezte az
egyház tanát, hogy tudják legott megitélni a tévely
mivoltát (unde recte possit quaecumque innotuerit
haeresis, judicari. De haeresibus. Munkáinak VIII.
kötetében 23 s köv. lapjain a Migne kiadásban).
Ugyanő mondja a 72. eretnekségről, hogy oly badar,
miszerint hihetetlen (quod ita est absurdum (azt ál
1itotta az illető, hogy minden tévelygő kivétel nélkül
igazat mond) ut mihi incredibibe videatur). Ezt előre

kell bocsátanom, mert lesz a gyüjteményben oly ész
kápráztató hóbort, hogy az olvasó hihetetlennek
fogja vélni, ezokon felhozom a könyveket is, hol
sajtóba adták szerzőik, vagy szavahihető tudósok
idézik. Mint valami regeköltészetben (fabulones, ne
vezi sz. Ágoston) ugy habzik irataikban a furfang;
(Széchenyi a vad állitásokat észborjazásnak nevezi),
hittani csodabogár és szellemi szörnyszülött; azért
meg ne ütközzék eme vadságokon az olvasó, hanem
inkább a kijelentés szükségességére tegyen követ
keztetést, melyet Krisztus Urunk hozott e világra, s
most a kath. egyház által föntart, védelmez, fejleszt.
"A ki az Udvözitő bizonyitását be nem veszi, ugy
jár mint a pogány bölcsek, kik az ő kurta elméjök
kel addig nyujtóztak az isteni titkoknak magassága
után, hogy végre elenyészvén az ő gondolatjokban,
azt kezdenék itélni az ő szivökben, hogy nincsen
Isten. (Rom. I. 22; XIII. Zsolt. 1.)" Vajda Samu.
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Hogy a régiek tévedtek sok. dologban, azon senki
sem csodálkozik. Habár a világ soha sem volt kijelentés
nélkül, melyet a zsidó nép által őriztetett lsten, mégis
mivel egy nemzet, sajátja volt, habár a népek mint észak
fényt látták s világánál egyetmást megértettek, mivel
nem volt más népekre kötelező,könnyen történt a ren
geteg sok tévedés. Ez okon meg nem ütközünk,
hogy az Istent hol erőnek, hol villámnak, hol napnak,
szélnek s minden egyébnek gondolták. A tudós De
mocrit állitotta, hogy van öröktől fogva égő tűz,

mely önmagától eredt, értelemmel bir, s az hozta
létre a mindenséget stb. A tévelyek ezen sorozatai
ismeretesek, elszámláljuk kézikönyveink s a böbe
szédű Coudwort, Systema intellectuale czimű két ne
gyedrétü kötetében; (Lyon 1783). Habár a gondol
kodó ész bir képességgel az Isten létének, egyedüli
ségének s más természetes igazságnak bébizonyita
sára, a mint akadtak is mindenkor olyan elmék, me
lyek érvelés, szernlélődés által ezen igazságo k tuda
tában voltak, mégis az emberiség nagy része, mivel
hajlamainak füstje, indulatainak gőze elhomályosította
gondolkozó eszét, olyannyira tévedett, hogy voltak,
kik mindistenséget vallottak, a mi szerintem aljasabb
a fetisizmusná1. *)

Hasonlag azok is tévedhetnek, kik nem csak az
igazság kijelentését nélkülözik, hanem szellemük ha
tára kicsiny, barbár elhanyagoltságban fetrengnek.

*) Mert hogya fahasáb, tőrzsőkben van a legföbb lény, önmagában

fonákság ugyan, ele ha a rómaiak gondolhatták, hogy bálványaikban laknak
Istenek, mért nem a törzsökben ; a fetisimád6 mondhatná legalább is azt:

nem tudom, de lehetséges. Ám ha valaki azt állitj a, hogy ö maga is Isten,

daczára annak, hogy végessége, gyarlósága, nyomorúságának van tudatában,
(mert belsönk érzetét el nem tagadhatjuk, legalább is önmagunk elött) ez
már nem csak tévely, de hazugság is. Csak azt akartam mondani, hogy a
pantheismus roszabb a fetischismusnál, vagyis a tévely fokain a legals6bb
helyet foglalja el. Ugyanezt látszik mondani Gratry, állitván, hogya pan
theistát excommunicálta a józan ész. Ezokon most jobbára minden pantheísta

az anyagelviség táborába szökött meg.
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Igy például az afrikai népek egy törzse vallja, hogy
a felhők felett négy lény vagyon, az atya és három
fia; az atya mindenhat6 és határtalan j6ság, ő te
remté a földet, fákat, vizeket stb. Gyermeteg téve
déseiket elszámlálja Brenna (De generis humarn con
sensu in agnoscenda Divinirate. Florentíae 1773. 1.
II. kötet). Huetius (Demonstatio Evang.) Lücken (Az
emberi nem hagyományai. Pest 187 I) ; és a rnissio
lapok, hol a hitküldérek közvetlen tapasztalatai elő

adatnak s ezeknek nagyobb hitelt kell adni, mert ta
nitják a népeket, mint a futkároz6 utaz6knak, kiknek
idejök sincs, hogya nép eszejárásával megismerked
jenek. Ezen szegény ördögök hóbortjaival nem fog
lalkozunk, mert hiszen inkább szánalmat keltenek,
okulás helyett; s üdvösebb a hitterjesztés czéljára
imádkozni, alamizsnát adni, a hitküldéreket dús ado
mánynyal segiteni, semhogy elfajult, állatias felfogá
saikat elősorolni.

A hittani csodabogarak fajához azok tartoznak,
kik a ker. kijelentés delelő fényében szándékosan
vakoskodni akarnak, s határozott akaratjok van a té
vedésben maradni, azt ápolni, minden mődon - ha
lehet erőszakkal is - terjeszteni, sőt a társadalom
állami intézményébe is becsempészni. Ezekkel fog
lalkozunk. Habár nem nyujthatunk mindenben űjat,

mert hiszen regényekben is feldolgozzák tanaikat,
hogy beutat szerezzenek nekik azok lelkületébe is,
kik regényeknél egyebet nem olvasnak, mégis remél
jük, hogy utánjárásunk, buvárlatunk, gyüjteményünk
érdekes lesz.

Strausz Dávid Frigyes (Szül. 1808. pretestans
szüléktől Ludvigsburgban, tehát igazi sváb ; t 1874·
mint atheus) a harminczas években megirta Jézus
életét, minden tényét ösregéböl (mythos) származtatva.
Renán bebizonyitotta a történeti val6t, fonáknak
mondva a mythos alkalmazását akkor, midőn annyi



Hittani csodabogarak. 7

történeti szál fonódik Krisztus életéhez. És habár
természetesnek mondja K. cselekedeteit, tagadva is
tenségét, -- örökre tönkre tette a S. mythologicus
Krisztusát. Ekképen történt, hogy Strauszt elfeledtek.
Csakugy tudta magát felszinen tartani, ha még na
gyobb vadat állit; miután Blondint is felülmulták
más kötéltánczosok, Strausz is remélt hirt szerezni,
furfangosabb t6tágast rögtönözve. Mielőtt pantheis
musa atheismusra változott volna, ezen titáni gon
dolatot mondotta ki: "Odáig juthatunk még a foly
tonos haladás által, hogy az egész világfejlődésre

és az emberi nem egész történetére, mint saját mun
kán kra emlékezhetünk vissza." - Ah boldog jövő, mi
kor a gyermekeket nem kell majd gondolkodásra,
tanulásra oktatni, amikor a deákek nem fogják fejö
ket nyelvtanokkal, csatakkal. történeti nevekkel, szá
mokkal megtömni; amikor Kosmogonia, Astrononia,
Zoologia, Vegytan, physiologia stb. megszünnek tantár
gyak lenni, nem kell nagy rnunkával azokat elsajátítani,
hanem a tudomány legkisebb részlete, isteni öntuda
tunkban (Sebst-welt-geist-bewusztsein) saját magátől

fog világitaní. A bir6 nem fogja tanulni a jogot,
miután előre tudja, ismeri, hiszen saját müve ; tanu
vallomásra nem lesz szükség, mert hiszen a megál
lapítandó bünesetet, mint saját csinját részleteiben
ismeri s lélektani okai előtte nyitva-tárva vannak.
- Mindazonáltal álláspontján, (a mindistenség ta
naiban) ezen kővetkeztetés helyes, és nem is döb
bentő, mert a pantheistának iszonyu dolgokat kell
elnyelnie. A világszellem, melynek mi részei vagyunk,
(ide értve minden organismust) meg van a leselkedő

macskában, de megvan az egérben is, melyet az
befal; a világszellem itt hímnemű, amott nőnemü ;
a gyermekben öntudatlan, a felnőtben öntudatra éb
red; egyikben részeg, másban józan. Eur6pában
müvelt, Afrikában barbár; amott examinator, emitt

'izzadó, talán bukandő examinandus, egyikben Moltke,
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másikban Macmahon. Itt liberalis, amott radikális,
majd erényes, majd bünös s igy tovább A világ
szellem tehát iszonyu ellenmondás, a legnagyobb lo
gikai h6bort, de egyuttal a bűn és rninden gonosz
ság istenitése. Amig j6zan eszünk, szabad akaratunk
van, addig az ellenmond6 állitásokat azonosoknak
(identikus) mondanunk nem lehet, addig a j6t meg
fogjuk különböztetni a roszt6l, és személyes öntu
datunkr6l bizonyitani fogunk; amig emberek leszünk,
a világszellemet mint Istent el nem fogadhatjuk,
mert nem egyéb mint irt6zatos absurdum (Vosen :
Christenthum. IV. kiadás 309. lapon.)

Bármennyire ne- etségesek a pantheismus conse
qentiái, megtörtént mégis, hogya mindistenség egy
másik kővetkeztetését elfogadták s legujabban is mint
államfentartó eszme szerepel, tanitatik és gyakorlatban
is van. Hegel a pantheismus legnagyobb és "csalha
tatlan" mestere az individualis ész helyett, az általános
észt vallotta, melynek kifejezése és képviselője az állam.
Az egyén csak csekély részt bir azon észhatalornban,
mely az emberiségben lakik. A pol. jogok gyakorlata
által minden ember a központba teszi elméjét, akara
tát, s ezek egyesüléséből támad az állam eszme, a köz
akarat; azért az állam a jog és erkölcsiség, igazság

. sőt maga az Isten. Az állam magába olvaszt mindent,
s ez a va16di kijelentés. Ezekfolytán az állam rendel
kezhetik az élettel és annak minden jelenségeivel;
és jogosan követelhet minden embertől absolut enge
delmességet. A jognak olyan forrása az állam, hogy
nincs ötlet a mit erkölcsösnek, jogosnak nem mond
hatna és viszont nincs jog és erkölcs, melyet nem
korlátolhat, nem vethet el. Ezen eszmékből indultak
ki a jelenkor azon férfiai, kik - főleg a kath. egyház
leigázása végett - a törvényről mondják, hogy ez
"a nyilvános lelkiismeret," hogy "a törvényhozás a
val6di fölség" és folyton a "törvény majestásáről" be
szélnek. A következtetés helyes pantheistikus állás-
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pontről tekintve azt: de vajjon fog-e tetszeni, ha a
végső következtetést is végrehajtják, ha majd a sze
gények, kik gazdagok akarnak lenni, és sokkal töb
ben vannak, szintén a bennök rejlő istenségre hivat
koznak s az általuk megalkotott törvényt fogják
souverain-nek vallani!? Azért nincs kétség benne,
hogy a miut Rousseau a republikanismus, ugy Hegel
a communismus theoretikusa.

Legérdekesb, hogy a szolgaság e nernét, amikor
az egyéni lelkiismeret olyannyira lábbal tiportatik, a
szabadság nevében hirdetik. Leggonoszabb, hogy az
Istentől függetlenitik az embert, csakhogy annál in
kábbb az állam rabjává tegyék az egyént. Legszo
moritőbb, hogy az emberiség nagy része a lépre
megy s engedi elrabolni legszemélyibb tulajdonságait,
vallását. Legvészterhesebb, hogy ha majd felocsul,
rombolni fogja az állam szerkezetét, - melyre szük
ségünk van - s hosszu szenvedését féktelenség
ben bosszulja meg. Furcsa dolog, hogy habár a té
telt égő városok illusztrálják, Párisban ép ugy, mint
Oroszországban, a következtetést lehozni, megfi
gyelni nem akarják; majd ha torkukra ég, akkor
fogják kiáltani, hej, forduljunk vissza, amarra van az
igazi út!

Azt is vallotta Strausz, hogy a világnak nincs
és nem is volt czélja, mert az anyag rnerő játéká
nak -- a milyennek utóbb Strausz állitotta a világot
- nem is lehet czélja, -- Omnis ordinatio est rationis.
(A rend csupán észt ől származik, mondja Aquinás.)
Bizonyos intézetekben czéltalan munkákkal puhitják
a makacs, garázda embereket. Hegyre köveket czi
pelnek, és leguritják stb. kevés türi el az ezen czél
talan> fáradságban rejlő aláztatást. Azonban a világ
ezen iszonyu dologbáza ily czéltalan fáradozás végett
jött létre, tehát kénytelen azt türni az emberiség.
Az egész lét eszes lényei czéltalanul dolgoznak, küz
denek, fáradnak, eszményeket alkotnak a fáradság'
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ép oly czéltalan, mint az áldozat. Ki emészti meg
ezeket? A részlet eszes czélszerü, öszlete czélralan ?
(Hettinger után Trias. Eger 1876. - 53. Iapon.)

Minden hitetlen berzenkedik ha csodákről van
sző, azért Strausz is nevezetes bolondot mondott a
csodákra nézve. "Egyetlenegy természeti törvény fel
függesztését kivánni, annyi mint a mindenség szét
rombelását követelni." -- Pedig maga az'ernber is ér
vényesiti saját czéljaira a természeti erőket; karom
legyőzi a kö nehézségét, szabad akaratom mődositja

testem mozgását, az orvos irányozza a betegség
menetét a gy6gyuláshoz és a természetben egyik erő

küzd a másik ellen, a chemismust pusztitja az életerő,

a vonzerők fékezett kűzdelméből támad a bámulatos
rend stb. Csak az Isten állna tétlenül teremtményével
szemben? Vajjon mi több felfíiggeszteni, vagy megal
kotni a természeti erőket? Aki megalkotta, felfüg
gesztheti is. Azután nem a természeti rend végett
cselekszi Isten a csodákat, hanem a természetfeletti, az
üdvösség rendje végett; nem a természet javitása
czéloztatik, hanem az erkölcsi világ- emelése.

Büchner, az anyagelvi tudós, daczosan kelt ki az
Isten léte ellen, mintegy páros viaskodásra hivta ki
a lét Urát, hogy hát büntesse meg tagadóját, ha léte
zik ; vagy legalább irja fel nevét az egekre, s akkor
elhiszi, hogy létezik. - Ellenségeink immár gyermekes
faggatásokra vetemednek. Akadt aki azt is kifogásolta,
hogy a világosság csak 40 ezer mértföldet tesz másod
perczenkint, s hogy mily nyomoruság az a teremtőtől,

hogy ily csigamenést adott neki. Hudson Tuttie az
amerikai "anyagász" a hold forgása ellen számos ki
fogást tett, s mondja: jogunk van jelen alkatának okát
keresni, s ha ezt elhanyagolta a teremtő, bizonyára
rosszul cselekedett stb. De legérdekesb Büchner, azt
kivánva, hogy Isten az egekre tüzes betükkel irja fel
nevét, különben nem hiszi létét. A tud6s elfeledte 1.)
hogy ha németül irja fel nevét, nem érti a franczia,
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tatár, mongol, chinai, zambesi ember. 2. Az Ur Isten
fölirta nevét, nem csak az egekre, hanem mindenhová,
ahol csak eszes rendezést vesz észre a gondolkozó
ember, a csillagok járása, az állatok czélirányos ősz

töne, egyiránt vallja az eszes lény, öntudatos teremtő

létét, 3) Megirta azon m6don, mely az embernek
munkába nem kerül, mert az olvasás, tanulást fölté
telez, de esze van minden embernek s az ész első

alapszabálya az, hogy semmi sem történik elegendő

ok nélkül; ha tehát a földön és a ragyog6 égen az
eszesség oly számos jeIét tatálom, okvetlen a teremtő

okra kell következtetnem. Legalább Newton, Keppler,
Galilei, Copernic, Tycho-Brache igy következtettek.
Rendetlenségről, hiányről nem a csillagászok vádolják
az egeket. Oh a csillagok járása naponkint irja fel
a legfőbb lény nevét, jobban mondva létezését. 
Lengéstek az ő akaratjának eredménye. Azon pillanat
6ta, ahogy a zűrzavarből kirepültetek, ezredéveken
át hirdetitek az előrelát6 bölcseséget, mely kitüzte
útaitokat. Vagy hát protestáljátok a legfőbb akarat
ellen, álljatok meg, bontsátok fel a harmonikus ha
ladás, a complicált erők futamodását. Mit jelentenek
a szolgai engedelmésség századai? Azt, hogy az
anyag nem ura a térnek, hogy vannak eszes tör
vények, vannak irányz6 erők, melyek egy legfőbbakarat
eredményei, amely legfőbb akarat előtt meghajol min
den teremtett akarat. Nemo leges omnipotentis, mondja
sz. Ágoston, evadit; sed aliud est facere quod lex jubet,
aliud est pati, quod lexjubet. (Flamrnarion : Dieu dans
la nature. Paris 1872. Kilenczedik kiadás. 52. lapon.)

Ugyancsak Flammarion kérdi, ha vajjon amathesis
lehet-e az anyagnak eredménye? Ha igen, kérdjük,
ha vajjon az éleny, vas, aluminium termeszti-e? No
ez nem lehet, mert hiszen a mathematicus törvény
fölül van anyagon, hiszen uralkodik rajta elosztja,
egybeköti, kormányozza. Mi marad hátra, miböl lehet
a math. törvényt származtatni? Az anyag csupán
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passiv alanya a törvénynek, azaz rabja, s az erő

parancsol neki. Tehát a szellem termeli. (70. lapon.)
Nem lehet biztosan tudni, hogy kitől származik

azon ötlet, mely szerint az Isten nem .szükséges, mi6ta
ismerik a világ gépezetét. Az atheus müvek fele
mechanismust emleget, Isten helyett. Mechanismus tehát
uj neve azon anyagelvi felfogásnak, mely szerint
nincs ezen látható világon kivül va16 Isten, hanem
ha tetszik e sz6, csak is az anyagot mondhatjuk
istennek. Szerintők a nagy világon pompás czélsze
rüs éggel van rendezve minden, de ezen czélrányosság
nem előbb létezett, nem tervező ész által jött létre,
hanem az anyagban létező erő által keletkezett. Az
erő az anyagtol elválaszthatlan. Az erők müködése
folytán előáll a szerkezet (mechanismus)s ezen szerkezet
elegendő a világ létének megfejtésére. - Mint látjuk
csak a név uj, a dolog igen régi, mert az anyagelvi
(érzéken alapu16) felfogásra a legrégibb időkben is
akadhatunk. De miután a mozgást eltagadni, rajta
az észszerüséget észrevenni lehetetlen: oly nevet
adtak, mely a mozgást ugy vallja be, hogya moz
gatót ne vegyük észre. Pedig kell j6zanul gyanitani
a mozgat6t, miután az anyag természeténél fogva
veszteg. Ha az anyag nem tud magának irányt adni,
miképen teremtheti a mozgást; mire kell több erő,

az irányra vagy magára a mozgás létrehozására? Ki
intézi, hogy ezen mozgás világosságot hozzon létre,
amaz meleget, emez delejességet ? Ki ült az erők

tanácsában? - Vajjon mi az erő? Az erő azon sz6,
melyet ott használunk, hol tudásunk véget ér; az
erő valamely tünemény vagy mozgás megfejtésére
kigondoltolt ok. Evvel ugyan sokat nem tudhatunk
meg, hanem azért helyes a meghatározás, mert az
erőnek csak eredményeit látjuk, magát az erőt senki
sem látta. Ezen erő bámulatos eredményeket visz
véghöz, . czéljait mindig eléri, habár kivételek árán
is; egyszer igy, máskor amugy műkődik, de mindig
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eszesen. Ha az anyagnak örök törvénye a vonzás,
hogyan lehet, hogy oly nagy távolságban vannak
egymástól a testek? Ha csak a nehézségi erő mű

kődnék, akkor az egyes testek súlypontjai egyesül
nének. Azt mondják. az eredményt egy másik erő

hozta létre. Éppen azt szerétnők tudni, hogyan in
tézik tevékenységöket ezen erők, ki határozza meg,
hogy most a vonzás, majd ismét a körforgás érvénye
süljön ? Erre már nem tud adni választ a mechanismus.
Vajjon az ellentétes erők mind, benső lényeges sa
játságát alkotják az anyagnak? Hogyan férnek meg
együtt? Kell tehát az anyagon kivül is valamely erő

nek lenni, mely a mozgást eszközli, vezérli s igy
lehetövé teszi az anyag elvált, különálló, veszteglő

állapotát. A mechanismus mert szerkezet, szerkesztőt

tételez fel, ki a sokféle erőből egységes mechanis
must alkotott. A szerkezet mint secundarius lét,
csak a történő dolgok megfejtésére való, de a lét
kezdetét meg nem fejti, a természet homályos mély
ségeit vele be nem világitjuk. Aki ezen sokféle erő

mögött nem lát szabad akaratot, melyet nagy elme
vezérel, megelégszik az erőkkel, az hasonlit azon
állathoz, mely a dobott köveket harapja, s azt, aki
dobja, észre nem veszi. Az anyagnál előbbvalók a
törvények, melyekhez alkalmazkodnia kell, s a törvé
nyek törvényhozót tételeznek tel. Tehát a mecha
nismus, a pontos világszerkezet csak arról bizonyit,
hogy gondos alkotmánya az ős erőnek, melyet Plató
örökkévaló mérnőknek, mi pedig Istennek nevezünk.
(Lásd, Dippel József ily czimü munkáját: Korunk két
főkérdése (Isten és ember). Ford. a pécsi nőv. pap~

ság sz. Pál társulata. Pécsett 1879,)
Hartman hirdeti: "a ker. vallás tanitja hogy

Isten megváltotta az embert, pedig az ember váltja
meg az Istent. Csupán ezen vallásnak van jövője,

mert a ker. vallás immár haldoklik, sőt halott volt
már akkor, midön a protestantismus darabokra szag:'
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gatta. A protestans elv nem ölte meg a keresztény
séget, csak sirját ásta meg. A kath. vallásnak lát
szólagos élete van, olyan például mint a Dalai láma
vallása stb" .-- Vajjon milyen ker. vallás az, mely
Hartman országában uralkodik, hogy halott bűzét

érzi? Diocletian kortársai is mondották, hogya ker.
vallás el van temetve, emléket is állitottak neki (no
mine christianorum deleto), de csakhamar feltünt
Konstantin, aki másképen itélte meg a helyzetet.
Kőzépkorban is akadt hitetlen, aki a kereszténységet
haldokló babonának vélte, de ugyanakkor másképen
itéltek a népek milliői. A párizsi convent 1793
szintén kikiáltotta a kereszténység halálát, s meg
hagyta az ész imádását, egyuttal öldökölte a hivő

kereszténységet, s ime annyira föléledt, hogy most
Gambetta ismét kénytelen zsarnoksághoz folyamodni,
hogy megállitsa virágzását. Negyvennyolczban, öt
venkilenczben s azóta hányszor mondatott ki a ker.
vallás végső pillanata, s nem akar meghalni. A per
petuum mobilenak, repülő gépnek is számos feltala
löja akadt, hanem azért nem sikerült a dolog. A
ker. vallást is halottnak hirdethetik a hitehagyott
juliánok, hanem ugy látszik a kath. egyház hajójának
horgonya égben van, mert a bömbölő orkánok, min
den emberi vallást elrneritö szélvészhabok elsülyesz
teni nem birják. "Ég-föld elmulnak, de szavaim el
nem enyésznek", mondotta az Üdvözitö. "Mely sza
vak - kérdi Krisostom - Te Péter vagy és a kö
szálra épitetem egyházamat".

A prot. egyletek korukhoz, a tudomány jelen
állásához való vallást hirdetnek, pedig régi lomot
adnak elő. Celsus 16. század alatt már tanitotta a
protestantismus quintessentiáját, ekképen irván: "igaz
szavában". ",Az ó szővetség elbeszélése a világ
teremtéséről, eredeti bünről, vizőzőnről, stb. történeti
alapot nélkülözö mesék; csodákban hinni nevetséges
dolog. Jézus, Isten fia volt csupán erkölcsi értelem-
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ben, s olyanok az emberek mind. A megváltás hiu
képzelgés; az egyedül eszes vallás: törekedni a tö
kélyre. A ker vallás csupán buta emberek számára
val6 hitvallás; a keresztények megvetik az örök Istent
s embert imádnak", lOrigenes c. Celsum.) Cicero
mondása, hogy nincs oly badarság, melyet valamely
bölcsész ne állitott volna, ugyis változtathat6, hogy
nincs oly hittani csodabogár, melyet valamely eretnek
nem állitott volna. Azért uj eretnekséget lehetetlen
kigondolni. Ezokon csak lépvessző, (modern sz6val
humbug) ha valamely felekezet uj igazságot hirdet,
vagy valamely fanatikus uj kijelentést habar össze.
Semmi sem uj a nap alatt. Legjobban látni ezt azon
10-I S eretneki felekezetben, melyek évenkint tá
madnak (főleg Angliában vagy Északamerikában);
mennyi fejtőrésbe kerül az apostolnak, hogy némi
ujdonságot öntsön a szerkezetbe, s oly dühösen törli
ki az elavultat, mint valamely szerkesztö ha ujnak
vélt hirét, másutt leli meg. A prot. egylet "ujdon
sága" tehát csak olyan fogás, mint a régi kalvinisták
azon állitása. hogy Calvin magyar ember volt.

A debreczeni zsinaton Szász Domokos mondotta:
"a protestantismus első sorban az individualitás val
lása, ennélfogva az egyformásitás procrustesi ágyára
őket szoritani nem fogják". Prot. e. lap 147 I. lap
ján. Mások is kimondották ezen .Jéggel bélelt"
szavakat, de épen kezünkbe akadt hazánkfiának sző

lama, mely szerint a vallás csak egyéni eszmék ösz
vege, vagyis azt hiheti mindenik, amit akijelentésből

magának kivonat olt, addig hámlitva a Krisztus tanán,
mig elvégre önmagának csinált belöle procrustesi
ágyat, ugy szoritva össze a hitágazatokat, hogy ké
nyelmes fekhely támadjon belőle, mert hát független
akar lenni az ember még Istentől is. - Hogy a vallás
biztosan kalauzoljon az élet minden körülményében.
nem lehet egyéni szerkesztmény, hanem tárgyilagos
igazság, mely bennünket alakitson, nem pedig mi a
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vallási tételeket. Épen olyan legyen mint a természe
tes Ethos, a természetes élet körében, azaz oly általá
nosan ismertessék el minden hivétől. A subjectivismus
feloszlat6 elv, mert csakugy tartja magát okos ember
nek aki hallgat, mint aki tanit; azért minden eretnekség
(ami nem egyéb mint subjectivismus) több más tévely
gés (egyéni vallás) szülő oka lett. Luther tana sem
tartott volna eddig, ha egyházalkotó tanait a hitval
lásba nem zárja, s mint a Krisztus ősrégi tanát nem
állitja azon egyéni tanalkotások elé, melyek fejöket
kiemelték. Most azonban az egyéniség nyakára nőtt a
tárgyilagos felfogásnak, és látjuk is, hogy ezen elv
egyházoszlató.

Mert a tisztán egyéni vallásnak nincs is szüksége
egyházközségre, cultusra, mindent önmagában talál
fel; áldozat, feloldozás, istentisztelet mind oly dolgok,
melyeket egymaga végezhet az egyén, ha egyszer az
individualis vallás hive lett. Az egyéniség elve fékez
ketlen szellemeket ébreszt fel. Toborzásra talán alkal
mas elv, de főntartásra nem; mert aki a világegyház
ellen protestált, annak nem lesz nehéz a felekezet ellen
is protestálnia. Innen van, hogy a liberalis és conser
vativ protestansok, egészen elütő vallással birnak.

Krisztus parancsolta, hogy amit tárgyilagos hit
igasság gyanánt hirdet az egyház, azt egyéni meg
győződés gyanánt fogadjuk elménkbe, szivünkbe ; sen
kinek sincs megengedve faragni a kijelentett igazságo
kon. Azon kérdésre, hol van az igaz vallás, nem kell
egyebet felelni, mint hol van az isteni tekintély. "Mert
amit tudunk, azt köszönhetjük az észnek, amit hiszünk
a tekintélynek". (S. Aug. De util cred. r r.) Ha Krisz
tus köztünk maradt volna láthatólag, s tanitana mint
tanitott Palaestinában, nem lenne más látható közegre
szükség, de mivel ez nem történik, mivel ő maga ren
delt maga helyett látható tanítói közeget, a Krisztus
hivei ennek engedelmeskedni tartoznak. T ehát ott van
az 'igaz kereszténység, ahol van az igaz egyház i
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mindkettőt csak Isten őrizhet meg. Fölösleges "ki
meriteni a tévelyt", hogy igazsághoz jussunk. A
me1y egyházat Isten kétezer éven át .öriz, 20 század
vihara közt fentart, ez elegendően világos intőjel az
emberiségre, hogy észrevegye az iga,z egyházat.

Érdekes Hartman bölcsész ide való mondása:
"A kath. egyház egységet kiván a lényeges dolgok
ban, de ami lényeges vagy másodrendű, azt maga
határozza meg, mert ha azt egyesekre bizná, a sz ét
ágazó véleményeknek ajtót nyitna. A hit alapját ott
is, - mint az evange1ikus egyházban - a kánonköny
vek alkotják.' de mivel az értelmezés többféle lehet,
a szentirás értelmének meghatározása végett, melytöl
felebbezni nem lehet, van legfőbb törvényszéke.
Ha ezen törvényszék csupán emberi észszel rendel
keznék, "az értelem áldozata" kissé nagy lenne;
ámde a kath. egyház nem alapnélkül állitja, hogy a
Szeritlélek érdeke hozza magával, miszerint .nemcsak
a szeritirás szerzöit, hanem értelmezőit is ihlesse, és
hogy olyan egyház, melyet elhagyott a Szellem, mely
nek csak egyszer, a kezdetnél voltak ihletett hivei,
nyomorult dolog". Hettingernél. (Krisis des Christen
thums. Freiberg. Herder. 134,.lapon.)

Az egyéni vallás faragásában ismételtetik azon
jelenet, rnidőn Krisztus Urunk dicső imáját mondotta,
melyre égből jött válasz: "Megdicsöitettem, és ismét
megdicsIHtem". (János XII, 28). A hallgatók közül
egyik erre, másik egyébre magyarázta az isteni szó

zatot. Némelyeknek ugy tetszett, mintha menydőr

gés, másoknak mintha angyali szózatot hallottak volna.
Némelyek az Isten szava hallására megrémültek, má
sok nevették a csodálatos szavakat, s azt mondották,
hogy nem őket illeti a szó, hanem Krisztussal volt
valami kőzlendő dolga egyik angyalnak, s az szőli

totta meg az égből. .,Igy szokott habozni az emberi
elme Isten szavainak magyarázatában. Kiki a maga
romlott eszének képzése, vagy az ő szive hajlandósá-

Uj Magyar Sion XIIf. kötet. r. füzet. 2
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gának kedve szerint, veszi annak értelmét, Ha egyik
fél az Isten szavától, mint a menydörgéstől, másik ne
veti azt, mintha semmi köze sem volna hozzá; és vagy
a maga elméjének furcsaságát hizlalja vele, vagy vásott
akaratjának tetszésére csigázza az Isten igéjét". (Vajda
Samu. Jézus élete Ill, 35), "Aki az ő királyának csak
annyi adót akar fizetni, amennyi neki tetszik; amely
szolga csak olyan dolgokban akar szolgálni az ő urá
nak, amelyek neki szája ize szerint vannak, nyilván el
árulta, hogy nem akar adózni, hogy nem akar szolgálni.
Akként ezek a deisták elárulták szivőknek gonoszságát,
hogy se királyuknak, se uroknak nem akarják elismerni
az Istent". (U. o.)

(Folyt.)

Herkó Páter.

A HITTANI PÁLYA ÉS PAPNÖVELDÉK
FRANCZIAORSZÁGBAN.

Van szerencsérn, kéreime folytán egyetmást közölni
a francziaországi hittaní pályát és szeminariumot illetőleg.

Először. Az egyházi jog hetenkint csak egy órában ada
tik. Ez azért elégséges, mert igy van a dolog négy éven
által; továbbá mert több oda vágó tárgy a dogmatika
vagy erkölcstanban adatik elő. Harmonice tárgyaltatván
a hittan, gondoskodva van, hogy az egymás tárgyaiba be
ne vágjanak a tanárok. Ilyképen számos dolog nem ismé

teltetvén, nem szükséges oly sok órát forditani a jogra.
Másodszor, a catechetica is bir hetenként egy

órával; a lyturgia is egygyel. A trienti zsinat hetenkint
egy, a trienti zsinat kátéja is egy óra alatt tractáltatik a
philosophusok osztályában.

Harmadszor, szünnapokon a növendékek a theologia
ban négy tárgyat kapnak kidolgozásul, kettőt az erkölcs
tani kettőt a dogmaticából. Ehhez járul azon szent beszéd
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kidolgozása, melyet a téli hónapok egyestebéde alatt az
itteni szeszéken kiki elszavaland. Sok növeldében még ta
nulni valót is kapnak, a miböl az év elején vizsgát tesznek.

IV. A növendékek, azok kik már diakónusok, és a
sz. Háromság előtti szombaton áldozárokká fognak szentel
tetni, heteaként két órát kapnak a 6-ik parancsróli érteke
zésböl, Itt tudnillik az egész hittani folyam alatt a tanár soha
se beszél nyilvánosan a 6-ik parancsról, se agyónószéket
se a házasságot illetőleg. Ezt csak akkor hallja a növendék,
mikor már ezt tudnia elkerülhetlenül kell, az az, az Or
dinatio előtt. Van itt még egy más könyv is, melyet a
dtOakonál név alatt kell tanulniok; ez a megyei statutumokon
kivül még egy könyv, mely tartalmazza mind azon kor
mányi, királyi, császári leiratokat, melyek a templomot,
sekrestyést, éneklöt, az épületet, temetőt, az administra
tiót, egyháztanácsot illetőleg kiadattak. E könyvben
megtalálja a plebános minden jogát, minden igényét,
csak a tartalmát kell neki felütnie. Mondhatni, hogy e
könyv nekem nagyon megtetszett ; ez igazán a statutu
mokkal együtt a plebános valódi kincse. Az amely
kezemnél van, egy püspök munkája,

V. Szokásban van Francziaországban, hogy a dia
conus, subdiaconus, sőt az ügyesebb minori sták, a nem
zeti iskolákban vasárnaponként katechetákká lesznek.
S minthogy sokféle az iskola, azért sok is a katechéta.
Itt a katechezis a templomban tartatik. Ez a növendék
től sok időt vesz el, minthogyelőkészülnie is kell.

VI. Francziaországban sok az iskola. A nagyobb
városokban van kis serninarium, nagy gymnasium (ide
nem számitva a kormány nagy gymnasiumát), s maitrise.
Az ilyen iskolák alsóbb osztályaiban papnövendékek taní
tanak, s a tanulóteremben, melyben a növendékek ösz
szesen tanulnak, a fölügyelők szerepét viszik. De a
theologusokkal annak idejében próbatétet tesznek le, ha
nem absolutus theologusok. Maitrise= ének- és zeneiskola..

VII. Itt hetenként csak fél napi szünidö van. És
ez a szerda, A séta ezen napon egy és fél órától délután

z*
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estve félhétig tart; többnyire a városon kül fekvő vil1ába
mennek ki a növendékek, tanáraik kiséretében, él hol
vagy sétálnak vagy játszanak. Van többféle játék, u. m.
tekeasztal, kugli, sebak, domino, croquis, trik-trak sat.
Van lárma elég. A ki hibát követ el, vagy a harang
első kongására abba nem hagyja a játékot, az egy sou-t
fizet a játékszerek pénztárába ; valamint az is, ki a har
moniumon játszik, ha nem ő rajta van a sor. A játéknak
van felügyelője.

VIII. Az asztalnál jelen vannak a Superiorok, s
egyszerre étkeznek. Az olvasás egész asztal fölött tart.
Ebéd után a martyrologim olvastatik, vacsora után az
Imitatio egy kis része. Étkezés után a "miserere" hangos
imádkozása közt mennek a házi kápolnába, a szentség
imádásra, innét a kertbe sétára, ha nem esik, még télen is,
sok helyett hajadonfővel, más helyeken kis caputiummal.

IX. Ductort a francziaországi papnöveldékben nem
ismernek. Ezek helyét a Superiorak pótolják, kik a nö
vendékeket recreationál, templomban, sétán kisérik, szo
bájikat pedig sokszor látogatják. Minthogy a legtöbb
seminadumban a növendék szebájában se kályha, se tűz

nincs, azért a tél zordonabb havaiban, a tanterem (rnu

seum) füttetik, a hol fölváltva egy diakonus, vagy sub
diakonus, vagy mikor ezek a közös breviáriumnál vannak,
egy minorista viszi a fölügyelést. Igy hát itt a följebb
valók alattvalóikat rendesen eléggé ismerik, minthogy
minduntalan együtt vannak; ez az, mit a püspökök na
gyon óhajtanak és szeretnek.

X. Az itteni papnöveldékben van reggeli is, me1y
levesből, bor- s elegendő kenyérből áll. A kenyeret
soha se osztják ki. A kenyér ott fekszik az asztalon,
szeghet belőle kiki a mennyi kell, ha elfogy, kérni lehet.
Pedig a franczia kenyér hófehér. Az asztalnál mindig
növendékek szolgálnak, kötényben, hogy igy Urunk
alázatosságát kövessék ; az urak asztalánál diakonus vagy
subdiakonus szolgál. Minthogy itt a növendék maga
fizeti kosztját, ha stipendiumra szert nem tehet, tehát va-
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Iamennyi _. a stipendiumos is - maga látja el magát
asztalkendövel, kés, kalán és villával; valamint mosása-,
g yertyája-, ruhájáról a szegény maga gondoskodik; de
még a karingröl is, melyben a székesegyházba megy,
vagy a melyben hétköznap a papnöveldében a superiok
miséjénél szolgál.

XI. Francziaországban nagyon sok család instructort
tart a 3 havi vacatioban, gyermekei számára. Pedig itten
azt jól székták fizetni. Fizetnek egy ily ínstructornak
havonkint 100-120 frankot élelmen kivül, tehát többet
mint egy plébánosnak. A szegényebb növendékek ennek
okáért haza se mennek, hanem az egész ország nagy
részére eloszolnak. A szülök már az iskolaévalatt fordul
nak az illető superiorhoz, hogy számukra növendéket
küldjön julius elejére.

XII. Az amicitia particularis mellözése tekintetéből

tiltva van az, hogy együtt csak kettő legyen, háromnak
kell együtt sétálni; sőt hogy valaki ne mindig ugyanazon
társsal sétáljon. azért sok helyeken naponként egy tábla
szegeztetik föl, a melyben irva van, hogy ma mt'ndenkt~

kivel sétáljon. Külőnős az itt Francziaországban, hogy
a megyénkivülieket, a helybeliek nem szeretík. A supe
riornak hetenként többször kell arról is beszélni: szeres
sétek a vtdékt"eket! s igy szükséges hogy a velök való
sétálásra, társalgásra fölszólittassanak, és hogyatársal·
gás egyénei meg neveztessenek. Egész Francziaország
ban szokás, hogy a. növendék tulajdon püspökétől dirnis
sorialist, excorporatiót, kapjon még a tonsura föladása
előtt. Többször megtörténik, hogy az illető rnélt. püspök
ur a kérelem levélre azt feleli: "kérjük a mélt, püspö

köt, kinek megyéjében tartózkodol, hogy nevünkben ne
ked a tonsurat adni kegyeskedjék". De ilyen feleletre
az a válasz, hogy az illető növendék haza mehet, Az
ordinandus subdiaconust hazájában, azon plébániában,

melyhez tartozik, a szószékből háromszor kihirdetik, mint
aházasfeleket ; a diaconandust kétszer, a presbyterandust
egyszer; e nélkül nem lehet ordinálni.
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XIII. Minden növendék maga választja gyóntató
atyját, ki neki egyszersmind lelki vezére, director spiri
tuálisa. Minden szombaton gyónik, minden hónapban
directiót, cornmunicatiót tart, akkor elmondja neki kisér
teteit, a szab Uyok ellen elkövetett hibákat, különősen

pedig főMbáJát; elmondja mi visszataszitót talál állásában,
van-e kedve a kitartásra, szereti-e papi helyzetet, szóval
elmond mindent, mi szivén és lelkén fekszik, hogy igaz
gatója itélhessen, ha vajjon van-e hivatása, nincs- e ? hog-y
tudja milyen hiba ellen küzdjön? mily erény után tőre

kedjék? A házi tanácsban, a maga gyónó gyermeké.
ről egy igazgató se szólhat, egy szót sem; ha nincs hivatása
a fiunak, azt neki négyszem közt mondja meg, mire a
fiu elhagyja a nőveldét, vagy vár az ordinátlóval.

XIV. Az év minden szerda napján reggel egy óráig
tanitjuk a növendékeket az elmélkedés módjára. E czélra
nyomatott elmélkedési szabályokat kell nekik megtanul
niok, és midőn főlhivatnak, referálniok. Ezután főlhí a
superior (Rector seminarii mindenkor, minthogy ez az ő

dolga, valamint a mindennapi lecture spirituelle-en is
jelenlenni) egy, két, három, négy növendéket, hogy
mondják el, miként végezték az elmélkedést, és hogya
Szentlélek mit sugallott szivökbe, elméjökbe? Az év ele
jén ugyanazon Superior három hétig az elmélkedést főn

hangon tartja, hogya hallgató tanuljon elmélkedni.
XV. A sernináriumnak két nagy ünnepe van, u. m.

a ház pártfogója, sok helyen Sz. Károly. Ekkor vagy a
püspök ő mltsga, vagy egy generalis vicarius énekli a
sz. misét, vecsernyét, s ád áldást; prédikál egy kano
nok, vagy egy plebános; vagy pláne a vicarius generalis
ur. Második ünnep egész országban Purificatio B. M. V.,
vagyis az Ur Jézus bemutatása. Ezen ünnepen az áldás
alatt kitett szentségnél, égő gyertyával kezében, elkezdve
a föpásztortól, az oltár lépcsőjén mindenki, ki már ton
surát kapott, elmondja az ismert: "Domznus pars Eaere
dztatis"! Ez a legimposansabb ünnepély.

X VI. Papszentelés egész Francziaországban csak
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kántorbőjt szombatjain tartatik, és még egy napon,
mely ő Szentségétől minden megyére nézve kitűzetett.

A legtöbb megyékben ezen nap az iskola végére eső

sz. Péter és Pál apostolok napja. Máskor ordinálni nem
szabad. Az ordinatiot 4 napi lelki gyakorlat előzi meg,
naponként négy beszéddel, melyek közt a Pontificale
magyarázata, naponként egy óráig, foglal helyet. Az or
dinatio napján a lelki gyakorlat folytattatik, egész más
nap reggelig inclusive, mire az áldozárok helyben misézni
kötelesek. Mond pedig mindenki kis misét, vagy ezen
vagy azon templomban, és csak ezután mehetnek család
jaikhoz. A seminariumban töltött egy év után, tonsurát
kapnak a legfiatalabbak ; két év után kisebb rendeket;
három év után subdiaconatust, négy év mulva diacona
tust, öt év mulva presbyter leend. Valamennyi rend
ugyanazon nap osztogattatik. Ez az oka, hogy 60-So
160-200 ordinandus található egy napon. A missions
etrangeers-i templomban az egész ordinatio szertartás,
lytania, Veni Creator, nagy mise énekeltetik; azért a sep
temberi ordinatio, melyen jelen voltam, 7 óra hosszant
tartott. Az ordinandusok a seminariumból, az illető ru
hával ellátva processionaliter vonulnak a székesegyházba,
onnét a püspöki residentiába, innét vissza a seminariumba.
A kézföltevésre összehivatnak a megyének minden pap
jai, kik kőzül 70-So-an megjelennek, és egy egész ren
des kört képezve, kezöket főltartják, miután bámulandó
rendben kezöket egyenként a presbyterandusok fejére
tették. A clericus breviáriumját maga veszi magának,
ha jó pártfogóra nem talál. A breviáriumok közt most
legszebbik a toursi és tournay-i. Ezek, kivált az utóbbi,
ugyancsak gyönyörü kiállitással dicsekesznek, melyeket
Haas könyvkötő Párizsban elegans kötésben ugy állit ki,
hogy öröm rá nézni. Kedves hazánkfiainak ajánlom a
tournay-it. (Tornacum, Belgiumban).

XVII. Lelki gyakorlat tulajdonkép csak egy tarta
tik évenként, tudniillik év elején, öt napig. Az év végén
szintén, de ez már csupán az ordinandusokat illeti;
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jóllehet - ha volnának olyanok, kik semmi rendet se
kapnak, a mi minden évben történik, vagy büntetésből,

vagy azért mert vidéki megyéből jöttek át, kik két év
lefolyta előtt semmi sendet se kapnak - valamennyien
kötelesek benne részt venni.

XVIII. Azon hivatalok, melyeket a növendékek visel
nek, ezek: két-három magister (ceremoniarum) és ugyan
ennyi sekrestyés, Ezek a legfőbb hivatalok, két-három
infirmarius, a ház, vagy kertbeli sz. szobrok tisztán tar
tója, és annak idejében való főlékesitése s illuminatora;
questor, az az, a ki a bevásárlandó tárgyakért a pénzt a
portásnak általadja, ettől a c1ericusok számára vásárlot
takat elfogadja, s a ~ illetőknek átadja; ilyen formán a
növendék semmiféle házi cseléddel nincs érintkezésben;
továbbá a játékszerekre vigyázó, s azoknak egészséges
karban, és rendben tartására főlűp-yelö : négy-öt cantus
praefectus; harmoniumokra fölügyelő ; némely növeldék
ben a lámpásokra vigyázó; sőt még kóttligetök is vannak.

XIX. A reggeli és esti imákat egy director jelen
létében, a diáconus- és subdiáconusok mind praeoralják.
Most, ugy hiszem, elmondtam közléseimben mindent, a
mit tudtam a papnőveldékről. Isten maradjon velünk!
Isten áldd meg a magyart!

Meaux 1882. jan. 1. Frecska Alajos.

LEVÉL CHINÁB6L.

Tao-fou-pang, 1881. október 31.

Folyó hó elején érkezvén haza Ningpoból, hol évi
szent gyakorlatainkat tartottuk, egyuttal magammal hoz
tam azon évi kimutatást, melyet m. apostoli helynökünk
a berendelt hiteles adatok nyomán évenként összeállitani
szokott s melynek tartalmát az apostoli helynökség lelki
mozgalma, vagyis az eszközölt eredmények, az észlelt
hátrányok, a megterések gyarapodása vagy csökkenése
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s egyéb a hittéritök által gondozott müvek állapotrajza
képezik. Ezen évi kimutatásbőlminden hittéritö kap egy
példányt s mi azt lelki számadásnak vagy lelki gyümöl
csöknek szoktuk nevezni. Nem hiszem, hogy a bank-,
gőzkocsi-, gőzhajó- s más pénztársulatok feszültebb ét
dekkel várják az évi számadás eredményét, mint mi hit
téritők várni szoktuk ezen évi kimutatásokat. Igaz, hogy
e kimutatásole különben csak száraz számokat tartalmaz
nak, de ezen számok a hittéritö szemeiben életet, eleven
séget öltenek; e számok titkos, de sokat jelentő nyelven
szóJnak lelkéhez, melyet csak ő képes tökéletesen meg
érteni, csak ő tudja, mennyi aggódásba, fáradságba, ön
megtagadásba került, mig e vagy ama szám azon helyet
elfoglalhatta, a melyen áll. Ily kimutatásokban leli a hit
téritö saját és munkatársai egész évi müködésének ered
ményét, a kikkel sokszor éveken át nincs szerencséje
találkozhatni; az ily kimutató íveken legalább egyszer
minden évben mintegy életjelt kapnak egymás felől,

mintegy hallják egyik a másikának lába nyomaít, köve
tik egymást apostoli kirándulásaikban s kölcsönösen
örülnek vagy búsulnak a szerint, a mint az Úrnak tet
szett az ő fáradozásaikat megáldani, vagy szent tetszése
szerínt azoktól bővebb áldását megvonni. Szóval vala
mint a hittéritőnek legnagyobb öröme s egyetlen kiván
sága az Isten országának kiterjesztése és a lelkek meg
mentése: ugy nincs előtte érdekesebb okmány, mint az
évi kirnutatások, melyekben egyes lefolyt évek történetét
csalhatlan számokban olvashatja.

Azt gondoltam, hogy némi szolgálatot teszek tisztelt
olvasóinak, ha e folyóirat hasábjain kőzzéteszern a lefolyt
évre szóló kimutatásunkat, nem fitogtatásből, a mire sém
hajlandóságunk, sem pedig, a mint erről a számokból kiki
meggyőződhetik, okunk nincsen, lévén a mi egyháztar
tományunk a mint számra nézve egyike a legjelentékte
lenebbeknek, ugy egyszersmind eredményre nézve minden
tekintetben egyike a legmeddőbbeknek ; hanem közlöm
azon egyszerű föltevésből kiindulva, hogy minden jólelkű
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kath. olvasó, kivált kath. áldozár örömmel fogad oly tu
dósitásokat, melyek Krisztus igaz egyházának kiterjedé
sére vonatkoznak. Természetesen még feszültebb érde
keltséggel fogadná a magyar olvasó kőzőnség ezen és
hasonnemü tudósitásokat akkor, ha a hitterjesztés esz
méje nálunk is, oly mély gyökereket vert és egyúttal oly
gyakorlati kifejezést nyert volna, mint más kath. orszá
gokban, pl. Franczia-, Olaszországban, Belgiumban stb.,
hol szárnos család egy-egy tagjának akár mint hitküldér

nek, akár mint szerzetesnönek személyében vagy egye
nesen, vagy legalább közvetve rokoni kapocs, baráti,
ismerősi viszonyok által lévén képviselve a kűlmissiók

ban, vagy végre ha máskép nem, legalább évi segély
nyujtás által lévén füzve a rnissiok szent ügyéhez, - ily
körülmények szükségképen sokkal erősebb viszhangot
keltenek a szivekben, sokkal melegebb méltatást lelnek
az elmékben. De addig is, mig az Úrnak tetszeni fog
országunk fölött is kiárasztani emez egyetemes apostolság
szellemét, legalább illő a lelkeket elkészitenünk az által,
hogy a külrnissiók egyik-másik gyümölcsét velök meg
izleltetjük.

Még csak azt bocsátom előre, hogy minden betü
és minden szám, mely e kimutatásban foglaltatik, sem
föltevéseken nem alap zik, sem hozzávetőleg nincs oda
téve, hanem a legtisztább és legszentebb valóságnak felel
meg, a protestáns és más eretnek tiszteletes uraknak
hagyván a szerepet és abból folyó dicsőséget oly közle
ményekkel tartani olvasóikat, melyek alap nélkül a le
vegőben függenek.

Kimutatás Tche·Kiang egyháztartomanyi missiórol
Cbinában 1880. julius hó I.-1881. julius ho l-ig.

l. Mt"sstift' személyzet.

l
Püspök és apostoli helynök: I }

r. Missiótársasági hittéritök : európai 9, benszülött 3 16
Benszülött világi áldozárok : 3
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2. Irgalmas nénék, valamennyien európaiak
J. Növendékpapok
4. Kis-serninaristák
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II. Hivek létszáma.

{
K eresztények : 4,912 }

I. SZ. gyermekség ápoltjai: 874
2. Valódi katechumenek
J. Megholt keresztények száma . .

J Iskolások, figyermekek: 294 l
5· l Iskolások, l~ánygyermekek: 106 J

Ill. Papi ténykedés.

f

Keresztény szülöktöl szárma
zott gyermekek. . . . .

Szent keresztség ( Pogány szülé ktöl származott
I gyermekek haláluk óráján
l Meglett korúak

Bérmálás szentségében részesült
I Husvéti gyónást végezett .

Sz. Gyónás. ) Ájtatosságból gyónt évközben
\ Halálos ágyán gyónt . . .

J
Husvéti áldozáshoz járult. .

Sz. Áldozás. \ Ajtatosságból végzett áldozás
I Utí eledelül nyujtott áldozás

Utolsó kenet föladatott .
Házasság szentségében megáldatott (pár)

IV. Istent/szte!ett" helyek.

I. Templom . . . . . 8
2. Rendközségi kápolnák . 4
3. Keresztények kápolnái . 3J

V. MúsúH helyek.

Keresztényeink elszórva laknak .. helyen •. 70

VI. Intézetek.

I. Nagy seminarium
2. Kis seminarium .

1

I



28 Levél Chináből.

6
10

2,3 2 1

202

,3. Iskolák. {
Figyermekek számára
Leánykák számára.
l Számra nézve .

l a bennök ápolt betegek száma
ezekből meghaltak .

4. Kórházak. j ezekből meggyógyultak
ápolás alatt maradtak .
ópiumot szivók gyógyittattak

. l ezekből meggyógyultak .

VIl. Irgalmas nénék vezetnek:
l. Árvaházat . 3
2. Kórházat férfiak számára . 3
3. Kórházat nők szamára . 3
4. Katechumen-iskolát nők számára 3
5. Elemi iskolát leánykák számára 5
q. Ingyen gyógytárt . 4
7. Kiosztottak orvosságot ... esetben 83,781

. Ha most e kimutatásnak egyes tételeit tekintjük,
ugy azoknak csekélysége képes volna az embert első

pillanatra lehangolni, kivált ha veszszük azon hasonlit
hatlan aránytalanságot, mely e számok és a bennünket
mindenünnen környező pogányok rengeteg száma között
létezik, kiknek kőzepette keresztényeink mint csepp a
tengerben tünnek föl; nemkülönben e számok sokkal
alantabbak, semhogy képesek volnának a hitterjesztö
óhaját, vágyát csak távolról is kielégíteni, ki tulajdon
szemeivel látván a bálványozás izzonyatosságát s annyi
halhatatlan léleknek világos örök veszedelmét : szeretne
e boldogtalanságnak mentöl elöbb véget vetni. Mind
azáltal a jó Istennek hálával tartozunk, ki munkásainak
fáradozását ha nem is annyira, mint azt ohajtottuk volna;
de bövebben, mint azt megérdemlették, megáldani mél
tóztatott, a mennyiben az eredmény összehasonlitva a
tavalyival, minden irányban előmenetelt és gyarapodást
mutat fel. Mig ugyanis tavaly a meglett korúakból 342
kereszteltetett meg, addig az idén e számot nemcsak el
értük, hanem meg is haladtuk, lévén ez évben a felnöttek
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keresztségi száma 387. Hasonlókép a szerit g-yermekség
ápoltjainak száma tavaly 749 volt, mig az idén 874-et
vehettünk ápolás alá. Összes keresztényeink száma 5786,
ideszámitva a katechumenokat 6,492. Katechumenok alatt
azokat értjük, kik megtérésre jelentkeznek s kiknek már
e lépés is némelykor áldozatba kerül. U gyanis hogy
fölvétessenek a katechumenok közé, szükséges, hogy
előbb minden bálványképet lakásokból eltávolitottak le
gyen; még a konyhának is külön bálványa lévén, né
melykor az asszonyok csak ügygyel-bajjal tudnak meg
válni tőlük. Azonkivül megkivántatik, hogy minden ren
detlenségnek vége vettessék; igy ha valamely férfi több
nővel bir, egynek kivételével a többit elbocsássa; ha a
nőnek két férje van, a mi a szokásos eladás következ
tében, fájdalom, nem épen ritkaság, az elsőhöz álljon,
ha ez őt visszafogadja, ha pedig nem, akkora másiktól
is elválik mindaddig, mig egyházi törvények szerint uj
házasságra léphet; ha valaki iszákos, kártyás volt, opiu
mot szívott, másokkal haragtartásban élt, vagy más szo
kásos bünnek volt alávetve, e szokásáröl azonnal le kell
m ondania vagy legalább alapos reményt nyújtania, hogy
meg fog javulni. Azért a katechumenát rendesen két
évig tart, mely idő nemcsak arra szolgál, hogyakátét
és a közös imádságokat könyv nélkül megtanulja, hanem
egyuttal hogy a hittéritőnek is alkalma legyen emberét
megismerni. Ezen két év némelykor megrövidittetik, ha
valaki a tudnivalókat serényen megtanulta s különben
erkölcsei kifogástalanok. A katechumenát egész ideje
alatt megtartják a vasár- és ünnepnapokat, a bőjt- és
hushagyó napokat, összejárnak a keresztényekkel a közös
imádság végzésére és a káténak főlmondására, melyből

egy-egy rész minden ünnep- és vasárnapon közösen és
fenszóval fölmondatik ; sőt ha helyben szerit mise szol
gáltatik, a katechumenok is, eltérőleg a régi fegyelemtöl,
az egész misén jelen lehetnek, a mi annyiban előnyös,

mert a chinai nép többnyire csak a külsőre tekintvén, az
egyház magasztos szertartásai nagy behatással vannak rája.



3° Levél Chináb61.

Az idén katechumeneink száma 706, mig tavaly 929
volt. Ezen csökkenést egyrészt azon körülménynek tu
Iajdonithatjuk, . hogy ez évben valamennyi európai hitté
ritö, püspök ő méltóságát egyedül kivéve, többé kevésbbé
betegségben sinylődtek s azért az itt-ott sarjadást igérő

csirát nem ápolhatták kellő gonddal; ketten a legidősebb

hittéritók kőzül, nem tudni, nem válnak-e betegségök
k9vetkeztében végkép vagy legalább nagyrészt munka
képtelenekké ; az egyik, már 25 év óta hittérítő Chiná
ban s a chinai nyelvnek legügyesebb kezelője, agyszél
hűdéstől lett meglegyintve, . melyböl ugyan kissé már
föllábadt, de a tökéletes fölgyógyulástól még messze jár;
a másik, már szinte közel 20 év óta hittéritö, ugy látszik,
végkép ki van merülve eröiböl, a püspöki székhelyen
van pihenés végett, de nem képes a lépcsőkön fölmenni.
Másrészt a fönt emlitett csökkenés egyátalán nincs lé
nyeges befolyással a dolgok menetére, rnert a katechu
menek száma oly tétel, mely folytonos hullámzásban van;
ha választék nélkül minden embert föl akarnánk fogadni
katechumenok közé s nevezetesen ha az evangéliomi
erkölcs rovására engedményeket tehetnénk az emberi
szenvedélyeknek, akkor katechumeneink száma akár hol
nap már, ezerekkel szaporodhatnék. De evvel sem a szent
ügy, sem magok az illetök mitsern nyernének, inkább
vesztenének. Egyátalán a megtérés és ennélfogva a té
rítés munkája nem oly kőnnyü, mint azt az ember egye
lőre gondolná. Mielött a fiatal hittérítö küldetése he
lyére érkezik, tele van képzelete a legragyogóbb képekkel
és lelkesedése hőségéhez mérvén a külviszonyokat, már
előre szép terveket készit elméjében, hogyan és mi min
dent fog ő majd végbevinni, mint fog ő sebes apostoli
utjában városokat és falvakat, hegyeket és völgyeket
befutni s a népet tömegesen az Úr Jézusnak meghóditaní.
Gyakran az otthonmaradt hitrokonok is ily képet alkot
nak magoknak a hittéritő apostoli mükődéséröl. Az Úr
Isten megengedi ez ártatlan ábrándokat, sőt némelykor
azokba, mint önmagukban jó kivánságokba fekteti az



Levél Chináb61. 31

apostoli hivatás magvát. Valóban kétes, akadna-e annyi
hivatás az apostoli pályára, ha a leendő hittéritö a dol
gokat már előre az ő száraz valóságokban ismerne és
tudná, mint kell az apostoli téren mindent előlről kezdeni,
fáradsággal folytatni és lankadtsággal végezni; mint kell
minden talpalatnyi tr'rt izzadtság és lankadatlan mükődés

árán megszerezni. Nem hiányoznak ugyan kivételes ese
tek, midőn az Ur, hogy szolgái kitartását szitsa, fárado
zásuknak reményen fölüli foganatot kölcsönöz, mert a
szegény hittéritőre is ráfér, talán jobban mint másokra,
ily lelki vigasztalás; de ez nem a rendes út, hanem csak
kivétel. Euntes ibant et flebant mittentes semina sua 
ez a hittérítői élet legvalódibb rajzolata.

A mit átalánosságban mondok, alkalmazható minden
külmissiöra, de leginkább alkalmazható Chinára. Isten
óvjon meg attól, mintha a gondviselés útjait és szándékát a
chinai népre nézve fürkészni akarnók; a mit mondunk, csak
emberi számitáson alapszik s abból áll, hogy amint a
dolgok állanak, Chinának kereszténynyé tételétől még
vajmi messze állunk. Ha az Úr rendkivüli módon közbe
nem lép, akár megvilágositó kegyelmének bővebb kiárasz
tása, akár némely gondviselésszerü egyének és csodatévő

apostolok küldése által, akár más előttünk ismeretlen
úton és módon, addig a hittéritőnek egész teendöje csak
az ugynevezett kalászat leend, vagyis egyeseknek meg
nyerése a szent vallás számára; a tömeges megterések
addiglan csak szerit ohajtások maradnak. Ha mondjuk
is, hogy eme vagy ama vicariátusban, ennyi meg annyi
a katechumenek száma, ugy tudnunk kell, hogy e szám,
mire a szent keresztségen átesik, fölötte megszűrödik, a
minek okát abban kell keresnünk, hogy igen sokszor a
jelentkezők nem tiszta szándékról, hanem földi érdektől

vezéreltetnek, vagy azt remélvén, hogyamissió szolgá
latot és alkalmazást nyujt nekik, vagy azt várván, hogy
a hittéritö közbenjárása által valamely pört vagy más
bonyodalmas ügyet szerencsésebben bevégezhetnek. Ilye
nek nem mindjárt elejénte árulják el szándékukat, de
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látván később, hogy czélt nem érnek, önként" kiállanak
a katechumenok közül; másokat kénytelen a hittéritö
egyenesen eltávolítani, mivel erkölcsí állapotuk semmi
kezességet nem nyujt a jövőre nézve; különben könnyen
azt gondolhatnák mások, hogy a kath. egyház nem más,
mint czégéres, magoktól a pogányoktól is megvetett bü
nösök menhelye és gyüledéke,

Egyébiránt e lassu, habár csak a népség számához
arányitott s nem önmagában jelentéktelen haladásnak
megvannak az ő nagyon természetes okai. Első helyre
kell tennünk az evangéliomi munkások csekély számát.
Igaz, hogy más, az európai állapotokhoz mért viszonyok
között a papság és hivek száma közőttí aránytalanság
nem tünik fel oly nagynak s hogy pl. hatodfélezer ke
resztényeink számára, azon 15 áldozár, melyből vicariátu
sunk papsága áll, untig elegendő volna. De nem kell
felednünk, hogy egyes vicariatus területe sokszor fölér
két-három magyarországi vármegyével s hogy e roppant
területen hiveink elszórva élnek, egyik helyen 10, másik
helyen 19, harmadik helyen 20 stb. A hol legalább két
hittéritő van egy kerületben - s ezt némileg már fény
űzésnek mondhatjuk - ott él. dolog annyiban könnyebb,
hogy mig az egyik a rendes székhelyen a keresztények
szükségletei végett helyt áll, addig a másik lelki aggódás
nélkül teheti kirándulásait a kerület azon pontjaira, a
hol jelenléte a hit terjedésének nagyobb előnyt szolgál
tathat. Ámde, teszem azon kerületben, hol én vagyok,
eddiglen ezernél több keresztényeink számára tiz év óta
csak egy hittéritö lakott, a ki egy magán alíg volt képes
megfelelni keresztényeink szükségleteinek, arra pedig,
hogya pogányok megtérésével foglalkozzék, nem igen
gondolhatott. Mert hogy betegeink végső segély nélkül
ne maradjanak, lábát. csak a legsürgősebbesetekben te
heti kia küszőbőn, külőnben mindig otthon kellett ma
radnia. Ugyanis egy hét lefolyása alatt megtörténik
néha kétszer, háromszor is, hogy ladikkal jőnek keresz
tényeink s beteghez hívják a hittéritót. A legközelebbi
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oda- és visszamenet egy egész napot igényel; de vannak
helyek, melyek három-négy napot igényelnek. Mily ke
serves volna ezen embereknek egy napi út megtétele
után, a hittéritót a kerület másik végén keresni, ha tör.
ténettel nem volna otthon. Sokszor ugy hozzák el a
beteget ladikon a hittéritö székhelyére, a mikor aztán az
áldozár ott a ladikban látja őt el a szentségekkel, Nemde
rendkivül fárasztó volna a szegény emberekre s kivált
magára a betegre, ha a hittérítő székhelyére érvén, onnét
még egy napi utat kellene tenniök, hogy a hittéritót
megtalálják. Rendesen a hittéritö az éjszakát a keresz
tények között tölti még akkor is, ha az nap könnyen
visszatérhetne székhelyére, miszerint e keresztényeknek
szent miséjök legyen s hozzájok némely alkalmas intel
meket ín tézzen, mely szerencsében amugy is igen ritkán
részesülnek. Ugy látszik, a jó Isten különösen őrködik

népünkön, mert daczára a közlekedési nehézségeknek,
ez évben egy sem halt meg közülök szentség nélkül.
Ehhez járulnak még egyéb teendők, melyek szintén lénye
gesek, mint az iskolák látogatása és fölügyelete, kicsi
nyeket nagyokat katechizálni, házassági és más ügyeket
elintézni, a hiveknek év közben gyónásra és áldozásra
alkalmat nyujtani stb. Látni való, hogy egy pap egy
kerületben egészen a hivek gondozásával van elfoglalva,
mig ha ketten vagy többen volnának egy kerületben, a
munka elosztódnék s több idő jutna a pogányok meg
térésével foglalkozni, kiket bizony szükség fölkeresni,
édesgetni s bátorítani, mert magoktól ritkán akadnak a
hálóba. A második főakadály, mely Chinában a tömeges
roegtérést nem kevéssé hátráltatja, e népnek jellemében
fekszik. Immár majd négyezer év óta a p olgárisultság
előnyeiben részesülvén, ugy látszik, hogy e nép túl- és
agyonélte magát. Átalinos az észrevétel, hogyachinai
nép, kivált a tatár uralom óta, minden tekintetben na
gyon hanyatlóban van. Az ipar terén számos czikk már
távolról sem éri el a tökéletesség azon fokát, mint ré
gente; sok kézrnűi titok és müfogás végkép feledésbe

Uj M. Sion. "JOlI. k(;t~t. T. füzet,
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ment; útak, folyópartok, hidak, nyilvános épületek sok
felé kijavitatlanul maradnak, ujak pedig épen nem épül
nek. Egyedül a belkereskedés maradt még némileg régi
élénkségében, a mit azonban könnyen megmagyaráz a
pogányság szülte kettős rugó: nyereség és élvezet. Fő

kép pedig a szellemi téren mutatkozik eme nagy hanyat
lás. Valóban, ha az ember e népet közelebbről szemléli,
úgy tűnik föl, mintha csak puszta emberi alakok volná
nak lélek nélkül. Képzelhetlen a közöny, melyet a lel
kiek és a természetfölöttiek iránt tanusitanak. Azt mond
hatni, hogy a pogányságba sem hisznek már. Néhány
szor alkalmam volt szemügyre venni e részben viseletö
ket. Egy ízben egy kis pagoda mellett mentem el, hol
épen bálványáldozatot mutattak be. Bent apagodában
énekelt és bókolt három bonza l) bizonyos hangszer kísé
retében, beebb a pagoda ugynevezett oltára körül fog
lalkozott valaki a gyertyákat gyujtván s tisztogatván,
kivűl tömve ácsorgott a nép, mert vásárhely volt, de e
nép közül egyetlen egy sem nézett a szertartásnak feléje
sem) hanem hátat fordítva apagodának pipáztak, lár
máztak és zajongtak. Egy más alkalommal egy magán
ház előtt mentem el, hol szintén tiszteletet tartottak a házi
isteneknek: egy bonza s a családnak egy gyermektagja
végezték a szertartást, de a családból különben egyetlen
egy lélek sem volt jelen. Akárhányszor bementem a
pagodákba, melyeket útamban találtam, de soha sem
vettem észre egy ájtatoskodót sem. Ha az ember szól
nekik a keresztény vallásról, Istenről, lélekről, örökélet
ről, többnyire csak ez a felelet: Há, há, igen, igen, és
az ember nem tudja hányadán van velök; nehezen lehet
hozzájok férni, rnert szerfölött üres, fölületes és válrozé
kony jellemmel birnak. Ehhez járul ama buta gőg, mely
lyel e nép el van telve 8 mely magában véve is elég
nagy akadálya volna a keresztény hit gyors terjedésének.
Tagadhatlan, hogy a chinaíak sok dologban, melyeket

') Chinai par.
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mi nagyszerü találmányoknak kürtölünk, bennünket jóval,
némelyekre nézve ezer évvel megelőztek, jóllehet most
már túl vannak szárnyalva. A löport, szemüveget, ártézi
kútakat, lánczhidakat, gázvilágítást, papirt, nyomdászatot,
tüzjátékot, porczel1ánt, tizedrendszert, himlőoltást stb. a
chinaiak századokkal előbb ismerték, mint mi; irodalomra
nézve pedig talán egy európai nemzet sem oly g-azdag,
mint a chinaiak. De aztán van is bennök tűrhetetlen

kevélység. Minden, a mi külföldi, már csak azért sem
jó, már csak azért is barbár. Innét van, hogy a külfől

dieket s ezek között talán első helyen az európaiakat
lenézik, s időbe kerül, mig az ember némi bizalmat ger
jeszt bennök és szellemi felsőbbségétérvényesítheti. Mind
ebből nem következik, hogy nincsenek kivételek, mint
azt az ily átalános jellemzéseknél mindenkor előre föl
kell tennünk. Igen, vannak kivételek kivált faluhelye
ken, de sőt a városokba.n is, kik az ő természeti egy·
szerüségökben természetes jóindulattal birnak s ilyenek
aztán könnyebben megnyerhetőkaz evangéliomnak. Innét
van, hogy faluhelyeken jobban szaporodnak kereszté
nyeink, mint a városokban, hol az erkölcsi feslettség, a
pogányság eme buja virága,sokkal nagyobb. Azonb an,
mint mondám, a kereszténység itt még korántsem ha
sonlítható ama kelesztöhez, rnely az egész kovászt átha
totta! vagyis a tömeges megtérések még csak a jobb
jövőnek dolga. Egyébiránt mit is tennénk - emberileg
szólok - ha ez egész nép egyszeribe megtérne? Hisz
maga a birodalomnak népe kétszerte több, mint az egész
kath. egyház az egész földön tagokat számlál, s így az
egész papság s mindazon intézmények, melyekkel rendel
kezünk, nem volnának elegendők csak ez egy nép szá
mára. De ez csak emberi gondolat, s az Úr Istennek
volna számlálhatatlan módja e szerenesés szerencsétlen
ségen segíteni; azért azt mondom, bárcsak már holnap
egész Chinának apraját-nagyját megkeresztelhetnők.

A mi keresztényeinket illeti; egyátalán azt lehet
mondani, hogy a kereszténység valóban kivetköztette

3*



Levél Chináből,

őket a régi emberből s uj emberekké tette, a mi fölött
nem lehet eléggé csodálkozni, ha az ember tudja, miféle
gondolatokkal voltak fejeik annakelőtte eltöltve s niiféle
foltokkal volt magánéletök annak előtte beszennyezve.
Gondoljuk el csak, mit jelent az, rnind belsőleg mind
külsöleg, miríd eszmékre, mind cselekvés- és életmódra
nézve egészen uj átalakuláson átmenni! Ez is eléggé
mutatja szerit vallásunk ujjászülö, teremtő erejét. Keresz
tényeink a legbensőbb tisztelettel és ragaszkodással van
nak lelkipásztoraikhoz. Ha a hittérítő valahol megjelen,
bizonyára mindnyájan ősszejönele üdvözletére s pedig
mínö üdvözletre! Letérdelnek az áldozár előtt és hom
lokukkal a földet érintik, egyszer vagy háromszor, a mint
azt a tisztelet foka vagy az alkalom ünnepélyessége meg
kivánja. Miránk , európaiakra elejéute e szokás viszás

behatással van, de később hozzá szokik az ember, sőt

iparkodik azt mint sokszor igen értékes hitvallomást fön
tartani. Kézcsók nincs szokásban, sem a fövegnek levé

tele. Ha szerét tehetik, keresztényeink évközben szívesen
elmennek gyónni; a mióta ketten vagyunk a kerületben,
én minden nagyobb ünnepet más-más helyen töltöttem
s mondhatom, hiveink majd kivétel nélkül, néha pedig
épen teljes számmal elvégezték ájtatosságokat. Nem
mondhatni ugyan, hogy ne volnának esetek, hol az em
beri gyarlóság kibujik mint szeg a zsákból ; a ki ezen
fönakad, jele, hogy még nem ismeri az emberi termé
szetet. Sőt azon lehet inkább csodálkoznunk, hogy na
gyobb és gyakoribb esetek nem fordulnak elő oly em
bereknél, kik szent beszédet ritkán hallanak, szent misén
ritkán lehetnek jelen, a mellett mindenfelül rossz példát
látnak s talán magok is csak előhaladottabbkorban tér.
tek a keresztény vallásra, miután a rossz szokásoknak
már előbb elég idejök volt bennök gyökeret verni. E
mellett emlékezetben kell tartani, hogy keleti népről van
szö, hol a természet mig egyrészről hevesebb, ugy más
részről sokkal változöbb. Ugyanezen pontra nézve még
megjegyzem, hogy az, a ki nem ismeri a keleti terrné-
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szetet, első pillanatra némileg megütközik, ha isteniszol
gálatunkon megjelennék. A mi templomainkban nincs
meg az a mély csend és nyugodt mozdulatlan magatartás,
minőhez otthon szokva vagyunk. Legelőbb is főltűnik az
idegennek, hogyaférfinem föltett kalappal van jelen az
istenitiszteleten, még a kitett szentség előtt is; csak úr
felmutatáskor és a szentséggel adott áldáskor veszik le
fövegöket s leborulnak egészen a földig; különben ez
sincs a chinai szokásokból merítve, hol a födött fő a
tisztelet kifejezése s azért némelyek nem is alkalmazkod
nak hozzá. Továbbá több fontos oknál fogva meg van
engedve keresztényeinknek, hogy kisdedeiket magokkal
hozhatják a templomba; elképzelhetni, hogy e szokás a
szükséges csendnek és magábaszállásnak nem csekély
hátrányára szolgál; sokszor, mikor hiveink fölhagynak
az énekkel vagy épen úrfelmutatás alatt sívítja el magát
egyik vagy másik kis gyerek, mintha a gonoszlélek bo
szantani akarná az embert; ehhez nehéz szokni, de nem
könnyü rajta segíteni. Szintúgy hiveinknek kivált fiata
labb része, de némelykor az öregebbek is, nagyon izgé
konyak s azért üdvös hatással van rájok, hogy míg az
egyik áldozár az isteni szelgálatot végezi, a másik a nép
mögött egy kis fölügyeletet tart. Ezeket leszámítva, sőt

jobban mondva ezeket is csak a keleti. természetnek föl
róva, keresztényeinkkel, hála Istennek! meg vagyunk
elégedve; bizonyos, hogy sokban kitesznek némely euró
pai keresztény kőzségen.

Szólok még valamit az isteniszolgálatra rendelt épü
letekről: templomaink- és kórházainkról. Mint a kimu
tatásból láthatni, van apostoli helynökségünk területén
nyolcz templom; én ezek kőzül csak ötöt láttam s azért
a többiről nem szólhatok. Azon templomaink, melyeket
láttam, mind renaissance-modorban vannak építve, egy
nek kivételével, mely kései gótmodorú. Ezen templomok
elég tisztességesek; meglátszik ugyan rajtok a szegénység
és takarékosság nyoma, de azért nem válnának szégye
nére bármely európai kőzépszerü hítközségnek. Ning-
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poban a belvárosi templom terjedelmes; belmértékét
ugyan tüzetesen nemismerem, de nézetem szerint belefér
három-négyezer ember. Székhelyünkőn, már tudnillik
Tso-fou-pangban, a templom szintén eléggé csinos, csak
hogy boltozata egy kissé laposra esett ki; de egészben
véve ez nem épen rontja el a jó benyomást. Van benne
három oltár: a. főoltár Olvasós Boldogasszony tisztele
tére, a mellékoltárok egyike Jézus szentséges Szive, a
másik szent József tiszteletére; a főoltár képe nagy és
igen szép, természetesen nem Chinában készült. Tem
plomainkon elül rendesen három ajtó van: a kőzépsö

nagyajtó csak kiváló alkalomkor nyittatik ki, mint az
oltári szeritségnek más helyre való átvitelekor, temetési
kimenetre, püspök eljövetelekor stb, A mel1ékajt6k bal
sója szolgál a férfiak bemenetelére, jobbika a nők ki- és
bemenetére, mert ezen körülményre itt igen kell vigyázni,
lévén itt a két nemnek elkülönítése fölötte szoros, Tem
plomaink és kápolnáink közelében van még két külön
épület, vagy ha egy épület is, de két nagy elkülönített
teremmel, melyek egyikében a férfiak szoknak összegyülni
az ísteníszolgálat előtt, másikában az asszonyok; ugyan
ide gyülnek ísteniszolgálat után, mig az idő az olvasó
mondására eljön.

Kápolnáink alatt voltaképen kis templomokat kell
értenünk, melyek két- egész háromszáz embert befogad.
nak,ha a szükség ugy hozza magával, de melyek építési

módra annyiban eltérnek a valóságos templomoktól, hogy
többé-kevésbbé chinai jelleget viselnek magukon. Ugyanis
belül a tetőzetet két oszlopsor hordja, mely oszlopok
kölábakra helyezett vastag fagerendákból állanak. A
kápolnának boltozata nincs, mert a chinai építészetben
ez ismeretlen tényező; a legfényesebb chinai paloták
ugynevezett szobái közvetlen a ház teteje alatt állanak,
kivéve ha az épületnek emelete van, mely esetben ter
mészetesen a lapos boltozat az emeleti szoba padlójáúl
szolgál; egyemeletnél többet sohasem építenek, ekkor
is az emeleti osztályok valösá gos lebujok, Közbev etve
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itt megemlítem, hogy Chinában az épületek mind váro
sokon mind faluhelyeken rendesen egyenlő magasságuak,
az lévén a nép balhite, hogy a magasabb épület él. szom
széd alacsonyabb épülettől az ég áldását elhúzza. Ká
polnáink külsö falazatába is faoszlop ok foglalvák, melyek
az épül et szilárdságát némileg biztosítják; mert itt a fal
rakás nem ugy történik mint nálunk, hogy téglát téglára
fektetnek, hanem a téglákat élőkkel állítják egymásra
oly távolságban, mint ezt az alsó tégla hosszúsága meg
engedi s az ez által támadt űrt murvalékkal töltik be.
E kápolnákban van egy oltár, fölötte festett képpel,
melyct mindig Európában kell készíttetni; az oltár csinos
faragványa rácscsal van körülvéve, ugy hogy az oltár
elött egy kis szentély alakúl. Az oltár mögött van a
sekrestye és többnyire egy vagy két szoba a hittérítő

számára. A kápolna elején mindenkor ott van a három
elkerülhetlen ajtó. Padok csak a templomokban vannak,
a kápolnákban helynyerés végett csak térdeplöle vannak
könyöklők nélkül. Ezen épületek létesitése jórészt a
missió költségén történik, mert hiveink többnyire szegé
nyek, kivéve egyes eseteket, mint pl. kerületünkben, hol
egyik mílliomos keresztényünk saját költségén építtet
kápolnát, mely valóban egész kerületünkben a legfénye
sebb lesz. Jövő bőjt lefolyása alatt készül mé1t. püspö
künk kerületünkbe jőni, mely alkalommal három uj ká
polnát fog főlavatni.

Fölötte csonkának tartanám e tudósítást; ha irgalmas
nénéinket említés nélkül hagynám. Midön a nénék elő

ször megjelentek Chinában, a mi az ötvenes évek elején
történt, nagy volt a pogányok csudálkozása ; nem tudták
e szegények elgondolni, hogy a nő is képes legyen va
lami jóra, mert az ő nézetök szerint a nő sokkal alacso
nyabb teremtés, mint a férfi, sőt még némely bölcsészeik
nél is kétes pontot képez, ha vajjon a nőnek voltaképen
van-e lelke? De az idő, mint ez igen gyakran megtőr

ténik, itt is szerenesés nézetváltozást idézett elő. Most
is bámulják ugyan a pogányok nénéinket, de bámulatuk
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inkább tisztelettel van párosulva, mint meglepetéssel.
Hol is van a sziv, ha még annyira pogány is, melyennyi
szeretetnek képes volna sokáig ellentállni. Mily bámu
latos önmegtagadást tanusítanak a választott lelkek!
Tudni való, hogy e meleg éghajlat alatt a könnyü és bő

ruha az első kellék; de a szegény nénék télen-nyáron
viselik az ő szük és nehéz posztóból készült ruhájokat;
kivált az ő nehéz, rnint rnondják, legalább három fontot
nyomó kalapjok okoz nekik legtöbb kint. Legenyhébb
pillanatuknak azt tartják, ha este lefekvés előtt e kalapot
letehetik. Azonkivül gyakran az elkerülhetlen hidegláz
nak vannak kitéve; de e bajnak sem enged szeretetők,

mert míg a láz tart, egy pár órára lefeküsznek s azután
megint talpon vannak betegeik körül. De a jó Isten
meg is áldja őket szemlátomást. Kórházaik a mi legbiz
tosabb hálóink ; esztendőn át csak ritkán hal meg nálunk
egy-kettő, ki halálos ágyán keresztséget ne kivánna ; a
kik meggyógyulva kimennek, azok is sokszor beválnak
keresztényeknek. Kórházaik folytonos ostrom alatt van
nak, sokan hol a kapusnak, hol másoknak megvesztege
tése által szeretnének bejutni. Az eszközök csekélysége
nem engedi meg nekik nagyobb kiterjedést adni inté

zeteinknek.
Isten áldja meg Önt, kedves szerk, Köszönöm Ö

Emja kegyes küldeményét, nagyon jól esett; mert igen
szegények vagyunk. Majd közvetlenül is fogom megkö
szönni. A "Sion" füzeteit mind megkaptam. Irjon tőbb

szőr, mert nagy örömet okoz a szegény térítőnek bár
mely csekély emlékezés a hazából. Junius hava óta
folyton beteg vagyok, elejente a hidegláz faggatott, most
pedig igen erős köhögésem van, s némelykor még a láz
is beköszönt; étvágyam pedig nincs. Rendtársaim fél

.nek, nehogy tűdörnnek akadt légyen baja; én gyomor
hurutnak tartom az egészet. Egyébiránt valóban szívböl

örülök, hogy ime alkalmam jutott az Úr Istenért valamit
szenvedhetni, mert annak előtte úgyis igen hiresen men
tek dolgaim a testi egészséget illetőleg. Bocsásson meg
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e hevenyészett irásért. csak szakadozva és futtában tá
koltam össze. Uj esztendőre szándékom Önnek egy kis
népismei dolgozatot küldeni a chinai népet illetőleg, föl
téve, hogy Önnek és tisztelt olvasóinak örömet szerez
hetek vele. Imádkozzanak érettünk s kivált érettem,
ki vagyok az Úr Jézus szentséges Szivében hive

Ürge Ignáez,
aposto hittérítő.

H E G Y I S É T AK.

Kinek Isten valóban kedvezni akar, azt a nagy vi
lágba küldi -- mondja vándordalában egy német költő.

A költövei nyilván egyetértett a bécsi tanár-orvos is,
kit consultáltam. "Menjen vagy három hétre a hegyekbe,
élvezze az üde hegyi levegőt, mérsékelt mozgás mellett"
- ezen vevénynyel bocsájtott el, kegyesen meghajtva
magát. Örömömben nyakába borulhattam volna a jó
doktornak, hogy ily természetes egyszerű szerrel akarja
elüzni bajomat, de karjaimon ónsuly gyanánt nehezedék
a költség gondja, mert hát nem bankár minden ember,
a recipe mégis kissé költségesnek mutatkozott, és igy
ölelkezés nélkül váltunk el.

Miután azonban egyet aludtam rá, el voltam hatá
rozva a költekezésre, teremtsem ki bárhonnan is a pénzt.
Mert hát mennyit képes áldozni az emberfia, csakhogy
elfojtsa magában - ha lehetne - vagy legalább késlel
tesse a halál csiráját, melyet pedig földi létünk első per
ezétől kezdve hordunk magunkban s mely fejlődő ko
runkkal aránylagosan fejlődik, a természet rendje szerint.
Már az első lépés is, melyet az életben teszünk, közelebb
visz a sirhoz. S mégis mennyire fürösztjük, izzasztjuk,
zuhanyoztatjuk, dörzsöltetjük, kenetjük, itatjuk érczvizek
kel, koplaltatjuk, majd meg vassal is etetjük ezt a nyo-
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moruságos életet, csakhogy mint érett gyümölcs húll
junk a gödörbe! Magamra nézve ugyan könnyen el
mondom:

Illustres vivant animae, me cedere fatís

Quid refer t? nulli f1ebile funus era -

de azért mégis irva van: "Ne ölj" és e parancsban ben
foglaltatik az orvos rendelete iránti engedelmesség, az
életfentartás kötelessége is. Ezt mondám magamnak,
mikor lapos erszényem protestált a rendkivüli kiadás
ellen. Önérdekünknek szolgálva vajmi ügyes scphisták
vagyunk!

. Egyik velemszületett bajom az, hogy korán jöttem
a világra. Ha egy-két évtizeddel később jövök: úgy ma
nem furná agyamat a költség gondja, mert két-három
évtized mulva, jót állok érte, akár zsebünkben hordhatjúk
a különféle levegőt. Tudjuk immár, bogy a leget fel
fogni, comprimálni, és comprimálva eltartani lehet. Com
primalt léggel hajtották a mont-cenisi meg a sz.-gothardi
alagutak épitésénél a sziklafúrókat. Kőszéngőzben vál
tig lehetetlen lett volna dolgozni, a munkások megfúlad
tak volna. Ha tehát fel lehet fogni, cornprimalni, és
comprimalva eltartani a levegőt: mi fekszik közelebb
főleg korunk annyira kifejlett tudománya és speculatiója
mellett, mint hogy rövid idő mulva betérjünk a "légárús"
boltjába s kérjünk egy szelencze nizzait, kairoit, svajczit,
meranit, hortobágyit - kedvünk s igényeinkhez képest?
Meg fogjuk élni, mikor még a mozgósithatlan szobatudós
is szert tehet majd friss tengeri vagy havasi légre, anél
kül hogy lábát kimozditaná szebájából. Inhalálhatja azt
azután, vagy ki is puskázhatja szobájában, ha telik a
költség. Minden esetre bekaphatja teljes kényelemmel
- inter libros, Pieridesque suas.

Mainapság kőnnyü dolog hosszú utat tenni kevés
pénzzel. Üssük csak fel a legközelebb vasutvezetöt, és
az olcsó "körutak" egész seregével találkozunk. Utaz
hatunk a szélrózsa minden irányában: Olasz-Német or
szágba; tehetünk rövidebb kőrutat a monarchia határain
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belül, annak legregényesebb tájain, legérdekesebb pont
jain, amint kedvünk telik, amint módunk s időnk engedi,
válogathatunk a szépben,

Az általam váltott körutfüzet a következő szelvény
állomásakat tartalmazta: Arnstetten, Waidhofen an der
Ybbs, Híeflau, Admont, Selzthal, Radstadt, Bischofshofen,
Golling, Salzburg, Lambach, Gmunden, Lincz. Bécs. Én
tehát egészségi sétámul a stajer meg a salzburgi hava
sokat választám, melyekről részint már is tett tapaszta
lásom, részint leirás után tudtam, hogy a természet mennyi
szépségét, csodáit, különösségeit rejti ölében a nagyszerű

havasvilág. Ezeket felkeresni, ezeket csodálni, ezekben
éldelegni örömmel keltem utra. Hiszen a hamisítatlan
hü természet tárta ki felém ölelő karjait, ezekbe futa
modni annyi, mint menekülni a mesterkélt, mázolt, hami
sított világ elől. Igazán megpihenni csak a csöndes,
néma természetben lehet. De nem is néma az. Nem
fecseg ugyan a fülnek, de szól titokszerüen a szívhez,
és a fogékony lélek megérti szavát. A természetben
Isten szelleme is közelebb éri az embert, és ez isteni
érintés megszellemesiti őt. Mikor Isten a teremtés cso
dáiban szól hozzánk, akkor elnémul minden anyagias
gondolat, szellemünk egészen az alkotó ajkain csüng.

Körutam ára a II. osztályon kerekszámmal huszon
négy (a III. osztályon tizenhat) forint volt, érvénytartama
pedig negyvenöt nap. Ennél olcsóbb szállítást csak
uzsorás kivánhat. Lehet az utat megkezdeni az ellenkező

irányban is, úgy hogy az utolsó szelvénynél kezdjük azt
meg, zsidó rnödra visszafelé olvasva. Megvan még az a
kedvezmény is, hogy nemcsak a szelvény - hanem min
den közbeneső állomáson is félbeszakaszthatom az utat,
csak köteles vagyok azt az illető állomásfőnöknél be
jelenteni.

Felszerelésemet illetőleg megtartottam a tourista
szabályt. A podgyász ne nyomjon többet tiz kilonál,
hogy könnyen fel- és leemelhessük, sőt jármü hiányában
szállásunkra is magunk elvihessük, Ez által sok apró
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pénzt kimélünk meg és sok kellemetlenségtól szabadulunk.
Lábbeli kettő legyen, egy könnyü és egy erős, dupla
talpu a hegyek számára, mindakettőkipróbált, kényelmes.
Plaid, távcső, napernyő, mely bot gyanánt is szolgáljon
- s kirukkolhatunk. A tömör és drága Bádecker helyett
van ez irányra szolgáló egyéb jó és olcsó utvezetö, ami
lyen az én Hochenegg-em IS.

* * *
Julius Jo-án reggeli fél tizenegyre elindult posta

vonatunk az Erzsébet császárné pályaudvarából. Szép,
de forró nap volt. A Wiener Wald, melyet hosszában
átszel a pálya, régi ismerősöm. Szép az még most is s
képes lekötni az utazót dús lombozatával. festői Iejtöivel,
virágos réteivel, de nyaralni nem jó benne, mert el van
lepve a bécsiek nyaralóitól, melyeknek mindegyike elvitt
valamit a természettől. A természettel ellenkezve, városi
luxus uralkodik itt, a járó-kelő városiak sürgülése zavarja
a nyugalmat, a finom világ illatszerei elfojtják az erdő

illatját, a nagy zsibongástól nem is hallani az erdőt, pe
dig beszél az erdő is, illetőleg a zefirek benne.

St.-Pöltent nem azért említern, mintha itt valami
nevezetes látni való volna, mert a székesegyházon, az
angol kisasszonyok anyaházán, a katona nevelő intézeten
kivül alig nyujt valami látni valót a kereskedő város,
de lehet innen egy mellékpályán kirándulni a Traisen
völgybe, azután Lilienfeldre, hova öt negyedóra alatt
elvisz a vonat. Ki nem ismeri a hegyek ölébe oly kiesen
zárt lilienfeldi cistercita apátságot, melynek egykor Pyr
ker László volt főnöke? Az ő szépészeti alkotásait még
ma is több nyom jelzi. Költő létére szerette a termé
szetet, a természet ihlette a költöt, Páratlan az általa
alapitott park, mely a legkülönfélébb s legritkább fane
mek szebbnél szebb példányaival ékeskedik. E tekin
tetben specialitas a lilienfeldi park, melynek szépségeiben
sokszor órákig elgyönyörködtem. Hogy maga a monos
tor sok látni valót nyujt, azt emliteni is felesleges.
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Lilienfeldból a regényes tűrrritzi völgyben, a pisztráng
gazdag Traisen mentében Nagy-Zellbe visz az ut, ezen
járt az 1857-ki magyar nagy zarándoklat is.

St. Pöltenből egy óra alatt Melkre ér a vonat. Itt
okvetetlenül állapodjék meg, aki nem ismeri még a ben
ezések e nagyszerü fényes apátságát. Rengeteg, királyi
épület az, mely kertjeivel betölt egy egész hegyet. A
monostor egyik homlokzata a városra, másika az alatta
elfolyó ősz Dunára néz s uralkodik két tornyu díszes
egyházával a gyönyörü tájon. Egyaránt imposans az,
akár a Dunáról. akár a város részéről nézzük. Illik is,
hogy fennen álljon az apátság s hirdesse a magasból
sz. Benedek fiainak civilisatorius érdemeit; ők voltak,
kik polgárosították e hazát s megmivelték e tájt. Amíg
Göttweih és Melk, ez ékpontjai a Duna jobbik partjának
állani fognak, addig aere perennius hirdetni fogják az
utasnak sz. Benedek fiainak érdemeit, daczára irigyeik
nek. Találunk a melki apátságban gazdag könyvtárt s
jól ápolt füvészkertet, gyönyörü kilátással. Itt élt szám
kivetésében Lonovics József. Az apátságot a babenbergi
herczegek alapitották s eredetileg világi kanonokokkal
volt betöltve, rniglen 1089-ben sz. Benedek fiainak en
gedtetett át. Azóta paradicsommá alakitották át!

Melktöl kezdve a Duna fölött hajt a vonat, balról
erdőktől szegélyezve, a táj egyre szebb szint ölt. A
Duna tulsó partján szép hegyláncz gyönyörködteti a
szemet s fellátni egész Persenburg váráig. Marbac h
fölött a hegymagaslatról Maria Taferl bucsujáró egyház
tornyai köszöntik az utast. Krumm-Nussbaumban száll
nak ki a zarándoklók, repülő hid átszállítja őket Mar
bachba, honnan kanyarulóban meredek fárasztó út vezet
a kegyes helyre, mely nyáron át ritka nap van zarán
dokok nélkül. Még többeket hoz a gőzhajó, mely köz
vetlenűl Marbachban köt ki.

Arnstetten, első szelvény-állomásomon - nem lévén
a kis városban semmi látni való - átszálltam a Rudolf
koronaherczeg vaspályára, melynek a bécsi postavonat-
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hoz közvetlen csatlakozása lévén, kevés percz multán
tovább indultunk. A vonat, melybe átszálltunk, egész
nap a napsugarak hevének volt kitéve, ide beszállni
annyi volt, mint mitti in carninum ignis, csak úgy csur
gott rólunk a verejték; egy már hervadozó rózsa arczán
pedig valóságos földképet rajzolt a lecsurgó álnok arcz
festék. Sanguine quae vero non rubet, arte rubet
mondja Ovidius. Egy Nimrod fia helyet foglalván rnel
lette, miután jól megmérte, kérdi tőle, vajjon nem kelle
metlen-e neki adohányfüst ? - 6h igen, vala a válasz.
- Úgy sajnálom önt - mondja amaz - hogy ide került,
mert én most rágyujtok, mire meggyujtván félnapra szóló
porczellán pipáját, olyanokat puffogatott, mint akár moz
donyunk kürtöje. Nyilván ki akarta füstölni akipingált
árva kisasszonyt, mert alattomosan nevetve szórta a füs
töt. Senkinek sem telt kedve a vadon fia neveletlensé
gében, én pedig úgyemlékeztem vissza, mintha csak
imént olvastam volna valamely élezlapban a szemünk
előtt reprodukalt jelenetet. Amivel mivelt ember mulat,
azzal a miveletlen bántalmaz.

Rosenau állomás közelében szemünkbe ötlött a 2227

láb magas Sonntagberg, (szintén) bucsujáró egyház, a
sz. Háromság tiszteletének szeritelve. Két tornya szépen
kimagaslik a táj fölött. Sokan Rosenauból zarándokol
nak fel, mások a nyomban következő állomásról, Waid
hofenböl, hova vonatunk délutáni négy órakor hajtott be.
Regényes az Ybbs völgye, mely fölött halad a vonat.
Waidhofen első napi állomásom volt.

W a i d h o f e n ~ Y b b s.

A négyezer, jobbára vasipar után élő lakost szám
láló város igen kies katlanban fekszik az Ybbs partján,
erdős hegyektől festőileg környezve. Ilyetén fekvésénél
fogva igen keresett nyári mulatóhely s leginkább a bécsiek
telepednek le benne. Felváltva, mintegy hatszáz idegen
ny~l itt, a jővö-rnenö touristákat nem számítva. A vá
ros kőzőnsége el is követ mindent, hogy Waidhofent és
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környékét élvezetessé tegye. Hegyeinek, legregényesb
s legárnyasb pontjait szép utak s hidalók által hozzá
férhetővé teszi, valóságos kerti utak azok, kényelmes
támlás padokkal ellátva. Aki a "Hohe Wand", a "Ka
puziner", a "Fuchsbiehl", a "Jiig<:lr" felé járt, az nem
fogja elfelejteni ez élvezetes hegyi sétákat. Az illatos
eyclamen europaeum uton-utfélen nő. Szép kirándulás
esik az Ybbs völgyében is, egész Ybbsitz-ig. Egy távo
labb kirándulás a seitenstetteni benezés apátság. Bent
a városban Rotschild báró vára alatt az Ybbs partján
elnyuló park igen kellemes mulató hely a nap hevében, de
ennél még jobban hűtnek az Ybbs ezüstös zöld hullámai
az uszodában. A csinos, jól berendezett vendéglőkben

tisztességes lakást s jó ellátást talál az utas. Lehet itt
heteket tölteni unatkozás nelkűl, annyi a változatosság,
a kellem, a kényelem.

A városnak nemcsak ékére szolgál, de jelleget is
kölcsönöz öt temploma, illetőleg kápolnája. Ezt séta
közben egy bécsi uri ember soknak találta, "meglátszik
- úgy mond - hogy Austriában vagyunk". Különös,
mintha a templomok, a vallásosság valahol már tönkre
tették volna a népeket! Ha nem sokalja öt templomát
a város, mi köze hozzá az idegennek, ki azokra egy fil
lérrel sem adózik? Megütközik az öt templomon, de
nem a kétszer annyi csapszéken, pálinkamérön, melyek
pedig positiv megrontói úgy az erkölcsöknek mint a
vagyonnak. Ha Austriában sok a templom, menjen Po
roszországba, ott könnyebben üdvözül. Ennyit megér
tettem a templomdúlóval,

Utamba esvén a magaslaton a temető, betértem oda
II meglepett szépsége. Kőfallal körülvett hosszúdad négy'
szőg, mindegyik hossza nyilt oszlopfolyosó, melynek fa
lában siremlék siremlékhez sorakozik, mindenik virág s
növényekkel dúsan ékítve, Minden siremlék előtt tám
lás imazsámoly van, fölötte pedig lámpa függ. A folyo
sókat folyondár futja be. Mindez az olaszországi campo
santo-kra emlékeztetett. A nyilt kőzéptér köztemetőnek
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szolgál, Épültem a holtak iránti kegyeleten, annyival
is inkább, mert sok zsámolyon imába merült buzgó tér
delőket is találtam az est alkonyatában. Mit is használ
a halottnak a czifra siremlék ima nélkül? Egyetlenegy
memento mennyivel többet ér a költséges hiu pompánál!

Inhof vendéglősöm szellős veraadáján töltvén a késő

estét, alkalmam volt egy házaspár modorán tapasztalni,
mennyire képes az ebszeretet az embert tulzásra vinni.
Enyelegtek a házasok rutul ki hízott ebőkkel, mint an
gyali gyermekkel. Akihízott mopsz olyan domboru volt
már, rnint a henger. Ha köszöntenem kellett volna a
dögöt, valójában nem tudtam volna, hol a feje, hol fejé
nek az ellensarka. És amint a chinai mandarin mellén
és hátán egyenlő czimert visel, úgyamopsz czímere is
egészen egyezett csuf pofájával. Hogy itt csakugyan
könnyü tévedni, arról csakhamar alkalmam volt meggyő
ződni. A kis pinczérlegény ugyanis meghozván a ku
tyának a megrendelt porcziót, hátulról kinálta meg a
szekén elterült Affit, csak akkor vevén észre tévedését,
mikor AHi az ellenkező oldalról kezdett morogni. Ren
deltek pedig a dögnek finom tésztást huszonöt krajczá
ron. Ez már utálatos efflorescentiája az állatszeretetnek.

Julius 31-én, mely vasárnapra esett, reggeli hat óra
kor egy reáliskolás fiucska vezetése mellett a Sonntag
bergre indultam. Egy óra hosszant az Ybbs partján kel
lemes, a még meglehetősen árnyas ut, de kiérve a nyilt
országútra, egészen ki vagyunk téve a nap kényének,
amely pedig ma ugyancsak kitett magáért. Mire a hegy
tövéig értem, már megelégeltem volt a hőséget. Ám
maga a hegy még inkább megviseli a vándort. Kimo
sott köves ut vezet egy darabig agyagos sovány földek
között, azután egy sziklás meredek ösvény erdőn ke
resztül, ezt felváltja egy még keményebb kapaszkodó,
mely végre czélhoz juttat.

Az ut igaz hogy fárasztó: ám per ardua itur ad
astra, vezeklésnek épen megfelelő ut, de másrészt dúsan
jutalmazza fáradságunkat. Mennél feljebb szállunk, annál
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nagyszerübb panorama nyilik előttünk. Az Ybbs völgye
egyre mélyebben sülyed s enyészik, míg az erdők mögött
magasnál magasb kúpok mint sirból kelő óriások emel
kednek ki, a napsugaraktól tündériesen megvilágitva.
A róna szemlátomást és oly gyorsan nő mint az áradó
víz. Káprázó szemünk előtt egyre szaporodnak a hely
ségek, a templomtornyok elannyira, hogy utoljára már
nem is számlálhatjuk meg azokat, mig végre a hegy
órrnáról a teljesen kidomborodott kép tárul ki előttünk.

Igy készül fokonkint festő ecsete alatt a tájkép.
A Sonntagberg szabadon állván: ki- és belátást

enged minden irányban: itt az elláthatlan rónára, ott egy
sőtéterikikandikáló hegyszorosba, amott negélyesen kanya
ruló virágos völgyre, melyet ezüst szalagként szel keresztül
a fürge hegyi patak, nefelejcsesel jelezvén sietős utját.
A szines kép keretét az egymásba olvadó hegylánczok
képezik. Pleni sunt coeli et terra gloria tua - kiálték
fel, éldelegve a nagyszerü látványban. Ez az urnak
napja volt, a nap is teljes fényét árasztotta a táj ra. A
rónán ellátni egész Linzig, távcsővel tisztán kivehető a
seitenstetteni apátság, rnelynek három papja állandóan
látja el a Sonntagberget. Ezeknek lakán kívül csak egy
fogad6 s nehány igénytelen, jobbára csak devotionalék
kal kereskedő bolt van a hegyen, melyekkel azonban
több fasátras collega is concurral, mindakét nemből.

Vasárnapokon élénk forgalom van itt, a körülfekvő hivek
mind ide járván templomba. Sok mária- ezelli processio
visszamenet Sonntagbergnek veszi utját s innen azután
Maria Taferlbe ereszkednek le. Én kilenczkor értem fel
a hegyre, melyet midőn magas fekvésénél fogva állan
dóan élesebb levegő jár át: kénytelen a napsugarakban
fürösztött zarándok elébb födél alatt lehűtenimagát, a mire
nekem még félóra érkezésem volt, mig isteni tiszteletre
mentern.

A tág egyházhoz lépcsőzet vezet. Az épület kül
seje kissé meg van viselve; nem is csoda, iniután a ma
gasan egyre ki van téve a viharoknak. Tornyai az

Uj Magyar Sion XlII. kötet. I. fiizet. i
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épület és a fekvés magasságához mérve alacsonyak,
amiért is a templom alulról törpének látszik, de belseje
diszes, méltó szentélye az Urnak, és ami bucsujáró he
lyeken ritka: igen tiszta, nem láttam sehol port vagy
pókhálót. Építve van rococo izlésben. Épen akkor ují
tották aranyozását s amint a már megujított részek mu
tatják, nem kimélik a költséget. lte missa est után egye
nesen haza felé tartottam s déli harangszóra már Waid
hofenben voltam. Az orvos ajánlotta "mérs0kelt" mozgás
már első nap meg volt szegve. Ám én többet nem
igértem, mint hogy nem fogom megmászni a Dachsteint
és az ennél magasabb hegyeket.

Délutáni négy óra után bucsut véve a kedves Waid
hofentöl, zsúfolásig telt waggonban tovább folytattam
utamat. A vonatvezetők mintegy illustrálni akarják,
hogy jó ember sok fér el együtt. lzzadásról panasz
kodni méltatlanság lett volna, mert mialatt a waggonban
csak harminczhat, künn a napon harminczhét fok meleg
volt. A vidék rnindinkább a magas hegység (Hochge
birge) jellemét ölti fel: a róna teljesen elmarad, a vonat
mindíg magasabb hegyek közé szorul, melyeknek irtvá
nyain mohón legel a tarka tehénnyáj. Itt a földmivelést
már marhatenyésztés váltja fel; minden hegyen található
az idylli "Alm", vagyis havasi legelő, tejgazdasággal.
Az Alm kizárólag a havasvilág jelzöje,

Az oly festőileg fekvő Weyert, mely mellett elha
lad a pálya, a viszontlátás örömérzetével üdvőzlérn. Egy
nyáron két hetet töltöttem benne, mely alkalommal meg
ismertem gyönyörü vidékének minden kéjpontját. Egyik
legszebb s leglátogatottabb pontja: "Zum Schwein".
N em a fogadó czime ez, hanem tisztességes neve a be
csületes vendéglösnek, kinek elismert jó kávéjánál szive
sen mulat el mindakét nembeli vendég, élvezve a kilátás
gyönyöreit.

Alig hogy elhagyja a weyeri pályaudvart a moz
dony, máris az Enns vizét éri sbekanyarodik. Kasten
reithnál déli irányban az Enns regényes völgyébe, melyre
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az uti kalauz már előkészítette az utazó kiváncsiság át.
A vonat folytonosan az Enns bal partján halad, közvetlen
a folyó fölött. A tulsó parton is csak annyi tér van el
sajatítva a hegyektöl, amennyi épenséggel kellett a pá
lyával párhuzamosan futó, művésziesen épült országut
számára. Szoros völgyben visz tehát a pálya. A vidék
egyre gazdag érdekes, festői tájképekben. Hieflauig tiz
alaguton tör keresztül a pálya, mindegyik alagut után
egy uj, szebbnél szebb tájat varázsolván elénk. E vo
nalat méltán caleidoscop-vonalnak lehetne elnevezni, ha
már nem lenne ős huszár neve: operenczia. A mész

havasok egynél több őriása kidugja kiváncsian ősz fejét,
de a pálya gyors futása s kanyarulatainál fogva ismét
háttérbe vonul. A vidék váltakozó képei valóságos láz
ban tartják az utast. Én a nagyszerü benyomást most
is úgy éreztem még, mint mikor első ízben jártam erre.
Hieflaubau, második szelvény-állomásomon fél hétkor tett
ki a vonat.

Vajmi szépen fekszik ez az igénytelen csöndes Hieflau
is, magas hegyek közé zárva, melyeken kívül csak Isten
eg ét nézi az utas. Csupán az Ennsbe szakadó Erzbach
morajja zavarná a csöndet, ha az szakadatlan nem volna.
Igy nem zavarja ca csöndet a malom folytonos kelepelése
sem. Zaj nélkül dolgozik az innerbergi társulat vas
olvasztó kemenczéje (Hochofen) is, melyben éjjel-nappal
lángol a pokoli tűz s szintúgy éjjel-nappal végzik benne
kyklops munkájukat a sápadt, kormos legények is. A
kiolvasztott ércz izzó lávája mint víz ömlik ki a kernen
ezéből. Nevezetes Hieflauban még az ennsi fagereble
(Holzrechen) is, t. i. az Ennsen le úsztatott fa felfogására
szolgálö rácsos zsilip. A rács felfogja a fát, mely itt
azután kicsáklyáztatik s raktároztatik. A zsilipről nagy
morajjal szakad alá ezüstös tajtékban a viz.

Hieflauban csak azért szálltam ki, hogy Eisenerzbe
ránduljak, hova innen mellékpálya vezet. A távolság'
egy óra. A vonat csak kilencz órakor lévén indulandó,
vala elég időm kinyujtani merev tagjaimat s elmerengni

4*



Vajmi üdítő volt a nap heve után
megtört habok permetező harmat-
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a zsilip zuhatagánál.
a friss hegyi lég és a
esője!

Mire elindultunk, sőtét lévén, csak annyit vehettem
ki, hogy magas hegyek között mozog a lassú vonat. A
hiefiau-eisenerzi vonalnak érczsz állitás lévén a fő rendel
tetése: vonatai csak fontolva haladnak, az utas sem vé
tetik többnek vasnál. Van is e tájt sok vasterrnészetü,
vasszivü ember. A sebes rohamu Erzbach hű kisérője

a vonalnak. Tizkor Eisenerzbe érvén, átvett podgyá
szostul egy hordár sbekisért Moser vendéglőjébe, hol
igen jó ellátást találtam. Oly szép tág szobába tettek,
hogy akár tánczrnulatságot adhattam volna benne.

E i s e n e r z.

Augusztus r-én szép napra virradtam. Mikor ab
lakot nyitva kitekintettem, az öreg Pfaffenstein az első

köszöntött, pipaszóval - úgy küldte magától fel a ködöt.
Meghajoltam az imposans óriás előtt. 6rmának alakja
colossalis katafalk, melyen kiteritve fekszik egy hulla,
halottas takaróval födve; innen Leichensteinnak is ne
vezi a nép a hegyet. Az első tekintet a városnak igen
szép fekvésére engede következtetni, azért csak ki ha
marább a szabadba tájékozni magamat. És csakugyan
meglepö, nagyszerű kép, oly táj előtt állok, mely messze
keresi párját.

Az Erz- és GsoIlbach medenczéjében, hol három
völgy egyesül, fekszik az ódon, alig kétezer lakost szám
láló város, a 4500 láb magas Erzberg tövében, buja rétek
szines szőnyegétöl övezve. Egyes gazdaságok s templo
mok festői csoportulatban elszórva fekszenek a hármas
völgy szögletköveit képező hegyek kiindulóiri. A Pfaffen
stein, Reichenstein és Kaiserschild, mindannyi eget érő

óriások, őrt állnak a völgy fölött. Kopár mész-szőrriyek,

hasadékjaikban rnerö satnya fa, illetőleg cserje tenyészik,
de annál szivesebben lakja őket a zerge, mely egész
falkákban biztosan jár a légutakon. Mikor a nap fényé-
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ben fürödnek ez óriások, az ember hónak nézi ragyogó
mészfövegeiket, melyek az alantas benőtt hegyek zöld.
jétől annál behatóbban ütnek el. Megragadó volt az
összbenyomás a nap fényes reggelén. Vajmi parányi
nak, tőrpének, földhöz ragadottnak érzérn magam szem
ben a magasztos tájjal, hol minden ég felé törekszik és
szakadatlanul sursum corda-t énekel a por fiának.

Az első tájékozás után a plébániatemplomba siettem.
Az Erzbergre vezető uton, a városon uralkodva fekszik
az 1279-ben góth izlésben épült sz. Ozsvald egyház, mely
hez mintegy kétszáz lépcső vezet fel. Kőrűl van véve
erős védfalakkal, melyek a törők vész idejében épültek.
Nevezetes, tiszteletre méltó, müvészek által is nagyra be
csült régiség, ámde belső felszerelését látva, megszántam
falusi szegénységét, elhagyatottságát. A hétköznapi mise
és a plebániai teendők az als6 városi templomban végez
tetvén, ez lehet oka a felső templom elhanyagolásának.
De hát hogyan nézhetik épen vásár- és ünnepnapokon.
a bethlehemi szegénységet?

Sz. Ozsvald egyházához hasonló régiség a II. Ká
roly főherczeg által épített Schichtthurm, mely egy hegy
kiindulóján fenyves berekben gyönyőrüen rejtőzik. E
toronyról harangszó által jel adatik a bányászoknak mi
kor kezdjék meg a munkát,

Reggeli után tegnapi hordárern vezetése mellett az
egy órányi távolságra becsült leopoldsteini tavat, mint
egyik legszebb kirándulasi pontot, indultam felkeresni.
Ha a völgyben vezető országutat követjük, igenis oda
érünk egy becsűletes óra alatt, de vezetőm szebb és
árnyas uton, erdőn keresztül akart oda vezetni. Feljut
ván egy váracshoz, honnan a hegyek keretébe zárt tájra
tekinthetni, elértük az erdőt s ennek árnyában. balzsamos
legében, dús növényzetében vajmi kellemes reggeli séta
esett! Az erdei utat kényelmesen járhatóvá tette s jó
karban tartja a havas egylet, mely egyuttal arról is gon
doskodik, hogy a tourista maga találjon mindenhova s
ekkép nélkülőzhesse a sokszor igenis költséges vezetőt.
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Ez okon táblákkal, utmutatókkal, sőt még szembeszőkö

élénk színekkel is, melyeket rövid közökben a fákra
alkalmaz, jelöli az utakat, úgy hogy itt utat, irányt té
veszteni nem lehet. Ez nagy jótétemény s hálásan ismeri
el minden tourista a havas egyletek érdemét s azért t.
olvasom is vegye oltalmába az "alposokat" holmi otthon
ülő, soha nem utazó ellenségeik megszólásai ellen. Mert
hát én is locsogtam ellenök, azelőtt.

Az árnyas ut jó darabig a magason visz, utóbb
völgynek ereszkedik s lehoz egész a Seeau-ba, vagyis a
tóberekbe. Ennél szebb és kellemesb sétát képzelni sem
lehet. A Seeauba egy oldalról hegyek szakadnak, me
lyekről a záporok lehordják a mésztőrrneléket, és ez a
napsugarak fényében úgy fehérlik a völgyben, mintha
üde hóval volna ellepve. A törmelékben medret ásott
magának egy igénytelen patakocska, mely azonban ta
vaszszal és záporok után mérgesen föl tudja fujni magát
annyira, hogy fákat is kiforgat s játszva tovább viszi
azokat. Most oly tiszta, oly szelíd volt a vize, hogy
fenekén a gombostü is meglátszott volna E csermely a
tóba olvadván, egyenesen oda viszi a vándort.

A tó amily kicsiny magában, olyannyira elragadó,
környezete nagyszerűségénél s vizének smaragdzöld szi
nénél fogva. Minthacsak égi gyöngy esett volna a he
gyek ölébe, oly éke a tó magasztos környezetének.
Fenséges tükre magas szürke hegyektől van környezve :
éjszakról a colossalis meredek Seernauer, mintegy magá
ból a tóból égbe emelkedő kőfal, keletről az óriás Pfaffen
stein, délről benőtt hegyek, melyeknek aljában árnyas
ut vezet a tó hosszában egész az igénytelen faházig,
melyben a vándor csakhamar szintoly igénytelen kocs
mát ismer fel. Semmi nesz, semmi zaj nem zavarja e
tündéries magányt, a vándor a csucsos ivek között mint
egy dóm-ban találja magát s lelke elragadtatásában ön
kénytelenül hymnust zeng az Urnak, ki oly szépnek al
kotta ez elvont magányt. Egyaránt imára hivják itt fel
az embert úgy az égbe törő csúcsok, mint a tónak, égnek
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szegzett tiszta tükre, melyben szerelmében visszatükrözi
magát az ég. Valóban nagyszerü benyomás! De mi a
természet nagyszerüsége önnön magában? Csak a szem
lélö fogékonysága teszi azt nagyszerűvé s mennél nagyobb
a szemlélö lelke, annál nagyobb jelentőséget nyer előtte

a leülvilág is. Ily nagyszerű tájak képesek az embert
lelkesíteni s képesek a természet nagyságának tudását
ébreszteni abban is, kire az eddigelé benyomást nem tett.
Nagyszerű természet képes nagygyá tenni az embert,
értve ama igazi nagyságot, mely alázattal hajol meg Is
tennek a természet müveiben nyilvánuló nagysága előtt,

mert nagyság, alázat nélkül felfuvalkodottság.
Miután elmerengtem a smaragd tó csodálásában,

betértem a faházba, Itt egy pohár silány bor vagy sör,
sovány sajt mellett legeltetheti a vándor szemeit a szem
közt fekvő Seemauer-en s láthat rajta zergét is legelni,
ha reggeli vagy esti órákban j ön ide. Én nem láttam,
mert délben hüsbe huzzák magokat az állatok. Miután
az odavaló halász, csolnakán még fél órai sétát tett ve
lem, az egy óra alatt megkerülhető, százötven láb mély
tavon, kéjittasan váltam el e felejthetlen ponttól.

A halász és vezetőm sok érdekest tudtak beszélni
a császár zergevadászatairól, melyekre 6 felsége évente
rándul ide. Ezen az egész területen a vadászat 6 felsé
gének van főntartva, a császári vadászkastély a szomszéd
Radmerben van. A sebesült zergék sok izben a leopold
steini tóba zuhannak alá és itt fogatnak ki a vadászok
által. Udvari vadászat alkalmával mindig több csolnak
áll készen a tőn, ugyancsak e czélből. Az eisenerzi nép
jól ismeri felséges urát, nemcsak mint kitünő bátor va
dászt, hanem mint nyájasan leereszkedö ' kegyes urát is.
Parancsára a leteritett vadak parányi árakon vágatnak
ki, hogy szert tegyen husra a szegényember is. Akkor
van legjobb dolga s keresete a szegény népnek, mikor
erre császári vadászatok tartatnak.

Tizenkét óra volt, mikor elhagytam a tavat. Liechten
stein herczegnek a tóra néző csinos svajczi nyaralója fölött
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kiérve az erdőből) a Leopoldstein nevet viselö kastély
alatt az eisenerzi országuton értem ki. A nap hevétől

soha annyit nem szenvedtern, mint ezen- az árnyatlan
meszes uton) melyen egy őránál több kellett, míg kime
rülve Eisenerzbe értem. Odahaza semmi sem birna reá)
hogy a legnagyobb hőségben ilyen sétát tegyek.

Ebéd fölött egy fiatal bécsi tanár társul ajánlkozott
délutánra az Erzberg megtekintésében. Az elindulást
négy órára határoztuk el. Aki az Erzberget, ezt a nyilt
vasbányát meg akarja nézni, annak I frt 20 kron jegyet
kell váltani a bányahivatalnál. Ezért vezetőt kap, míg
a taksa másik része, a beteg bányászokat segélyezö egy·
let ládájába foly. Ez igen helyes intézkedés; mert csak
az ilyen patentirozott vezető képes az idegennek az egész
kezelést, ügyvezetést megmutatni s megmagyarázni, őt a
nevezetes pontokra elvezetni, másrészt csak ily kalauzzal
járhatunk biztosan a bánya kritikus helyein, ő ismervén
azokat, ö tudván, hol és míkor történnek a robbantások sat.

(Folytatj uk )

Varnai.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

ErklCirung des Propheten Isaias, Von Joseph Knaoen
bauer, Priester der Gesellschaft Jesu. Freiburg, Herder, 1881.
8-rét X. és 718. l.

A próféták közül egyikkel sem foglalkoztak mind
eddig a hittudósok annyit, mint Izaiással; és ezen nem
is fog csudálkozni senki, a ki tudja, mily fontosságot tu
lajdonítottak neki már a legrégibb egyházi irók és szerit
atyák, kik csodálatra méltó prófétának nevezik, mint Eus.
(Deni Ev. II. 4; V. 4,) majd ismét a próféták ékességé
nek, mint Alex. Cyrill (in prooem), sőt evangelistának
mondják, mert ő szent ]eromosnak (in praefat.) szavai
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szerint, oly világosan és részletesen beszéli el Jézus és
az ö egyházának titkait, hogy nem annyira a jövőt lát
szik megjósolni, mint inkább' a multak történetét elbe
szélni. lzaiás jóslatainak e fontossága indítá szent Ambrust
is arra, hogy azok olvasását leginkább ajánlja az ez ügy
ben tanácsért folyamodott Ágostonnak. (Conf. 9, 20.)
Napjainkban ehhez még egy más körülmény is járult.
A protestáns rationalismus ugyanis felismervén Izaias
jövendöléseiben a kereszten ységnek egyik bástyáját, sie
tett azt megtámadni azon szándékkal, hogy azt vagy
egészen lerontsa, vagy egyes köveket kivegyen belőle s
igy legalább az összbenyomást gyengítse, melyet annak
szemlélése a komoly tanulmányozóra gyakorol. Igy ke
letkezett azután a sok vélemény a protestánsok között,
melyek kisebb eltéréseik mellett a deutero és pseudo
jesaianae általános elnevezés alá esvén, tagadják Izaias
jövendölései némely részeinek eredetiségét s ezzel ter
mészetesen azoknak bizonyító erejét is. Főérveiket az
eszmernenetböl merítik állítván, hogy ez némely helyeken
megvan zavarva, jeléül annak, hogy e részek egy má
sik akár egykorú, akár pedig későbbi kéz által esem
pésztettek be, egyszóval nem Izaiástdl valók.

Knabenbauer Jézustársasági atya erre fekteti a fő

sulyt; egész munkáján keresztül figyelemmel kisérvén a
próféta eszmemenetét, jövendöléseinek fejlödését, egymás
utániságát, szoros összefüggését, azon eredményhez jut,
hogy az ó szövetség legnagyobb prófétájában semmi
sincs a mi az eszmemenetet zavarná, sőt inkább minden
egyes részecske szükséges a jóslatok megértéséhez s az
egész könyv authenticitásához. A próféta kora és az
uj-szövetségi üdvrend előkészítése képezi a két sarkpon
tot, mely körül minden egyes tette és jövendölése mozog.

A mit szent Jeromos mond Jeremiás prófétához írt
magyarázatában (cap. 27.) caeterum nos simplicem et
veram sequamur historiarn, ne quibusdam nubibus atque
praestigiis involvamur", azt K. is tartja eme müvében.
Nem valami mesterkélt rendszert akar megalapítani, azaz



Irodalom és rnűvészet.

jobban mondva nem is alapítja meg ezt, hanem a próféta
által megalapítottat követi, egyik gondolatot a másikból
fejtvén ki s kimutatván, hogy az utóbbi csiraszerüleg
már az előbbiben benfoglaltatik s szolgáltatja authenti
citása leghatalmasabb érvét,

A 39 lapra terjedő bevezetésben találjuk L jö
vendöléseinek megértéséhez szükséges előismereteket; a
profetismusról általában, Izaias koráról s különösen jö
vendölései első vagyis (--4q. fej.) rendszere és bevezeté
séről, melyre mint már említök különös gondot fordít,
helyesen érve lvén, hogy egyes egymáshoz nem illő részek
összevetéséből soha sem fog egyöntetű egység keletkezni
s ha ezen egységet Izaiasnál észleljük, okvetlenül kell
következtetnünk belőle, hogy az egy szerzőnek müve.
A II-ik rész authenticitását, legtöbb szerzö példáját kö
vetve, külön tárgyalá veszi 449-456. ll. Az egész esz
memenetet röviden e szavakban lehet összefog-laini : az
út, melyen Isten választott népe az üdvösséget eléri, az
ítéletnek (I, 27,6, II.) a büszke és elvilágiasodott elemek
legyőzetésének utja; Isten országának látszólagos elnyo
matása, az ellenség győzelme, magasztos hivatásáról meg
feledkezett népek hálátlanságát következő büntetések,
megtérésöket kisérő isteni áldások a jelenben a jótéte
mények által, mind a messiási üdvösség elökészítöi.

"Dominus exercituum cogitavit hoc, ut detraheret super
biam omnis gloriae". Mindezen gondolatokat bővebben

tárgyalta szerző már 1878. és következő évben az inns
brucki hittudományi folyóiratban.

A magyarázok kőzül, ideértve a szentatyákat is,
69-et sorol elő, legnagyobb része egynéhány tájékoztató
megjegyzés kiséretében. A protestánsok közül csak né
hány hivő említtetik, s helyesen; mert hiszen a rationa
listáknak semmi érdemők sincs a magyarázat körül.

A magyarázat alapjául a Vulgata szövegét követi;
a hol szükségesnek mutatkozik, visszatér az eredetihez
is s jóllehet czélja leginkább a szent könyv tárgyilagos
szépségeit tüntetni föl, mégsem mulasztja az ótestamentum
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eme classicus oldalait is ismertetni. A magyarázat vilá
gos, nem tulságosan hosszu, az igazságot helyesen ki
domborító: örömmel fogja olvasni mindenki, ki a szent
tudományokkal szeret foglalkozni; ez volt czélja szerzö-

nek s azt el is érte. Dr. Csernoch.

A pápa helyzete és utolsó szó a rómat" kérdésben (La
situauon du pape et le dernier mot sur la questt'on romain).
Szerző engedélyével francúából fordította és kt"adfa Cszppék
Ferencs. Budapest, 1882. Nyolcz 46 lap. Ára 80 kr.

A ki ezen átlátszó világossággal és nevezetes ala
possággal írt, s jelesen fordított röpiratot átolvassa, meg
fog győződni arról, hogy könnyelmű, fölületes szellemek
azok, kik büszke megvetéssel szólnak a katholikus vi
lágról és a pápáról, s szerencsétlen őnámítók, kik azt
vélik, hogy a római kérdés az örök város elfoglalása s
a garantia törvények által végkép megoldatott. Valóban
méltán keltett oly nagy fe1tünést e röpirat, mél tá n fog
lalkozott vele a napi sajtó oly sokat, érdemes vala azt
nyelvünkre átültetni s a benne foglalt megdönthetlen
igazságoknak a franczia nyelvet nem értök előtt tolmá
csul szolgálni,

Az egész röpirat czélja kimutatni, hogy a pápa
helyzete a bitor olasz kormánynyal szemben tarthatlan,
s rajta változtatni Európának kétségtelen a joga és el
odázhatlan kötelessége. Felosztatik négy részre. I. A
pápaság, az ő függetlensége és méltósága. II. Róma és
a pápaság az ész és történelem előtt. III. A pápaság és
a kiválasztott nemzet. IV. A pápaság és a kath. világ.
Az első részben így érvel: A Szeritszéknek hogy ma
gasztos küldetését a kath. világban teljesíthesse, függet
lennek, tiszteltnek és szabadnak kell lennie; már pedig
se nem független, se nem tisztelt, se nem szabad. Tehát
helyzetén változtatni kell. Következik az okoskodás prae
missainak nemcsak napnál világosabb, de abitorlókat
megszégyenítős megfélemlítő, minket a jelen iránt utálat
tal, a jövő iránt vigaszszal eltöltő bizonyítása,
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Hogy a Szentszéknek függetlennek, tiszteltnek s
szabadnak kell lenni, ezt nemcsak a világ 200 millio
katholikusának lelkiismerete követeli, kiknek tanitójuk,
törvényhozójuk s legfőbb birájuk a pápa, hanem köve
telték ezt 187o-ben az európai kormányok, kimondták
ezt mély belátásu államférfiak és .... ünnepélyesen meg
igérte a bitorló király és kormánya a szent Atyának,
valamint katholikus alattvalókkal biró országok fejedel
meinek és kormányainak.

Ezen állítások begyőzésére a tudós és bizonyára
magas állásu férfiu diplomatiai és egyéb okmányok egész
tárházával lép elő.

A 200 millio kath. lelkiismeret szavát hangoztatták
Rómában 1862. jun. 9-én az egybegyült püspökök, igy
szólván: "Mi elismerjük, hogy a Szentszék világi souve
rainitása a szükség követelménye, és hogya Gondviselés
nyilvánvaló szándéka által lőn alapitva. Bizonyára szűk

séges, hogy a római pápa, az egyház feje ne legyen
alattvalója, de még vendége sem valamely fejedelemnek.
Ki tagadhatná, hogy az emberi dolgok, vélemények és
intézmények összeütközésében szükség van Európa köz
pontjában egy megszentelt helyre, az ó világ három con
tinense között egy fölséges székre, honnan felváltva
népek s fejedelmek számára nagy s hatalmas szózat emel
kedjék: az igazság és igazságosság szava, részrehajlatlan
és különbséget nem tevő, minden önkényes befolyástól
ment, szabad szö, melyet el ne nyomhasson rémítés, sem
be ne hálózhasson cselszövés."

Hogy az európai kormányok nyilatkozataiból egy·
kettőt felhozzák, Gróf Beust 1870. szept. i j-ról igy ir:
"A császár, a mi felseges urunk élénken van elfoglalva
a Szentszék helyzetével, személyes biztessága és függet
lensége a lelki hatalom gyakorlására a legtevékenyebb
szorgoskodásunk tárgya". Thiers, midön a franczia köz
társaság elnöke vala, igy szóla 1872. jul. 22-én a nemzet
gyülésben : "hogy nagy kötelesség, legfölebb való köte
lesség, melyet ő korántsem fog elhanyagolni, hogy ugyanis
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fentartassék a Szeniszék függetlensége". Olasz igéretek
ből álljon itt e két idézet: Viktor Manó 1870. szepi. 8-án
ezt írja a nagy IX. Piusnak: Egy fiu hajlarnával, egy
katholikus hitével, egy király loyalitásával vállalom el a
felelősséget a Szentszék biztonságáért és megtartom az
egyház fejének a Tiber partjain dicsőségét és minden
emberi souverainitástól független Székét. Visconti Ve
nosta külügyér 1870. szept. 21-én Beust Grófnak: "Olasz
ország nem fog törekedni a Szentszéknek kevésbé füg
getlen, kevésbé nagy, kevésbé méltó helyzetet alkotni
azon magasztos küldetéshez képest, melyet a pápa e vi
lágon teljesít". Okt. I I - én irja Olaszország diplomacziai
képviselőihez a külföldön : Mi visszautasítjuk mint sértőt

és képtelerit azon vádat, mintha a páp ít fogoly gyanánt
akarnók őrizni a Vaticanban.

Ezekből világos, hogy a pápa függetlensége és sza
badsága szükségesnek ismertetett el az egész világ által
s ünnepélyesen megigérte az Olasz. Tehát be van bizo
nyítva az okoskodás előzményének elseje: a másikát be
bizonyította a rablás óta elmult I I év majd minden nap
ján az olasz kormány és pedig oly buzgalommal, mintha
egyéb dolga sem lett volna, mint megmutatni Európának
s a kath. világnak, hogy a pápa nem független, 'nem
szabad, s méltósága távolról sincs meg óva, daczára az
ünnepélyes forradalmi igéreteknek s ugynevezett garantia
törvényeknek. Már maga a garantia törvény elfogadása,
mondja helyesen a röpirat szerzöje, bizonyítéka annak,
hogy a pápa elvesztette függetlenségét; mert féltéte1ezi
és magában foglalja az olasz parliament jogát az egyház
fejének helyzete felett dönteni és határozni. De ettől

eltekintve is hiába volt e törvény, és a pápának semmi
biztositékot nem nyujt; mert gyakorlatilag lehetetlen,
nem lévén az olasz kormánynak se szándéka, se hatalma
e törvényt alkalmazni. Bonghi volt oktatásügyi minisz
ter ezt írja: Több ízben követtek el sérelmet és bántalo
mat az egyház fején mindazon eszközökkel, melyeket a
törvény tilt: és én nem emlékszem, hogy akár csak egy-
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szer is e bántalmazások meg lettek volna büntetve. A
Dirirto félhivatalos lap is bevallja, hogya garantia tőr

vény többé nem lehetséges s hogy eltörlése csak idő

kérdése.
Hogy a pápa mennyire tiszteltetik, hirdeti a mult

évi jul, 13. hajmeresztő botrány, az ördög által megszállt
barmok vad ordításai, melyeket leírnunk is lehetetlen.
Szabadságáról szent Atyánknak csak az szólhat, a ki
nem tudja, hogy még ablaknál sem mutathatja magát
gyermekeinek a nélkül, hogy rendetlenségek, zavargásole
és provokacziok okául ne mondják ; a ki nem tudja, hogy
a pápa nem áldhatja meg sz. Péter basilikaja erkélyéről

népét a nélkül, hogya közbékét ne veszélyeztesse.
A második részben igen szépen ir a pápák Rorná

járól, "mely mint a kereszténység fővárosa a világ cso
dálatának tárgya, mely mindig az a góczpont vala, mely
ből az igaz, szép és jó legtisztább sugarai mindenfelé
kiáradtak, melyben a régi emlékmüvek meg lettek óva
rornlásuktól, melyben cellegiumok, egyetemek, szépmü
vészeti intézetek, jog s diplomácziai iskolák, muzeumck,
pinakothekák, és számtalan jótékonysági intézet virágzott
már akkor, midőn más országokban még alig gondoltak
alapításukra. Róma a pápaságnak köszönheti elsőség-ét,

neki köszönheti létét és dicsőségét; azért Róma városa
külön jelleggel, sajátos komoly vallásos ábrázattal és
typussal bir, mely az őrök város lényét képezi, melyet
elvesztvén, megszűnik létezni a világ szemében és a kik
le akarják rombolni a pápák városának ezen sajátos
physiognomiáját, azok csak romlásán dolgoznak". Ezután
kimutatja diplornatiai s politikai szempontból, mily nagy
ellenmondások eddig nem látott látványát nyujtja a vi
lágnak a kettős főváros. Két souverain egy városban!
"Constantin talán még nem birt tökéletes fogalommal a
két főváros köztí összeférhetlenségről, de az ösztön bi
zonyos neme vezette és ő megértette, hogy a császári trón
fölsége elhalványodott a pápaság fénye előtt".

A III. részben feltárja a veszélyeket, melyek az olasz
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királyságot belülről és kívülről fenyegetik az egyenetlen
harcz folytán. Belül a demagógia, kívülről a kath. con
servativ és igazságszerető férfiak milliói! Előre látta ezt
Massime d'Azeglio, midőn irá III. Napoleonnak : "ha a
császár megmentene minket Rómától mint fövárostól, ez
ép oly nagy szolgálat lenne mint Solferino!" Szegény
Humberta tán szivesen menne Rómából; de ugy látszik
maradnia kell míg elűzik vagy az olaszok vagy a nem
olaszok, vagy az anarchia, vagy Európa.

A IV. részben Mancini ellenében bebizonyítja, hogy
a római kérdés nem olasz belügy, hogy Furópának joga
van a pápa helyzetét olyanná tenni, hogy függetlensége)
szabadsága és méltósága megóva legyen. E jogot az
európai kormányok maguknak vindikálják is. Gróf Beust
1870. szept. r j-ról irja: hiszszük, hogy az olasz kormány
teljesen elismeri mennyire érinti a római kérdés azon nagy
érdekeket, melyeknek rendezése nem tartezik egy hata
lomra. Igy vélekedtek 1870. Franczia- és Poroszország is.

Valóban a pápa helyzete az egyház belügye, már
pedig az egyház nemzetközi intézmény, tehát a pápa
helyzetének kérdése a legnagyobb fokban nemzetközi
kérdés. "Ez a nemzetközi jelleg maga, annak lényege, és
senkinek sincs hatalmában a dolgok lényegét megváltoz
tatni l" Azért az olaszok sohasem fogják elérni, hogy a
katholikusok közönynyel viseltessenek e nagy kérdés
iránt. Ez vallásuk és lelkiismeretük szabadságának kér
dése! - Ha azt kérded, ki fogja meghatározni, rnikép,
mily eszközzel biztosítandó a Szentszék függetlensége, a
szerzö feleli: oly eszközzel, melyet a pápa és az egyház
leghatályosabbnak és legméltóbbnak tekintenek.

Ez a tartalma a jeles rőpiratnak, mely a diploma
tiai, politikai, jogi s történelmi tudomány legmagasb
fokán álló férfiu által iratott, s melyet, legalább az idé
zett okmányok sokasága miatt okvetlenül szükséges meg
szerezni mindenkinek, a ki a római kérdés multját s je
lenét ismerni kivánja, jövőjébe pillantani óhajt.

Dr. lIorváth F.
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Két egyetem - két emlékűnnepély. Eúz Kranz schuldz"
ger Verehrung von der Alma Mater der uuener Hochschule
dem Andenken Albert des Grossen gewz'dmet. Inauguratz'ons
Rede von Dr. Anselm Ricéer D. Z. Rector der unener Um',
»ersitdt. Wien. Selbstverlag des Vertassers. 1881. 8-adr.
32. lap.

Napjainkban már annyi sok a mindenféle ünnepély,
hogy könnyen kiteszi magát az ember a veszélynek, a
mint valamit írni kezd űnnepélyröl, hogy el sem olvas
sák; de egyetemi ünnepélyrőltalán még is lehet írni, hiszen
az egyetem központja a tudományoknak, ilyenekről pe
dig mégis szeret hallani az ember. Az osztrák-magyar
monarchia két főegyetemének ünnepeiről akarunk egy
néhány sorban megemlékezni; kezdjük Bécscsel nem
patriotismus hiányából, hanem a jó iránti szeretetből,

melyet a budapesti egyetemnél ez alkalommal nem ta
láltunk. Bécsben az egyetemnek ezidei rectora Dr.
Ricker Anselm, hazánk szülöttje az Alma Mater nevében
a köteles tisztelet koszoruját szentelte Nagy Albert ke
resztény bölcsész és hittudós emlékének. Hatszáz esz
tendő előtt költözött az örökkévalóságba e szellemi oriás,
Aristoteles bölcsészetének legelső ismertetője a keresz
tény nyugaton s a scholastikának alapvetöje. Ezen fér
fiu szellemi munkálkodásának terjedelme és tartalmáról,
annak fontosságáról az akkori viszonyokra és napjainkra
- ha nem is kimerítő, mi különben sem volna lehetséges
egy megnyitó beszéd szük keretében, de mindenesetre
világos és tájékoztató képet nyujt. Hallatja az igazság
szavát oly bátran, a mint ezt most már csak a löweni
kath. egyetemen megszoktuk ; de bátrabban, mert hiszen
tiszteletre méltóbb bátorság kell ahhoz, hogy valaki el
lenségek közt mondja ki az igazat, mint barátai kőzt.

Szinte jól esett a Iiberalismus eme korszakában ily
egyetemi beszédet olvashatni. Nem ugyanezt mondhat·
juk a budapesti egyetemnek egyik emlékünnepélyéről.

Itt is ünnepeltek, de kit - Kantot. A "tiszta ész kriti
kája" els ö kiadásának századik évfordulóját. A főlolvasó
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Dr. Medveczky Árpád "díszes kőzönség jelenlétében"
írták a lapok (kár hogy nem díszes hölgykoszoru jelen
létében) dicsőítette Kantot, "ki a bölcsészetet megszaba
dította a dogmatismus bilincseitől". Ily piaczi szólammal
födte fölolvasásának ürességét s bizonyára ez volt a mi
a mindenhez értő ujságirókat arra birta, hogy mondják,
miszerint M. úrnak bölcsészeti munkálatai "már a kü1földön
is figyelmet keltettek"; pedig inkább arra kellett volna
rámutatnia, mennyire szabadította meg Kant hazáját min
den bőlcsészettöl, úgy hogy most már egészen Hartmanig
kellett sülyednie a nagy gondolkodók egy részének.
Eszünkbe jutottak e fölolvasásnál Fichtenek szavai, hogy
"eddig senki sem volt, ki Kant gondolkozásmódját meg'
értette volna" (Őssz, munk. r. 441. 1.); lehet hogy most
már megértette M. úr, de még az is kevés volna, mert
ismét állítja, hogy "a ki Kant bölcseszetét akarja meg
érteni, annak azt jobban kell értenie, mint ő maga magát
értette". (Schelling-Hegel Krit. Journ. II. I, 74 1.)
S miután M. úr dicsőítette, kellett neki jobban értenie,
mint magának Kantnak s ebből már kővetkeztetheti,

mennyire fogják őt is dicsőíteni fölolvasásának századik
évfordulóján. De ha talán nem is értette volna "nagy
mesterét", akkor sem kell magát szégyenlenie, mert ismét
mondja Fichte, hogy "nem szégyen Kantot nem érteni".
(Össz. munk. r. 476. 1.) Fichte külőnben azt is állítja, hogy
"a ki a divattal akar haladni" Kantianussá lesz IlS tele
firkál egy rizsma papírt, a nélkül, hogy csak egy pe
riodusát is értené annak, a mit leírt" (Össz. munk, má
sodik előszó r. 484.) s hogy a valódi bölcsészeti irók
közül alig egy féltuczatot találhatni, a ki tudná, hogy mi
a valódi bölcsészet és Schelling azt tanácsolja Weiss ből

esésznek. hogy"tehetségeit, melyek a. bőlcsészetré nézve
semmi becsesel sem birnak, másra fordítsa, pl. a. fulusí
élet kellemeinek vagy a szép természeti képeknek a szív
nemesítésére való befolyásának leírására" . (Zeitschrift
für spekul. Physik r. I. 76. k. ll.) Végre nemkésünk
kérni M. urat, hogy hagyjon békét a dogmatismusn.ak,

uj M. Sion. XIII. kötet. I. fli.zet. ~
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mert máskor kénytelenek lennénk ennek nevében neki
azt mondani, a mit egyszer Fichte mondott Schmidt el
lenében: nMeine Philosophie ist nichts fűr jenen Herrn
Sch. aus Unfiihigkett, so wie die seinige mir nichts ist
aus Etnsú:ht·'. (Össz, m. II. 421, k. 1.) Cs.

Maria Stuart nach den neuesten Forschungen dargestelt
von Theodor Opit». Freiburg im Breúgau, Herder. 1879.

Alig van az ujabb kor történetében alak, mely ér
dekűnket s részvétűnket inkább hivná fel, mint Stuart
Mária, a szerencsétlen skót királyné. A régibb történet
írók egész Mignet-ig, úgy mint Schiller is, ki Stuart
Mária véres tragoediáját dramatisalta, oly tragikus hős

.nönek alakitják a szerencsétlen királynét, mint a ki er-
"kölcsi vétségeiért. büneiért szenved, bűnhődik. Es csak-
ugylitiJkővetvea régibb történészeket, hajlandók vagyunk
Mária· erkölcsi jellemét, részvétünk s mentegetésűnk el
lenére is elítélni, vagy legalább tétóvában hagyatunk
iránta. A bizonytalanba bizonyosságot, a homályba fényt
hoztak az ujabb nyornozások, úgy hogy képesek vagyunk
immár Má:ria erkölcsi jellemét s nyilvános tényeit hiteles
történeti adatok, nyilvános okmányok alapján megitélni.
1852-1876'ig számtalan franczía s angol nyomozó:
Gauthier, Clantelauze, Wiesenet, Fraude, Burton, Ho
sack, Strickland sat. nemcsak fontos levéltári okmányo
kat hoztak napfényre, hanem tanulmányaik eredményét
is kőzzé tették kitűnő rnunkákban, melyekkel szemben
Mignet adatai a főpontokban tarthatatlanokká lettek.

A nevezett nyomozók munkáira fektette szerző jelen
munkáját, melyben a tényeket. azoknak okait 5 okozatait
egyszerűen de híven előadva, a ténykedő személyeket is
hüen jellemezve, módot nyujt Stuart Mária erkölcsi jel
lemének igazságosabb, elfogulatlanabb megitélésére.

Két főbenjáró bünröl vádoltatik él szerenceétlen ki
rályné: hogy Darnleyt, második férjét (első férje II. Fe
renczfranczia király volt) megölette, és hogy azután
Bothwellel. a gyilkosság erkölcsi szerzöjével házasság-
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törésben élt, férjhez menv én hozzá, kinek törvényes neje
még életben volt. Súlyos két vád, de épen azért meg is
érdemli a nyomozást az igazság után. Elégtételt szerezni
az áldozatnak, bizonyságot tenni az igazságról, megkor
irigalni a történet meghamisítását, még háromszáz év
mulván is nemes, elismerésre méltó vállalat.

Erzsébet angol királyné, miután foglyává tette az
országába menekült Mariát, elébb Yorkban, utána West
minsterben vizsgálatot tartatott Mária ügyében. Ezek a
yorki és westminsteri conferencziák. Az angol királyné
szolgaias eszközei mindent elkövettek, semmitől sem
ijedtek vissza, még az okmányhamisítástól sem, csak
hogy :elmarasztalják Máriát: a jogtény még sem volt
bebizonyitható ellene. És ez eredménye szerző buzgó
tanulmányának. Minthogy azonban a tanulmány nem
terjed tovább mint a mondott conferencziákig, azért nem
is befejezett életrajza Stuart Máriának. A fo lytatást
szerzö azon esetre igéri, ha könyve méltánylást talál.

Stuart Mária állítólagos bűne keresett ürügy volt
Erzsébet részéről, ki Mária által trónját veszélyeztetve
látta. Stuart Mária ugyanis nagyanyja Tudor Margit
u tán egyenes ágon származott VIII. Henriktől, mig
Erzsébet VIII. Henrik törvénytelen magzatja volt, mely
körülményen a parlament határozata sem változtathatott
jogszerűen. A franczia udvar tehát a kath. Mária ha,
lála után Stuart Máriát nézvén az angol korona tőrvé

nyes örökösének, 'arra inditotta öt, hogy ez Skóczia czi
mere mellé Angliáét is felvegye s magát skót, angol s
irlandi királynénak nevezze. .l:!.rzsébet ebben nem üres
tüntetést, hanem koronájának komoly veszélyeztetését
látta, azonkivül érzékenyen emlékeztetett' a maga tör
vénytelen származására. E kihivó körülmény mélyeI
keseredést, élénk ingerültséget, sőt kérlelhetlen gyülő

letet szült Erzsébetben Mária ellen. Ezek a valódi mo
tivumok, melyek vezették Erzsébetet Stuart Mária irá
nyában követett szivtelen, kegyetlen eljárásában. Adjuk
hozzá még Erzsébet hiuságát, mely nem tudta megbo-

;*
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csájtani Máriának, hogy ez szépség ben, kűlsö bájakban
felülmulja a nálánál tiz évvel idősb Erzsébetet.

Az ujabb nyomozásole kétségtelenné teszik azt, hogy
Mária, Erzsébet önző, féltékeny politikájának áldozata
volt és nem erkölcsi búneiért bünhődött, ezeket csak a
perfidia állította előtérbe. Erzsébet ugyanis nem akarta
elárulni a maga büszkeségében, hogy Máriától, mint po
litikai ellentől fél, habár csakis mint ilyent távolította őt

el, mert külőmben Erzsébet erkölcsi érzete korántsem
volt oly gyöngéd, magán élete korántsem volt oly fed
hetetlen, hogy Máriát a megsértett erkölcsösségért adta
volna át a hóhérnak.

A nagy szorgalommal kidolgozott tanulmány rnin
den tekintetben fölöttébb érdekes történelmi adalék.
Ismerni tanuljuk utána az akkori idő politikai viszonyait,
az udvarok -és a politikai pártok cselszövényeit, corrup
tióját , perfidiáját : ismerni tanuljuk a vaJlásmozgalmakat,
a terjedő protestantismus erőszakoskodását, hatalmasko
dását; megismerkedünk az egyes uralkodók és a párt
vezérek jellemeivel, illetőleg jellemtelenségével ; megis
merkedünk egy szóval a végzetes viszonyokkal, melyek
között élt és mozgott, melyeknek hullámaitól hányatta
tott, melyektől befolyásoltatott a szerencsétlen királyné.
És csakis az összes hálózatot ismerve, vagyunk képesek
helyesen megítélni Stuart Máriát, erényeivel, hibáival,
botlásaival együtt. Sok külömben megfejthetlen körül
ményt a megismertetett viszonyok fonalán fejtünk meg
magunknak. Quantum refert, in quae tempora optimi
cuiusque virtus incidet ! - Stuart Mária végzete is ked
vezőbb lett volna szerencsésebb viszonyok között. Egyik
kiváló erénye, az őszinteség, romlásának oka volt. Maga
őszinte léven, könnyen hitt másoknak s így került álnok
elleneinek hálóiba. Jellernvonásai őszinteség, nagylelkü
ség, erély és bátorság voltak. Szelleme rnűvelt volt, ne
veltetését a franczia kir. udvarnál nyerte, az akkori hu
manistikus irányban. A költészetet, a zenét nemcsak
kedvelte, hanem müvelte is, a latin nyelvet tökéletesen
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birta. A tanulmányt érdekkel fogja olvasni mindenki, a
ki Stuart Mária s kora iránt érdeklődik. Várnai.

Szent Józse! tisztelete. Elmélkedések, á;~atossági gya
korlatok s egyéb könyörgések. Pécsett. Lyc, nyomd. 1881.
235. 16-r. lap. Ára 60 kr.

Sz. József tisztelete a kath. anyaszentegyházban a
legrégibb időktől fogva szokásos és sok lelki haszonnal
járó ajtatossági gyakorlatokra buzdította a hiveket. N em
is csoda, mert azon benső viszony, melybe a gondviselés
őt az Isten Fiával, kinek nevelő atyja és a Bold. Szüz
zel, kinek szüzi jegyese volt, helyezé, mind magas mél
tóságáról, mind közbenjárásának hathatós voltáról köny
nyen meggyőzhet minden hivő ker. katholikus t. Az
egyház kitünő szentjei is versenyeztek sz. Józzef iránt
való tiszteletök gyakorlásában. A lánglelkű sz. Terezia
öt pártfogójául és védszentjéűl választá s azzal dicsekszik,
hogy minden kegyelmet megnyert, melyet sz. József
közbenjárása által kért. Az iránta való tisztelet terjesz
tését mintegy megkivánja azon körülmény, hogy az egy
ház feje sz. Józsefet nem rég az egész egyház védszen
tévé választá.

E tisztelet általánosságát tüzte ki szép feladatává a
fönnczimzett könyvecske, melyet Szemenyei Mihály pécs
megyei áldozár nem rég közre bocsátott. A könyv tar
talma czíméböl megérthető. Ü gyesen kapcsolja össze az
elmélkedő imádkozást, a szóbeli imádsággal. A kilencz
napi ájtatosság benne kilencz elmélkedést tartalmaz, me
lyek a ker. érzület fölébresztését és ébrentartását hatha
tósan eszközölhetik. Az ily elmélkedések gyakorlása
kűlőnősen napjainkban fölöttébb ajánlatos, midőn a ke
resztények közt épen azért tesz oly nagy pusztítást a
szabadabb gondolkodás, mivel hitünk tanai nincsenek
elég mélyen meggyökereztetve az emberek lelkében. A
mit az iskola mai szervezete mellett meg nem tehet, a
mit a házi nevelés elmulaszt, a mit korunk egész iránya
gátol: azt ily elmélkedések gyakorlása gazdagon pötolná.
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Ez elmélkedések az élet minden viszonyaira tájékezé ke
resztény gondolkodáshoz segítenek, melyek utolsója a
halálos ágyra is kiterjeszti üdvös és vigasztaló hatását.
Érdekes történeti események is emelik azok befolyását.

Zsolozsmák, letenyék, különböző alkalmakra szol
gáló imák, az egész keresztény hitét gyakorlását sz. Jó
zsefre, mint világító példaképre vonatkoztatva, mintegy
könnyüvé teszik e könyvecske vezérlete mellett, melyet
méltán ajánlhatunk a hívek becses figyelmébe. A köny
vecske 60 krért kötve kapható. Megérdemlené, hogy
kissé tetszetösb formában kerülne közkézre.

Sz. 7ózse/.

V E G Y E S E K.

(Főmagasságú Simor János Bibornok Hg. Primds Ö

Eminentúijának legujabb alajz'tványai.) Ö Emja százezre
ket költött már mindeddig is egyházmegyéjének katholikus
iskoláira s a tanítók anyagi sorsának javítására. Száz
ezer forintnyi nagy alapítványán kívül, melynek karnat
jaiból nagyszámu tanitó részesül segélyezésben s a sze
gény hitközségek támogattatnak részint uj iskolák épí
tése, részint régiek átalakításában, évenként még tetemes
összegeket áldoz népiskolai czélokra, majd a népiskolákat,
majd ismét az egyházme gyei tanítóképezdéket részesítvén
kisebb-nagyobb segélyezésben. Az apáczák vezetése alatt
álló nöiskolák pedig különös tárgyát képezik főpásztori

gondoskodásának. Kilencz ilyen intézetet alapított már
az egyházmegye területén s rnidön ezeknek némelyiket,
gondoskodván az épületekről, már előbb ellátta volt a
szükséges alapítványokkal, hogy íg y jövőjük biztosíttat
ván, az anyagi zondoktől menten annál nagyobb őnfel

áldozással szentelhessék életöket a női ifiuság nevelésé-
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nek, ugyanezt tette most a többi általa alapított intéze
tekkel is, melyeknek költségeit mindeddig évenként
viselte. Ö Eminentiája ugyanis legujabban a következő

alapítványokat tette: a komáromi apáczák iskolájának,
melyet 6 Emja nagy költségen emelt s neki már előbb

is 26,250 frtot adott alapítványképen, 10,200 frttal egé
szítette ki alapítványát, Érsekújváron szintén mar előbb

22,000 frton vásárolván egy házat s azt egészen és czél
szerüen átalakíttatván, az apáczák eltartatására pedig,
egy háznak évente 800 frtot fölülmuló jövedelmét bizto
sírván, e jövedelmi alaphoz jelenleg 8,400 frttal járult.
A balassagyarmati szürke nénék eltartásáról is gondos
kodott. E háznak alapja annak idején Kopáesy herezeg
primás által vettetett meg s volt is neki 7450 frtból álló
alapítványa, de miután ezzel föntartása biztositva nem
volt, ez is biztosittatott jelenleg 23,100 frtnyi alapítványa
által. A budapest-józsefvárosi intézet is kapott 28,200
frtból álló alapitványt ; ezt is, mint tudjuk, Ö Emja több
mint hatvan ezer forinton építtette és gazdagon főlsze

relte. A lévai apácza-iskola általa letett 10,400 frtnyi
alapítványát 14,400 frttal bővítette. A sígligsbergi sze
gény bányásznéprőlis nagylelkűen gondoskodott Ö Emja,
a mennyiben a bányaigazgatósággal egyetértőleg egy
az utóbbi által fölajánlott házat minden szükségessel föl
szerelvén. a bányászok társasládájából fölajánlott évi
720-hoz, maga részéről 17,700 frtot csatolt alapítvány
képen. A Siglisberggel szomszéd Selmeczbányát pedig
egy kisdedóvodával ajándékozta meg az által, hogya föl
szerelés költségeit magára vállalván. a kisdedovónő szá
mára 4,200 frtnyi alapítványt tett le. Az alapítványi leve
lek világosan kikötik, hogy nevezett intézetek csak addig
maradnak az alapítványok élvezetében, míg katholikus
jellegöket megörzendik; máskép az egyházmegyének
egyéb katholikus iskolai ezéíjaira fognak fordíttatni, Ezek
Ö Emjának legujabb monumentalis alapítványai, melyek
nek hosszu során ha végig tekintünk, örömtelt szivvel
hálát rebegünk az isteni Gondviselésnek, hogy ily fő-
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pásztort ültetett hazánk első egyházi méltóságára. Minél
fontosabb a nönevelés különősen a mai társadalomra
nézve, annál nagyobb hálával tartozunk Ö Emjának ki
meríthetlen, nem szünö áldozataiért ; hálánk szava vissza
fog hangzani az egész katholikus hazában, sőt annak
határain túl is, mert hiszen in quo gaudet unum mern
brum, congaudent omnia membra, Közös az öröm,
közös levén az ügy, az anyaszentegyháznak érdekei, me
lyeknek hithű s buzgó honleányokat fognak nevelni a
gondos apáczatanitónök, Isten bő áldását kivánjuk jóté
konyságában kifogyhatatlan föpásztorunkra, ki már annyi
jótéteményben részesité hivő népét. Ezen nagy alapit
ványokhoz soroljuk még Ö Emjának utóbbi adományo
zásait, Az egyházmegyének szükebb állásu segédlel
készei az elmult év második felére 5000 frtot kaptak;
Esztergom város szegényei között 300 frtot osztatott szét;
a különféle apáczaintézetek karácsonyi ajándékul 400

frtot, a győri jótékony nőegylet 100, a pozsonyi 50 frtot
kapott; a nagybárkányi templomépitéshez 350 frton tel
ket vásárolt, úgyszintén a verebélyi iskolának 1600 frton
telket vett, a balinkai templomépítésre 100 frtot adorná
nyozott ; - a felső szöllösi és vajki plébánosok számára
12,250 frtnyi alapitványt tett le, melyböl mindegyik éven
ként 300 frtot fog kapni. - Bakó községnek (Csesztve
fiókegyháza) orgonára 50 frt.

(Megjelent) I. A tíz parancsolat és századunk. Irta
Karsch Lollion. r. kötet. Nagyvárad 1882. Nyolcz-rét
263 lap. Ára I frt 80. - Az Isten akaratát magyarázza
általán s kimutatja, hogy az ember Istentől függ. Azután
értelmezi a 3 első parancsolatot. A II. kötetre lehet elő

fizetni 2 frt 40 kr, s bérmentve küldetik október hóban.
A tárgyalás igen érdekes, azért leköti az olvasó figyeI
mét ; szép eszmékben bővelkedik, a legujabb észficzarno

kat is czáfolja szerző. Majd bemutatjuk. - 2. Gyertyaszen
telés. A nép számára kiadta Szabó István erdélyi r. h.
pap. Gyulafehérvárt 1881. Tizenhatodrét. 10 lap. - 3.
Beavatási ezertartás. A nép számára írta Szabó István.
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Gyulafehérvár. Két lap. - 4. Kalauz Róma és Olasz
ország utazök számára. Kiadja Vizkeleti Imre. Pécsett
1882. Nyo1czadrét, I. II. füzet; egynek ára 50 kr, Majd
ha több is megjelenik, szélunk róla. Egyelőre megjegyez
zük, hogy a katholikusok soha sem imádták a képeket;
a mi egyébiránt csak tollhiba lehet. - 5. Schernatismus
Cleri D. Nitriensis. Nitriae, Nyolcz. 79 lap. A hivek
száma 290, 976. Plebánia 148, káplány 92, nőv, papság
46. Az egész világi papság 245. - 6. Magyarország II.
József korában. Irta Marczali Henrik. Kiadja az Aka
demia. I. kötet. Budapest 1882. Knoll Károly akad.
könyvkereskedésében. Ára 3 forint. Ezen első kötet
ben azon állapotokat rajzolja, melyekben átvette a kor
mányt II. József; a másodikban tüzetesen foglalkozik a
császárral. Számos uj adat gyönyörködteti az olvasót.
A történetirás tökélyeit foglalja magában. Az izraelita
szerzö tárgyilagos felfogása dicséretes. A II. kötetnél
kimondjuk végítéletünket.

(Német kath. irodalom.) I. Heinrich, Dogmatische
Theologie czírnü munkából megjelent a IV. kötet, hol a
Szentháromságról szól. (Mainz, Kirchheim.) Az r. és IL
kötet ujra kiadattak. - 2. Weninger: Standes Predigten
czimü harmadik kötetből megjelent a II. Abtheilung
453-932 lap. (Mainz, Kirchheirn), Külön szól a házasfér
fiakhoz, nőkhöz, ifjakhoz, leányokhoz. Minden állapotra
van 36 conferentia. Ezen beszédeit legjobban dicsérik.
- 3. Lehrbuch der Patrologie und Patristik. Von Dr.
Joseph Nirchl. Prof. in Würtzburg. Mainz 188 I. Kirch
heim. Nyolcz. 384 lap. r. kötet. Hátra van a második
kötet. N agy szorgalommal irt mü, melyet a második
kötet megjelenése után bemutatunk. - 4. Dr. Paul Haff
ner: Grundlinien der Aufgabe der Philosophie. Mainz
1881. Kirchheim. Nyolcz. 328 lap. Elsö kötet. A bölcselet
feladatáról, tőrténet éröl, tanairól értekezik, azon irány
zattal, hogy az az ember vallásos müveltségének alapul
szolgáljon. - S. Haffner: Grundlinien der Geschichte der
Philosophie. Erste Abtheilung. Nyolcz 2s6lap. Ugyanott.
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A bölcsészet történetét rövid vázlatokban taglalja; S di
cséretére legyen mondva, nem leli kedvét homályos ki
fejezésekben, mint a német bölcsészek nagyobb része.
- 6. Katholische Katechismen des XVI. Jahrhunderts
in deutscher Sprache. Von Dr. Christoph Moufang, Dom
capitular. Mainz, 188 r. Kirchheim. Nyolcz. 626 lap. Ti
zennégy német kátét adott ki, s jegyzetekkel kiséri, ki
mutatván a katholikusok azon hitét, melyet a XVI.
században vallottak, mikor Luther reforrnálni kezdett.
7. Dr. Franz Kaulen. Einleitung in die h. Schrift
alten und neuen Testamentes. Freiburg, 188r. Herdernél.
(A második résznek első fele, 370 lap.) Ara 3 mark. 
8. Die groszen Pflichten der christlichen Frau, Con
ferenzreden von Felix Doupanloup. (Ford. George-Kauf
man Aurora.) Mainz, Kirchheim. Nyolcz. 308 lap. Az
orleansi püspök minden beszéde jeles, eszmedús, eredeti.
~ 9. Schütz Thomas-lexicon (Paderborn, Schőningh)

czimü munkáját a német irodalmi lapok gyenge münek,

a czélra nézve törpének mondják, Ahelyett, hogy osztá
lyozná, magyarázná a sz. Tamás által használt műszavak

értelmét, nyalábbal nyújtja Tamás szólamait, hol hasz
nálja a szóban levő szavat. Nem azt vártuk, hiszen ez
megvan munkáiban, hanem az értelem árnyalatait. - 10.
Requies S. Galli. Geschichtliche Beleuchtung der Kathe
drale des h. Gallus. Díszrnü, melyet Zardetti kanonok,
püspökének papi jubileuma alkalmával irt. (Greith, 1881.
máj. 29-én tartotta pappá szentöltetésének ötvenedik év
fordulóját.) Einsiedeln, Benziger. Nyolcz. 200 lap. Számos
mümelléklettel.

(Francziaországban) a köztársasági kormánya feszü
letek üldözésére adta ki a parancsot; az iskolából
kidobják s a hol a templomon kivül találják, összetörik.
A közkórházakban, midön jön az orvos, elszedik a bete
gek kezéből a feszületet, hogy baj ne legyen. Egyes
községekben csak ugy marad meg a feszület, mert a
szülék fenyegetőznek, hogy ha eltávolitják a feszületet,
kiveszik gyermekeiket. Annál több feszület vétetik a
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szobák, termek dísze gyanánt; a keresztény családoknál
rnost a kereszt a jelszó. Fava, Grenoble püspöke rnondá :
az istenölés bűne után alig van oly gonosz tett, mint
gödörbe hányni a feszületeket. És így az ördög, habár
ő plántálta az első keresztfát, el nem pusztíthatja a ke
reszteket. Szajnamegye főnöke} ki első dobatta ki a fa
feszületeket, jan l-én meghalt, ép mikor kapta a legion
d'honneur érdemjelet. Polgárilag temettetett; pas de
priére, kivánta végrendeletében. Hiszen az atheusok nem
imádkoznak. -- A szerzetesnőket, midőn államvizsgára
jőnek, ördögi szemtelenséggel így examinálják az állami
tanárok: mi a serail? Milyen a Mahomed paradicsoma?
Moliére színdarabjairól ; sőt akadt olyan, aki azt ki
vánta, hogy a tomaszatból is tegyenek szemeláttára
vizsgát. Bert (atheus cultusügyér) meghagyta, hogya
vallást csak úgy tanítsák a szülék kivánatára, mint a
zongorát és csak a szünórákban, Most minden köztár
sasági lap arra izgat, hogy a Jézus Szíve templomát,
melyre a franczia nép II milliót adakozott, lefoglalja a
kormány s kaszárnyává tegye. A franczia senatus
ismét vesztett 25 jobboldali követet, már csak 95 en
vannak, 207 ellen. Már most emberi eszközökben nem
remélhetnek többé a fr. katholikusok, - 1827 ben csak ezer
öngyilkos volt F. Or-ban, a mult évben 6500 gyilkolta
meg magát. - A trappiaták egy része Egyiptomba megy, a
Nilus deltájában telepednek le, másik része Syriába ké
szül. Az iskolatestvérek Jafrában nyitottak iskolát; a
franczia szerzeteseket lassankint mind száműzetésbeküldi
a kormány a szabadság, egyenlőség s testvériség nevé
ben. - A franczia katholikusok vezeklö zarándoklatot
szerveznek, mely Marseil1e- ból apr. 27-én indul. Első

hely 550 frank, harmadik 250 frank. A nagy hajó neve
Gvadeloupe. Az első helyen felvesznek 100 utast, a máso
dikra 150, a harmadikra nem egészen 300. A zarándoklat
titkára lakik Páris, Rue Franccis I. 8. szám alatt. De
azon árban foglaltatik csupán az út és élelem Marseille
ból Kajfaig, onnét Jaffaig, s innét vissza Marseille-ig,
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(Oroszországban) van I4 millió különféle eretnek,
kik az egyháztól, a keleti szakadárságtól elváltak. Ezek
közt vannak orosz quakerek, az amerikai angol (Shaking
quakers) minták szerint képzett orosz rajongók. A fele
kezet hivei titkon gyülnek össze egy bérelt szobába,
mely teli van ugyan szent képekkel, de oltár nélkül.
Férfiak és nők fehér ruhába öltöznek, és orosz éneke
ket mondanak, részint régi gyakor latban lévőket, részint
angol minták szerint készitett s a felekezett eszrnekőré

ben mozgó énekeket. Előbb egyenkint, azután többen,
végre mind körben forognak, hogy a Szentlélek meg
szállja, amikor jövendölni kezdenek, kik pedig dúsabb
ihletben részesülnek, beszélnek is, magyarázva a szent
irást. Szervezőjök Tatarinov főhadnagy özvegye, szüle
tett Buxhöfer, aki prot. vallásúból görög szakadár lett, s
pietistikus hajlamaiból ezen felekezetet alapította 18 I 6
ban. Kezdetben csak a hőbb vallásosság egyik nemének
tartották, de csakhamar kitűnt, hogy vallási örjöngők.

A kormány csak akkor kezdette üldözni, mikor Popow,
egyik apostol durva fanatismusa napfényre került. Ezen
úrnak három leánya volt, a legidősb 18 éves volt. Mind a
hármat arra kényszerítette, hogy a Tatarinow szertartá
sokon résztvegyenek. A kőzépsö, immár 16 éves, hatá
rozottan vonakodott a keringő vallásgyakorlatokon meg
jelenni. Popow kérdést intézett Tatarinow jósnőnél, hogy
makacs leányával rnit tegyen? Az ihlett nő azt java
solta, hogy addig verje, mig nem tágít. A szerető apa
elővette a kancsukát s körülbelöl egy évig hetenkint
kétszer-háromszor ugy korbácsolta vagy botozta, hogy
vérzett bele, mig ő maga ég felé fordított szemekkel
imádkozott. Minthogy a verés nem használt, éheztette
leányát, fütetlen szebába zárta, ahol a vizsgáló bíróság
dermedten találta is. Kiaszott csontváz lett az apai bá
násmód által; pedig ezelőtt virágzó egészségnek örven
dett. Az őrjöngő kegyetlenség' napfényre kerülvén,
Popow a kazáni kolostorba záratott, hol uSaa-ben meg
halt, Tatarinow pedig a tweri kolostorba záratott. Egy-
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nehány folyamodvány kiszabadítása végett sikeretlen
maradt, mert hibáit elismerni s azokat elvetni nem
akarta. Mindenáron vértanuja akart lenni örjöngő ötle
teinek. Elvégre irásban megigérte, hogy a szakadár egy
háznak híve lesz, mire Moszkvába térhetett, de igéretét
nem teljesítette, mert ismét összeköttetésbe lépett régi
híveivel s új proselytákat keresett. Golvin kormányzó
egész csajádjával híve lett: valahányszor Tatarinowné
tól levelet kapott, előbb keresztet vetett s úgy olvasta,
mint a szentírást s állította, hogya kik üldözik a feleke
zetet, azokat mind megszállta az ördög. A kormány
kémeket és contrakémeket rendelt a szekta ellen, de
titokban vannak hívei most is, ámbár többféle név alatt
lépnek fel, majd itt, majd amott. (Peter Goecze, ily czímü
munkában; Galitzin und seine Zeit. Leipzig 1882. Dun
ker & Hurnbolt.)

(A pápa és a pokol.) A katholikus sajtó rámutatott
azon ördögi gonoszságra és baromi vadságra, melylyel
unita Italiának radikalis és liberalis lapjai az utolsó
Szenttéavatás alkalmával sértegették és pedig büntetlenűl

a katholikusok vallási érzületét és egyházuk bölcs feje
delmét. Azt irták hogy XIII. Leo az uj Szenttéavatás
által isteníté a piszkot és rondaságot, hogy a piszok lé
nyege a pápaságnak s a Pápa hivatala rondaság, hogy
XIII. Leonak oly vége lesz, milyen volt Sullának, hogy
tetvek martaléka lesz. Tiberbe a döggel, Tiberbe vele!
Az olasz kormány az ily fajta lapok egyikét sem bün
tette a Pápa ily alávaló bántalmazása miatt, daczára a
garantia törvénynek, s az alkotmány 1. czikkének. Nem
csoda ha a radikalis sajtó a vallás gunyolásában, a szent
Atya személyének aljas sértegetésében nem ismer határt;
hisz hol megvan a büntetlenség biztos reménye, ott kész
a gonoszság uj merénye. A "Lega della democrazia"
karácsonyi számában ezeket iratja magának Ausztráliaból :
"Elmegy hát Pecci ur Rómából? Csak kényszerítsétek
azt a vén békát elhagyni búvhelyét. Nagyon csalódtok,

.ha azt gondoljátok, hogy nem vagytok elég erősek meg-
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adni a pápaságnak az utolsó kegyelemdöfést. Amely
napon - mondják az itteni lapok - a vén Pecci elhagyja
Rómát és a Vaticant, azon napon a katholicismus egy
összerágott büzős hulla rémképe leszen csak, s a tőrté

nelem előtt az olaszoknak azon érdeme leszen, hogy ezen
erkölcstelen és infamis intézményt megsemmisítik. Mee
tingek olaszai, bátorság I Nemcsak nemzeti és hazafias
tettet visztek véghez, hanem e1üztök egy rákfenét az
emberiség kebléről, s a czivilisatio egy uj szakát nyitjá
tok meg. Kár hogy mi a földgömb másik felén nem
emelhetjük fel szentségtörő karunkat a szörny ellen, hogy
visszaüzzük a pokolba, melyböl előjött". Decz. aS-iki
számában a nevezett lap kiáltja a Pápának : "Pecci ur,
menjen csak, mint a "Post" tanácsolja, számkivetésbe,
egy kis rnozgás nem fog önnek ártani". Azután foly
tatja: "Jöjjön bár azután egész Európa soldatescajával
vissza, granatokkal fogjuk fogadni, s milyen granatokkal!
majd fogja tapasztalni". Hasonló düh tör ki a többi li
beralis lapokban. "Capitale" decz. 21-én irja : "Pecci
Pápa a néptömeg számára való uj bálványcsinálásban
tölti kedvét". Valóban nagy cynismussal beszél Petru
celli della Gattina a "Gazetta di Torino" ujságban: "Ha
a Pápa elutazik, az olaszok közönyösek fognak maradni
s neki a "Szevillai borbély" Basiliojával jó éjszakát fog
nak kivánni. A pápai párt canailleja tán elégedetlen
lesz valamint a fogadósok is, kiknek már nem lesz al
kalmuk a szent papucsot nyalni járó zarándokokat nyúzni;
de az olaszok régi hagyomány szerint nem máskép üd
vözlik a Pápár, mint a miként üdvözölték a zsidók a ná
zárethi rabbit: Ave rabbi, s arczul verik, A pofon, me
lyet Sciarra Colonna adott VIII. Bonifácznak, még nincs
száműzve történelmünkböl", Ezután Petrucelli azzal fe

nyegetődzik, hogy a radicalisok és republicanusok köny
nyen fognak találni Trastevere és Esquilin cornmunistái
között Passanantékat, kik mindig készek a mult századok
vérfürdölt insceenirozni a papok és a Vatleán proselytái
ellen; hogy az olaszok krónikáikból jól ismerik az ide-
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genek elleni vecsernyéket - és a katholikusok nem ola
szok. A Riforma még a Papát is halállal fenyegeti, így
irván: A pápának tudnia kell, hogy Rómában egy pap
sem maradna életben s kő kövön nem hagyatnék, ha
sikerülne neki Európát Olaszország ellen mozgósítani.
A legkisebb interventio, a pápaság eltörlésére kénysze
rithetné Olaszországot. J ellernzö, hogy az olasz szabad
kőmivesek 1882 -re a világ minden ritusú páholyait meg
hívták egyetemes szabadkőmivesi congressusra! A pá
holyokből ered minden baja az egyháznak és a jelen
társadalomnak, ott van a forrása azon tengernyi szenve
déseknek. melyekbe a gonoszság meríté Krisztus Jézus
földi helytartóját.

(Péterfillér.) A kulturharczok folytán nagy rnérték
ben megapadt a pápának nyujtott segélyadás. Igy pél
dául a trieri megye évenként 70--80 ezer frankot kül
dőtt, most alig tiz ezeret. Hasonlag van a dolog Bel
gium és F. O.-ban. Anglia, Olaszország, Amerika inkább
elfogadják, semhogy adnának valamit. Ennélfogva ne
vonjuk el magunktól az áldást, mely az adakozóknak
biztosittatott az Ü dvözitő által. Mert ha jutalmazza a
koldusnak adott alamizsnát, annál nagyobb mértékben
önti áldását azokra, kik istenileg alapitott egyházának
földi támaszait erősítik. Mert ő Szentségének most is 9
millio frankra van szüksége. Minden bibornok 8 ezer
forintot kap. A nuncíaturák igen sokat emésztenek.
20 olasz püspököt élelmez, kiknek az olasz kormány
semmit sem ad. Régi hivatalnokait, katonáit némi nyug
pénzben részesíti. És az a sok olaszországi szerzetes,
kik most mind kolduló szerzetek lőnek, ugy ostromolják
a pápát kéréseikkel, hogy sok péterfillér, éhenhalók ke
zébe jut. Szokta az Ur Isten néha rendkivüli adomá
nyokkal pótolni a hiányt. Például, egy vasutigazgató
egyszerre 100 ezer frankot adott; egy amerikai vállal
kozó egy rnilliót, de az ilyen rendkivüli dolgok nem lé
vén gyakoriak, a kath. hivek első sorban saját papjaik
eltartásával levén igénybe véve, vajmi sokszor zavar
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támad a pápai pénztárban. Tehát kinek Isten vagyont
adott, s óhajtja hogy az halála után is kamatozzék, hogy
a lehető legnagyobb fructificatiót elérje, adjon belőle a
pápának ; az igy elhelyezett összeget nem bántja sem az
állami tönk, sem a zsidó el nem viszi.

(Apró hírek.) A .pensylvaniai legfőbb törvényszék
egy papot, aki püspöke ellen (Scrauton megye) kárpót
lási pert inditott, végleg elutasított, azon indokolással,
hogy egyházi ügyek csupán egyházilag intézendők el.
Kiléphet az egyházból, de az egyházi itéletet világi
törvényszékhez fellebbez ni nem lehet. - A Prot.~. és
i. lap' (z. szám 8. lap) még most sem tudja, hogy a
katholikusok nem imádják a szenteket. - Sz. Labre-ről

mondja: "ez a bolond decz, 8-án szentté avattatott." - K.
U. tanitotta : "aki pedig mondja atyafiának bolond, méltó
a gehenna tüzére." (Máté V. za.) .- Azután felszólítja a
katholikusokat, hogy hagyják el azt a vallást, mely ilyen
őrülteket részeltet canonisatióban. - Ugyan merjék egy
szer kimondani, hogy mit hisznek, mert addig hiábanj.gon
dolkozunk" a tudományról, világosságról, amit nyujtani
akarnak. - Santander püspöke három spanyol lap szer
kesztöjét kiigtatta az egyházból. Erre az egyik, a I,Dia
rio" rögtön megszűnt ; a "Montana" szerkesztöjének azt
üzente háziura, hogy 3 nap alatt takarodjék ki házából"
mert különben kidobatja, a harmadik (Voz) előfizelőinek

kilencztized része elhagyta, - haldoklik. -- Japánban
ahogy kiadatott a szabadság, sok szakadár hittérítő vo
nult be és katholikusoknak nevezik magokat. - Európá
ban, melynek 24z.000,000 lakosa van, jelenleg 3108 száz
éves ember él. Ezen Matuzsálemek kőzőtt 1864 nő és
és 1244 férfi van, az erős nem tehát jelentékeny kisebb
ségben van.

Szerkeszti: ZÁDORI JÁNOS.

Előfizetési dij egész évre 6 frt. oszt. ért'

Esztergom, 1882. Nyomatott Buzárovits Gusztávnál.



AZ UTOLSÓ KERESZTES-VEZÉR.

A lovagias kőzépkor számtalan példáját szolgál
tatja a regényes vállalatoknak. Ezeknek koronája
és betetőző dicsősége a keresztes hadak voltak, nem
zedékeken át a középkornak legeszményibb történeti
eseménye. A mi anyagiasabb korunk alig képes
teljesen felfogni és megérteni a lehetetleneknek látsz6
nagy eredmények azon ezéiba vevését, mely száza
dokon át a legnagyobb szellemeket lelkesítette ezen
- mint némely történetirök mon .Iják - ábrándos
őrjöngésre, de a mely őrjöngés, magok megvallják,
nemes és dicső volt, mély rendszerrel, eszményi czél
lal, nagy eredményekkel. Nem akarunk mi itt ezek
ről beszélni, sem befolyásukr61 az akkori keresztény
társadalomra, csak azt jegyezzük itt meg, hogy ma
nap nincs már történetir6, e névre méltő, ki el nem
isrnerné, hogy oly mozgalom, mely hosszu időszakon

át a legtöbb keresztény népnek szivét lelkesedésre
ragadta, mely varázsával elbűvőlte a kor legelső

hőseit, legtehetségesebb államférfiait, legönzetlenebb
szentjeit s legnagyobb királyait, hogy e mozgalom
legsajátabb, legszükségesebb, legszebb és legneme
sebb folyománya volt idejének. Bármi visszaélésekkel
jártak e hadjáratok, tekintve nemzetgazdasági, szellem
életi és társadalmi eredrnényeiket, tekintve azt, mi
lett volna a tulpezsgő ifju erőkben forrongó Euró
páb61, ha e hadjáratok nem létesültek volna, két-.

Uj M. Sion. XIII. kötet. II. f'dzet. 6
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ségbe sem jöhet, hogy azok nagy jótéteményei voltak
az akkori időknek.

Ha valakinek jellemét és életét tanulmányozni
akarjuk, vigyázzuk meg, ha lehetséges, eszményeit.
El kell lesnünk természetének romantikaját s meg
vigyázni lépéseit, melyeket a köznapi közönséges
élet utjain kívül tesz. Ha megtudjuk, miről szokott
álmodozni va?,y ábrándozni, reményünk lehet, meg
ismerni őt. Epp így van az egész emberiség törté
netében. A keresztes hadak, épp úgy mint valamivel
előbb a szent Graal, a kereszténység életének köl
tészete voltak a 12. és 13-ik században. Azok rnen
tették meg az életet az elposhadástől és az elő

középkori barbarismusba való visszaeséstől; azok
vegyítettek e századok ambitióiba és viszályaiba
megnemesítő cseppeket a legeszményibb enthusias
musból ; azok adtak e századok imaginatiójának oly
nemes irányt és czélt, mely megmentette őket a
nemtelen porbahullástól, idealisabb foglalkozás hiá
nyában. Az életnek vagy a korszakoknak ezen köl
tészete az, mely megszentelő sava az emberiségnek.
De nem azon költészet, melyet a költők később

versekben megirnak, hanem azon költészet, melyet
a népek tettekben megélnek. A költészetet előbb

megélni kell, azután lehet csak megirni s a valódi
dicsőség az elsőé, mert egész népet illet, míg a leiró
kőltőé csak nehány keveseké. A költő maga ren
desen nem más mint emlékfelujító. A költő mint
nagy és heroikus vállalatokkal teljes kornak utószü
lött gyermeke lép föl, s rnidőn muzsája megszólal,
az illető nép politikai életében már rendesen hanyat
lás vagy legalább szünet állott ·be s maga a muzsa
megszólalása jele, hogy a heroikus korszak bevég
ződött. Augustus császár fölkiáltása ismeretes: Varus,
add vissza legióimat! Julius Caesar diadalmenetben
vitte volna Arminiust Rómába. Shakespeare kor
szakot alkot a drámában, de ha nem éltek volna
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Erzsébet alatt és előtt Cortez, Pizarro, Drake, Ca
vendish, Forbisher, Grenville és Raleigh, Shakespeare
sem létezett volna, s midőn, föllépett, az angol po
litikai élet is hanyatlani kezdett. Tehát azon költé
szet az életnek sava az emberiségnek, melyet a
népek magok tettekben élnek meg s a 12. 13-ik
század e költészete a ker. hadak voltak.

Magok e ker. háboruk sz. Lajos király e végső

sóhajával végződtek: 6h Jeruzsálem! óh Jeruzsálem!
S a nerries nagy lelkesedésnek, melylyel megkezdet
tek, meg nem felelőleg végzödtek. Azonban, habár
befejeztettek anyagilag, az őket létrehozó szellem
tovább élt. A nemzedékek szenvedélyesen, nemesen,
dicsően és hosszu időn át vérzettek és küzdöttek
szép tervök, Jeruzsálem helyreállitásának létesitésé
ben, és a küzdelembe végre belefáradtak; de a re
mény, mely a mozgalmat előidézte, nem halt meg,
mert az a középkori vallási élet oly magasrendű

érdekét illette, melyet mi nem is vagyunk képesek
teljesen méltatni, mert sokan nemcsak a jeruzsálemi
királyság helyreállitását várták, hanem az "Uj
Jeruzsálem" -nek, Krisztus szeretet- és békeországá
nak fölállitását. A remény, hogy a jeruzsálemi ki
rályság helyre fog állíttatni, meghalt, de a remény
életben maradt, hogy azon remény uj életre fog
támadni. Egyetlen kor sem tud eléini a Visszanyert
Paradicsomnak - egy vagy más alakban - visiója
nélkül, s a mult századvég őrjöngő népvezéreiben épp
úgy élt az, mint a szent sír felszabaditásáért vérző

milliókban. S midőn avisió megszünt kelet felé, a ker.
hadak lelkesedésének kimerültével, ujra föléledt nyu
gat felé; rnidőn az emberek kizárattak az utból, mely
kelet felé vezetett, sóhajtozva nyugat felé kezdtek te
kinteni "a sötétség tengerén" át, melynek európai
partjain a legelső népek laktak, vállalkozók, műveltek,

előhaladottak.

A ker. hadakról szóló ez általános megjegyzéseink
6*
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látsz6lag kevés összefüggésben állanak azon férfiunak
cselekedeteivel, a kinek megkezdett szenttéavattatási
processusával s annak sajnos akadályaival néhány
év előtt e folyóiratban foglalkoztunk - Columbuséval.
De az emberiségnek nagy vállalatai a történetben
sokszor alig gyanított módon függnek össze. Igy
Columbus is szívben és szándékban mint keresztes
élt és halt meg, s ő zárja be voltakép e nagy vál
lalat korszakát. Sz. Lajos szivében a ker. hadak
eszménye nem élt tisztább és nemesebb szenvedély
lyel, mint Columbuséban. Azért szándékunk e sorok
ban néhány rövid szőval azon kapcsolatot rajzolni,
mely a r z-ik századbeli Európa eszményi nagy vál
lalatait a t ő-ik századbeli Európa nagy fölfödözé
seivel összeköti.

Columbus Kristőf az utolsó keresztes-vezér volt.
Ó nemeslelkű idealista, de egyszersmind korának
legkiválóbbja volt azok közt, kiket a tettek embe
reinek szoktunk nevezni, pionnier-ja azon bátor cso
portnak, melynek fölfedezés volt szent ker. hada, s
melyaz "Uj-Jeruzsálem "-et nem kelet, hanem nyugat
felé kereste, a sötétség tengerén át. Columb ké
pezi a kapcsot a kőzépkori Eur6pa szent-sír-harczai
s az angol Erzsébet-kor azon fölfödözö vállalatai
közt, melyek az akkori idők imaginátiójának más
irányt adtak, s az emberiség kereskedelmi érdekei
nek és politikájának uj szinteret. Az ő életének
azon vonását, hogy valójában keresztes vezér volt,
mely tulajdonsága a nyugati fölfedezések iránti tü
relmes enthusiasmusának tüzét táplálta benne, jelle
mének és életének méltatásában kevéssé figyelte meg
a történetirás. Távol tőle, hogy azon ujabb kornak
lett volna férfia mint portugalli hajós Henrik, kinek
iskolája teljesen a fölfedezések gyakorlati müvébe s
az ezek által megváltoztatott jövőbe volt elmerülve,
Columb oly ember volt, ki szellemét elmult nemze
dékek heroikus hagyományaival táplálta. Ó valőjá-
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nak gyökereit mélyebben mint korának bármely más
nevezetes férfia, verte azon korba, mely végéhez
volt közel, s ugyanily minőségében Isten eszközének
hitte magát egy egészen uj kor megnyitásában az
emberiség történetében. És ez mindíg így van. Azon
férfiak, kik uj korokat nyitnak meg, rendesen legerő

sebb kapcsai a rnulrnak és jövőnek. Azok, kik a
haladásnak nagy lépéseit jelölik a történetben, hor
doz6i egyszersmind fajunk története szakadatlan con
tinuitásának. Igy történt ez Columbbal is. Életének
legdrágább reménye volt, a nyugaton jó"l(ó'dó'zend/J or
szágokban az Ur nevét terJeszteni s azok fóvedelmeib/Jl egy
nagy, végleges és diadalmas keresztes hadat vezetn-i, s e
körülményből az Erzsébet-kor nagy fölfődözö válla
latai keletkeztek. Columb e ker. hadat ugy fogta
fel, mint a melyből a legnagyobb áldások harmato
zandnak az emberiségre, egész tervének háttere min
dig a Béke Fejedelmének királysága, azon eszme,
mely a keresztény történet egész nagy drámájában,
a legviharosabb és legvérengzőbb korszakokban is
mindíg az emberek szemei előtt lebegett. És Columb
nak ily minőségü telfogása, távol tőle hogy egy nagy
jellemnek nemes gyöngesége lett volna, vagy egy
igen praktikus embernek extravagantiája, val6jában
egész lelkesedésének főrug6ja volt, mely fönntartotta
erélyét és kitartását s egyedül magyarázza makacs
sziv6sságát kitűzött főltételeiben. nemes szerénysége
s szivének egyszerüsége mellett. Mi nevethetünk az
ő felfogása fölött, de jobb volna, ha sírnánk saját
manapi felfogásaink fölött. Nagy vallási remény
táplálta az elhatározás tűzét Columb szivében, s ily
természetű remény azon fuvalom, mely izz6 feliérségig
szftja az életerő tüzét a legnemesebb s legüdvösebb
hatású férfiakban a történetben. Nagyon szükséges,
hogy a történetiróknak legyen szemök, érzékők a nagy
emberek és nagy korok ily minőségei iránt. Ez teszi
Carlyle-t oly nagy mesterré a történetirásban.
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Egy levelében Ferdinand- és Izabellához IsoI-ben
Columb aző korai vonzalmát a tengerhez s szenve
délyét a földrajzi tanulmányok iránt egyenest az
Istenségnek tulajdonítja, mely így előkészítette őt az
általa betöltendő hivatásra. Valjon tévedett-e a nagy
ember, midőn Isten kiválasztott eszközének tekintette
magát? Valjon a nagy gondolatok, melyektől a nem
zetek és korok sorsai függnek, honnan jönnek az
emberek elhatározásaiba ? Honnan jött Mózesnek a
főlhívás Canaánba? Honnan Sz. Pálnak Maczedó
niába? Honnan Columbusnak az uj világba? A gon
dolat maga egy dolog; a hit, mely azt mint valóságot
megragadja, s láthatólag a lélek szeme elé helyezi,
egy másik dolog, de ez utóbbi magasabbrendü. Egy
a vizeken túli világnak puszta ismerete száz külőn

böző forrásból jöhetett Columbusba, lelke ősszegyűjt

hette magába a conjecturák azon szétszórt suga
rait, melyek egy a vizeken túli szárazföldről gyer
meksége óta keresztezték egymást elméjében. De
mi tette azokat fontosabbakká előtte, mint ezer más
ember előtt, kik szintén ismerték azokat? Honnan
azon érzettől való áthatottság, hogy e föladat meg
oldása neki jutott, még élete áldozatának árán is?
Honnan a hit, mely föntartotta és hordozta őt ve
szélyes vállalatában, azon magasztos hit, hogy Isten
akarata, miszerint ő tegye meg a főlfődőzést, s hogy
az Isten dicsőségére fog szolgálni? El kell olvas
nunk a zsidókhoz írt levél I I -ik fejezetét, hogy
felelhessünk. Columbus egyike volt az illető dicső

hősöknek. A hivatottság érzése szellemi dolog volt
Columbusban, s ez az ő gondolatának egy a vizeken
túli világ létezéséről ugyanaz volt, a mi általán a szel
lem a testnek, melyet lelkesít és inspirál; s el kell
hinnünk, hogy Columb oly igazán hivatott át a vizeken
Istentől, mint Ábrahám hivatott át a folyón, vagy tar
susi Saul hivatott át a Troas és Neapolis közti tenger
szoroson, hagyott európai egyházat alapítson. Nézzük
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csak az időt, melyben tolumb fölfödözéseire indult,
hogy a gondviselésszerüséget észrevegyük.

A r j-ik század látta végét a ker. hadaknak s
Európa uj és magasabb fejlődés időszakába lépett.
A r j-ik század volt nyugati Európában a feslő nem
zetiségnek, a megszülemlő müvészetnek és nemzeti
irodalmaknak nagy százada. A modern világnak ez
volt erőteljes gyermekkora. A nemzeti monarchiák
ekkor kezdték határozottan eltüntetni a zavarokat
és bajokat, melyeket az elfajzott feudalismus előidé

zett s midőn a 14-ik század megnyilt, a franczia és
angol monarchiák már szilárdan állottak s a népek
mindkettöben, bár külőnbőzö módokon és kőrülrné-

nyek között, érezni kezdték jogaikat a közügyekben
való lényeges részvételöket illetőleg; a nemzeti iro
dalmak pedig, melyek a tudósok gondolatait köz
kincscsé tevék, szép reményekre jogositólag hajtották
bimbóikat és rügyeiket mindenütt. A lS-ik század
már a nemzeti irodalmak teljes kifejlésének s a ki
rályi hatalmak teljes megszilárdulásának volt tanuja;
e században a király mindinkább képvíselöje lett a
nemzetnek s kormánya oly dolgokra kezdett képes
lenni, mely dolgok egyszerüen lehetetlenségek voltak
két századdal előbb. A nemzetek is megszilárdulva
képesek lettek megkisérleni nagy válIalatokat és ha
így nagy népek szándékában feküdt, távoli és nagy
expeditiókat kezdeni. ott voltak a királyi udvarok
és kormányok körül azon szervezett testületek, me
lyek a vezetést és felelősséget magokra vállalhatták.

Mért fektetünk sulyt e dolgok elmondására?
Mert igen nagy befolyással voltak oly válIalatra.
mint Colurnbusé. Medina-Celi herczeg egyszerüen
visszautasította Columbust vállalatával, azon reflexió
következtében, hogy, ha a vállalat sikerül, "az
oly fölfedezéseket vonhatna maga után, oly ki
terjedésűeket és fontosakat, hogy csak királyi hata
lom vehetné azokat kezébe". Es a herczegnek igaza
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volt. Soha Columbus előtt ily fölfödözés valamire
val6 és tart6s gyümölcsöket nem hozhatott volna.
Szükséges volt, hogy egy egész nemzet, szilárd és
megállapodott kormánynyal, legyen abban érdekelve
s vegye magára annak egész ügyét. Soha a IS-ik
század előtt nem volt Európában nemzeti kormány,
biztos alaku s határozott politikáju, mely kezébe
vehetett volna ily ügyet, mint egy uj világ fölfödö
zése, És éppen ez a gondviselésszeril. a dologban,
hogy éppen azon időben, midön a nyugati nemzetek
és kormányaik eléggé megszilárdultak arra nézve,
hogy nagyobb mértékü cselekvési folytonosság lett
nekik lehetséges, midőn megvoltak biztos ország
határaik, midön megszaporodtak számban, midőn

terjedő jólét, gazdagság s értelmi erő nagyobbsza
básu cselekvésre sarkalta őket: hogy az Isten épp
akkor helyezte Columb szivébe a szándékot, átkelni
azon vizeken, melyek rémeitől eddig mindenki vissza
borzadt, s eur6pai népeknek ott uj világot nyitni.
Ily tortéJletz" dolgok bizonyitják a magasabb hivatást
Columbusban; ilyenek bizonyitják, hogy sz. Pál nem
hitte bizonyosabbnak, miszerint az Úr őt a pogányok
megtérítésére hívta, mint Columbus, hogy adjon egy
uj világot az emberiségnek. Ez magyarázza végte
len türelmét és kitartását iszonyu akadályok s keserű

csalódások között, e benső tűz fejti meg, hogy nem
mondott le tervéről, bár lelke forrongásától harmincz
éves kora előtt feje teljesen meg6szült.

Birtak-e a régiek tudomással Amerika létéről?

E kérdés épp oly érdekes magában, a tudomány
szempontjáböl, a mily fontos Columbus és vállalata
megitélésére.

Már Aelzdnban találunk egy helyet (Var. Hist.
III. 18.) mely Theopompus egy töredékét tartotta
fönn, hol említés tétetik egy beszélgetésről Silenus
és Midas közt, a melyben az előbbi azt mondja, hogy
Eur6pa, Ázsia és Afrika tenger által vannak körü1-
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véve, de hogy ez ismert világon túl egy sziget van,
nagy kiterjedésű. De a többi, a mit mond, oly ha
tározatlan és képzeleti, hogy semmit kivenni belőle

nem lehet. Többet mond már Plato ismeretes helye.
Egy saisi pap állitólag értesitette Solont, hogy régi
időkben egy sziget létezett, Atlantis, a herculesi
oszlopokon tól, de nem igen messze, nagyobb, mint
Ázsia és Afrika együtt, de földrengés folytán elme
rült, oly nagy mennyiségü iszapot hagyván vissza az
oczeánon, hogy az illető hely azóta hajóknak meg
közelíthetlen. Sokat nem, de valamit mégis mond e
hely. Az illető vidéken vannak szigetcsoportok, vul
canikus processusok határozott nyomaival, nyugat
felé pedig óriási, Európa kiterjedésével biró homok
zátonyok tengeri nővényékkel. - Az augustusi kor
ban a messze nyugaton létező szárazföld hitének
határozottabb nyomaira akadunk. Ott van Strabo
ismeretes helye, hol ő kifogásolván Eratosthenes azon
állitását, miszerint ha az atlanti tenger nagy kiterje
dése nem volna, India könnyen elérhető volna ten
geren Iberiáből - azt mondja, högy ott két sőt több
lakhat6 földrész létezhetik a mérsékelt égöv alatt,
azon szélességi kör közelében, mely Athenen és az
atlanti tengeren át vonatik. Seneca azt állitja, hogy
kedvező széllel néhány napi tengeri ut választja el
Indiát Spanyolországtól s "Medeaban (II. 375) prő

fétává lesz, midőn mondja: "Venient annis saecula
seris, quibus oceanus vincula rerum laxet, et ingens
pateat tellus, Tethysque novos detegat orbes, nec
sit terris ultima Thule". - A keresztény korban már
bizonyos dolog, hogy I ooo körül a normannok is
merték Grönlandot és lehajóztak New-York széles
ségeig, sőt talán a mexik6i vidékekig, mert mexikói
legendák világoshaju, isteni idegenekről beszélnek.
De e skandináv kal6zok semmi tart6s fölfödözést nem
létesítettek, éppen mert kalózok voltak. Nem volt
hatalmas, megszilárdult nemzetök, mely támogatta
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volna, s mivel a vállalatnak nem volt európai gyö
kere, Columb idejében már csak gyönge hagyomány
volt, mely Columb főlfődőzői érdeméből és dicsősé

géből semmit le nem von.- A II-iktől a 14-ik
századig történt fölfödöző utazások s azok leirásai,
az almagrurinoké, Madoc herczegé, a faroei halá
szeké, Antonio Zenoé, a corterealoké sat. valamint
kelet felé Marco Polo és Mandeville-é, többé kevésbbé
rneseszerűek és megbizhatatlanok. A biztos törté
nelmi alapuak, melyek végre Columbéhoz vezettek,
a IS-ik században Portugalliából indultak ki. Az
első babér e téren hajós Henriké. Madeira és a
Cap Verde i szigetek fölfedezése s a Cap Bojadortól
Sierra Leone-ig való kémlelő ut Afrika partjain le
felé az ő dicsősége. Halála után (1463), Diaz Ber
talan megkerülte a Jó-reménység fokát, s megnyitotta
az utat Indiába. Ez eredmény nem főltünő, mert a
kis Portugallia ekkor szilárd, hatalmas és virágzó
királyság volt. Ugyane jövő előtt állott Spanyol
ország, mely a mórok elleni küzdelmét és saját egye
sitését befejezvén, Európának egyik leghatalmasabb
királysága s legfényesebb udvara lett s Columb vál
lalatának így megteremtette a legelső szükséges föl
tételt.

A IS-ik század e vállalkozó hatalmas mozgalmai
közt született Columbus, 1435 körül; az évet illető

leg Irving, Helps és Major, e kérdésben legnagyobb
tekintélyek, nem tudnak megegyezni. Nern szándé
kunk itt a nagy férfiu ismeretes életrajzát adni, csak
egyéniségének eddig nem igen méltatott oldalát,
mély vallási meggyőződését akarjuk itt röviden meg-
világítani, vállalatának általa tekintett czélját: az Úr
nevének terjesztését s egy nagy ker. had vezetését;
vállalatának azon általa történt fölfogását, hogy azt
isteni hivásnak tekintette; mindezeket 1I1ajornak "Se
lect Letters of Columbus" ez. mesteri uj munkája nyo
mán, melyből látjuk, hogy e nagy férfiu életkérdése
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Angliában is hatalmasan foglalkoztatja a szelle
meket, *)

Mindenekelőtt bizonyos dolog, hogy anagy
fölfödözés egyrészről a legtáradságosabb, legvesze
delmesebb, legkitartóbb, emberek által valaha véghez
vitt munkának volt gyümölcse, másrészről Columb
azon rendületlen hitének, hogy az Úr hivta meg őt
e munkára. Miután a páviai egyetemen megvetette
alapját tudományos készültségének. rövid idő alatt
majd Angolországban, majd Izlandon, majd messze
lenn az afrikai parton, majd egy Madeira-szigeten
találj uk őt; minden helyet megvizsgált, minden ada
tot összegyűjtött, mindenbe beletekintett, a mi anya
got és alakot nyujthatott nagy eszméjének, mely
lelkében égett. Minden térképet, minden könyvet
tanulmányozott, melyet saját kora vagy régibb idők

földleirói, utazói, fölfődözöi magok után hagytak, s
levelezést folytatott mindazokkal, kik segithették azon
müben, melynek végrehajtására Isten által meghivatva
hitte magát. Elég mesét, ellenmondást, képtelensé
get, babonát, tudatlanságot találhatott a régibb ira
tokban, mi zavarba hozhatta volna őt ; s mégis az
ismeretlen utra oly methodussal, az eredmények oly
biztos elörelátásával, oly tervszerűséggellépett, mely
bámulatunkat vonja magára. Ezt azon körülmény
magyarázza, hogy lelkét az Úr igéjének folytonos
tanulmányozása által erősitette. Kevés ember volt
azon időben oly otthonos a bibliában, mint Columbus.
Midön a salamancai tudós-gyűlésen a theologusok
az irás egyes helyeivel akarták megczáfolni s a Ge
nesis, a zsoltárok, a próféták hozattak föl fegyvere
kül ellene, ő viszonzásul ugyanazon sz. irás egyes
helyeit hozta föl, melyekkel lelkét táplálta, saját
rendszere mellett, a messze jövőnek ragyogó pró
fétai visióit, melyekből a végrehajtásra reábizott isteni

*) A "Nineteenth Centurvv-ból, Rev. Baldwin Brown után.
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tervet kimutatta. De a sz. iratok mellett végtelen
fáradsággal és kitartással müvelte magát tudomá
nyaiban. S ez mutatja az utat, melyen a genius
diadalai felé közeledik. Nem otthon val6 álmodozás,
hanem kemény, szigoru, veszedelmes munka és fára
dozás hozta öntudatra Columbusban nagy hivatását.
S nagy embereknél ez mindig így van. Brillians
eredmények mögött mindig türelem és verejték ho
nol. Ily térfiak győzelmes geniusa nem vakit6 villám,
mögötte támogató hatalom nélkül, hanem vezérlő

fény, melynek tüzelőfáját a tudomány szolgáltatja, s
melynek tüzét az Istenbe vetett hitnek s a fáradha
tatlan munkának szellője szítogatja. A véletlen, a
szerenesés eset még semmi tart6sat nem létesített.

Három dolog volt. társulv31 Columbus lelkében:
egy uj világ fölfödözése, az Ur nevének ottani ter
jesztése s Jeruzsálem fölszabadítása, s e társulás on
nan magyarázhat6, mert e dolgok a legerősebb gyö
kerekkel birtak a kereszténység egész addigi nemes,
dicső, vallási mnltjában. Columbus, bármennyire volt
egy ujabb kornak megnyit6ja, a sz6 legszorosabb
értelmében középkori ember volt, egész lelkületével.
Daczára Enriquez Beatrixhoz val6 eddig föl nem de
ritett viszonyának, mely szenttéavattatásának ugylát
szik legerősebb akadálya, nemcsak hogy teljesen
középkori világnézlete volt, hanem val6ságos szent
életet élt, mint ezt néhány év előtti czikkeinkben e
foly6iratban kimutattuk. Mai felfogás megpanaszol
hatja, hogy gyakorlati nagy czélját, egy uj világ
fölfödőzését, az említettük transcedentalis dolgokkal
kötötte össze, de az bizonyos, hogy az ő középkori
szemében világi vállalatának e dolgok adták meg
azon megszentelést, mely hasonl6 lelkületű emberek
nél lényegi, s mely nélkül neki is alig lett volna
bátorsága, az egész vállalatot megmerni. Továbbá,
Columb, egész művében talán legtöbbet nyomott
előtte az Úr országának kiterjesztése, de nemcsak
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az uj világban, hanem általán a Béke Fejedelme
országának, kit annyiszor említ irataiban, létesülése
a földön, azon eszményi alakban, mely e szomoru
szenvedő világnak visszaadja a becsületesség, a sze
retet, a béke összes áldásait. A bűn kiirtva gyöke
restől; az önzés kizárva az emberi szívböl ; a zsarnok
ság, igaztalanság, kegyetlenség száműzve a világból;
a társadalom szervezve mint egy nagy keresztény
testvéresűlés, az egyenetlenség, könyek és fájdalom
megszüntetve, szövetkezés szeretetben ember és em
ber, ház és ház, nemzet és nemzet közt; mindez
betetézve az ég minden áldásával, mindavval, a mit
bölcsek emberi haladásról valaha előre mondtak vagy
költők megénekeltek, vagy próféták előre megjösol
tak: ez volt azon eszmény, melylyel Columb lelkét
táplálta s melylyel erősitette magát a legnagyobb
világi vállalatok egyikére, melyek valaha nemünk
történetében végrehajtattak. - Szegény álmodozó!
mondja itt a mi korunk, ha ugyan nem rosszabbat.
Jól van, de ha ez álmodozás volt, akkor átmentek
azon nemünknek legszellemesebb képviselői. Mind
nyájan a legnagyobb gondolkozók Pythagoras és
Platótól Comte-ig királyi értelmi erejöket ilynemű

álom mimődon lehető létesitésében gyakorolták és
használták el, a létezők reconstructiőja valamely
schemájának épitéséb en; regenerálni az embert egy
regenerált világban! Álom, álom! igen, az, és pe
dig haszontalan álom, ha az emberi gondolat annak
egyedüli szülője, de nem az, ha, mint ezt nemünk
legerősebb szellemi munkásai, legmélyebb gondolko
z6i minden időben hitték, van Valaki, kinek van ha
talma az álmokat teljesíteni!

Columb tervének ezen szélesalapű kiterjedése,
magas eszményisége és királyi volta igen sokat ma
gyaráz az ő élettörténetében, mi eddig nem volt
teljesen érthető. Magyarázza mindenekelőtt az ő

kitűzött föltételeinek szigoru fejedelmi voltát és azok-
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hoz való szivós ragaszkodását. Columb tudta hogy
királyi vállalathoz királyi jövedelmek szükségesek.
N ézzük csak.

Azon mértékben, amelyben bámulnunk kell a
Columb által isteni hivatásáról táplált öntudatot, mely
őt nagy vállalatára erősítette, azon mértékben nem
értjük első tekintetre azon föltételeket, melyeket Co
lumb a maga és családja részére Ferdinand- és
Izabellának kitűzőtt, mint expeditiójának sine-qua
non-jait; föltételeket, melyekből nem akart engedni,
bár azok ismételve megbuktatással fenyegették vál
lalatát, azonnal annak kezdetén s melyek annyira
megkeserítették életét. E föltételek, melyekhez any
nyira ragaszkodott, mindenki előtt tulhajtottaknak,
extravagansoknak tűntek föl, a kik csak hallották;
de. ő nem akart módositást elfogadni.. Fejedelmi
méltóságokat és fejedelmi jövedelmeket kötött ki
magának, ő, a különhen legegyszerübb, legigényte
lenebb, legszerényebb ember, nehéz fáradságos mun
kához szokva, ki majdnem elhanyagolta saját és
családja, környezete ügyeit! Ezen, végre elfogadott
föltételek ezek voltak: I, Hogy Columbus maga
birja életfogytig, s halála után örökösei és utódai
birják mindvégig az admiralitási méltóságot és hiva
talt minden általa fölfödözendö országok fölött, mind
azon szabadalmakkal , privilegiumokkal , jogokkal,
melyeket Castilia admirálja élvezett saját kerületé
ben ; 2. Hogy ő legyen az emlitett földeknek alki
rálya és főkormányzója, azon privilegiummal, minden
sziget és provincia kormányzóságára három jelöltet
fölállítani, kikbőr egyet az uralkodók fognak kiválasz
tani; 3. Hogy ő följogosítva legyen maga számára
visszatartani egy tizedrészt az ezen admiralitásban
találandó gyöngyökből, drágakövekből, aranyból,
ezüstből, füszerekböl, sat.: 4. Hogy ö vagy hely
tartója legyen egyedüli biró minden ügyben és pör
ben, mely az ezen országok és Spanyolország közti
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kereskedelmi érintkezésből támadhatna ; 5. Hogy a
fölfödözésre indulandó hajók fölszerelésének költsé
geiből ő viselhessen egy nyolczadrészt, de a ha
szonból nyerjen ugyanannyit.

Ezek voltak azon föltételek, melyekről a spanyol
uralkodók hallani Sém akartak. Mérsékeltebb, habár
még mindig elég liberális föltételeket terjesztettek
elő, de Columb egyszerüen visszavetette azokat.
A mily kifáradt és beteg volt testileg-lelkileg hosszu
évek tanulmányai és fáradozásai és gyümölcstelen
sürgetései következtében, egyszerüen elhagyta a
spanyol udvart és avval minden reményét. nagy
vállalata teljesülését illetőleg. Nem volt még
messze, midön Izabella utána küldött és föltételei
elfogadását igérte. Ekkor Columbus ismét vissza
tért. Nem látszik hihetetlennek első tekintetre,
hogy egy ember, ki egy nagy munka végrehaj
tására Isten által hiszi magát hivatva, visszauta
sítja azt megkisérleni, kivéve oly föltételek alatt,
melyeket mindenki extravagansoknak talál? Az
ember azt hinné, hogy oly Ielkületű embernek
mint ő volt, ez lett volna beszédje: "Létesüljön
a dolog, történjék azután velem és javaimmal
akármi. Csak hadd érjem el a nyugati conti
nens partjait s nyissam meg az utat másoknak,
bármi módon, bármely áldozatok árán, és ha
meghalok is, ha partra lépek!" De Columbus
nem így beszélt. Előtte a föltételek épp oly
szentek voltak, mint maga az ügy. Csak ezen
föltételek alatt akart elindulni; ha nem találko
zik fejedelem, ki elfogadja azokat, akkor elma
rad a vállalat maga, és átmegy más kezekbe.
Oly lelkületü embernek esetében, milyen Colum
bus volt, csak egy mód van megfejteni az ő

fékezhetetlen ragaszkodását oly föltételekhez. me
lyek ujra és ujra hajótöréssel fenyegették ré
ményeit s megrontották , megkeserítették egesz
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életét, *) és ezen egy m6d: az ö tervének fönebb
mondottak szélesalapu kiterjedése, magas, eszményi,
királyi volta; azon körülmény - mint ezt kimutatja
Helps mesteri rnűvében a spanyol fölfödőzésekröl,
hogy Columb vállalatában Amerika, az Indiák föl
födözése csak egy rész, egy tag, egy lépés volt, az
első lépés előtte sokkal nagyobb, fontosabb dolgok
hoz, mint ezeket emlitettük.

E nagyobb, fontosabb dolgoknak egyik förésze
a ker. had viselése volt Jeruzsálem főlszabaditására.

Talán közelebb feküdt szivéhez, mint maga a főlfö

dözés. Azon pillanatban, mihelyt a fönebb emlitett
föltételek elfogadtattak, Columb az uralkod6k elé
terjeszté a ker. hadat illető tervét: hogy azon kin
cseket, melyeket az uj világ fölfödözéséből remél,
azon jámbor szándéknak szenteli "a jeruzsálemi szent
sírt a hitetlenek kezeiből kiszabadítani". Midőn föl
födöző utjáről (~iadalmasan visszatért, azon fogadást
tette, **) hét év alatt egy 5000 lovasb61 és 50,000

gyalogb61 álló hadsereget állítani és szerelni föl az
említett czélra, és egy második ugyanoly számu had
sereget a következő öt év alatt. Mennyire ragasz-

*) Bár igaa, hogy sok zavar és rendetlenség volt agyarmatokban,
mi legalább ürügyet adhatott Ferdinandnak Columbus visszahivására, de a

valódi ok alighanem máshol keresendő. 1497-ben Vasco de Gama folytat
ván Diaz Bertalan utját a Jó-reménység fokán túl, a kincsek mint bőség

szaruból döltek a portugalli királyságba; Columb visszahivatásának évében
fódöztetett föl Brazilia is. Ferdinand ekkor kezdé megfontolni azon vidékek
nagyságát és gazdagságát, melyeket Columb fölfödözött, s melyek fölött majd.
nem királyi hatalmat adott ő a fölfödözőnek s utódainak, És Columb nem
volt azon ember, ki jogaiból engedett volna. Ez elég megértésére annak,
hogy Ferdinand hogyan jutott azon következtetésre, miszerint az admiralis

végkép visszahivandó, ennek utja mentegetések, igéretek és hasonlók által
készíttetvén elő. Columb tulságos hatalmassá és veszedelmessé lett mint alatt

való. Alighanem itt van a fölfödöző sok megaláztatásának, csalódásainak és
ssenvedéseínek fő gyökere. Habár vannak, kik magát Ferdinandot vé

delmezik.
**) Az ezt tartalmazó levél az uralkodókhoz, elveszett, s így a foga

dalom kelte nem bizonyos.
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kodott e szándékához, onnan láthatjuk, hogy, midőn

lánczokban hozták haza Spanyolországba, s ő szen
vedéseinek ugyszólván tetőpontján volt, nem magá
val foglalkozott, hanem egy memorandumot dolgozott
ki az uralkodók számára, kérvén abban őket, telje
sitsék a fogadalmat, melyet neki szegénység és be
tegség megtiltanak ; ugyanazon időben irt a pápá
nak, ismételvén annak, hogy vállalata általa a szent
sír fölszabaditásának szándékából indíttatott meg;
végre halálos ágyán végrendeletében még egy
szer ünnepélyesen megerősitette azt, midőn em
lített tervét mint szive legdrágább tárgya s éle
tének legszentebb czélja végrehajtását örököseire
hagyta. ")

Columb tervének ezen része tudjuk, nem telje
sült. Tervének első részét, melyet ő nem tekintett
a főnek, de a mely a világnak vált hasznára, végre
hajtotta; a második rész végrehajtásában, melyért
szive egy hosszu életen át dobogott, s melynek
vágya csontjai velőjében égett, a világ hálát
lansága megakadályozta őt! Lánczokban hozták
Spanyolországba vissza, melyet egy uj világgal
ajándékozott meg! Haity kikötőjébe, mely szigetet
ő adta a világnak, a beteg és nyomorék visszatérőt

nem akarták bebocsájtani! Valóban az emberek
nagysága egyenes arányban áll az általok keltett
gyülöletekkel , az irántok táplált hálátlansággal!
1503-ban egy uj világ fölfödözője ily helyzetről

*) "Hem : Az említett Don Diego, vagy bárki más őrőkőlje a birtokot
az ennek jövedelmeiböl félretehetö minden összegeket, a vagy az ö vagy ő rő

kösei nevében tett vételeket, biztosítsa a sz. györgyi bankban, mely 6";'-ot
ad j mindezt azon czélra, melyet kifejteni fogok".

"Hem: Miután mindenkinek kötelessége Istent szolgálni, akár szemé

lyileg, akár javai által, és a genuai sz. GyörgynéIletett pénzek teljesen biz
tosak ..... az lndiák jövedelmének itt biztosított tökéi Jeruzsálem főlszaba

ditására lesznek fordítand ők . • .•"

Sat.

Vj M&')'&f Sll'll XIII. k~tet, tr. fU.ct. 7
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kénytelen az uralkodókhoz irni Amerikából : "olyan a
sorsom, hogy husz évi szolgálat, melyen oly sok baj
jal és veszedelemmel vergődtem át, semmi hasznot
nem hozott, és e mai napon nincs Spanyolországban
egy hajlék, melyet magaménak mondhatnék. Ha
étkezni vagy fejemet nyugalomra hajtani szándéko
zom, kénytelen vagyok egy korcsmába vagy vendég
fogadóba menni, és legtöbbször nincs annyi pénzem,
hogy számlámát kifizethetném ..... Teljesen tönkre
vagyok téve, mint ezt már jelentettem. Eddig má
sok fölött sírtam; most az Ég könyörüljön énrajtam
és a föld sírjon fölöttem. Anyagi dolgaimat illető

leg nincs egy blancám alamizsnára, a lelki dolgok
ban itt az Iridiákban nem tarthatom meg vallásom
előirt szabványait. Nyomorúságomban teljesen ma
gamra hagyatva, betegen, a halállal minden nap
szembe nézve, a legnagyobb kegyetlenséggel telt va
dak milliói által körülvéve, szent anyaszentegyházunk
ládott szentségeitől elválasztva: hogyan lesz árva
lelkem elfelejtve, ha ez idegen országban választatik
el a testtől! Sírjatok fölöttem, sírjatok, kiben sze
retet és igazság lakozik! ... "

S ennyi nyomor, ily sok szenvedés nem volt
képes megtörni lelkét, meghajlítani erejét, kioltani
reményének fényét, melyet élete utolsó lehelletéig
táplált. Meghalt, mint életfeladatának martyrja, ked
ves tervének végrehajtása nélkül, megnyugodva az is
teni végzésben. a legnagyobbak egyike, kikről nem ünk
története beszél, manap közel hozzá, hogy oltáraink
tiszteletére méltattassék l Bobadilla lánczait magával
vitte sírjába, de teljesült vele mit ismeretes visiejaban
az Úr igért neki: "Ne félj, hanem bízzál, sorsod
márványou lesz megirva !" Vele kezdődik az uj- s
végződik a középkor, valamint a keresztes hadak kor
szaka. N eve elég nagy arra nézve, hogy két nagy
kornak jelelje határát mindőrőkké!

..';zeJ~ü'mrey •
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Huszonhárom éve lesz nemsokára, hogy egy szép
őszi nap délutánján Nagyszombat városában elöszőr ta
lálkozánk, Mindketten, többi társainkkal együtt a vá
lasztott pálya küszőhén állottunk, kőnnyű szivvei véve
búcsút ifju korunk ábrándjaitól s feladatunk komoly
mértékét alig sejtve, a hajlam és hivatás fogalmai iránt
alig tisztában magunkkal, de ifjú hév· és lelkesedéssel,
bizva Isten véghetlen kegyelmében kezdők az utat, mely
magasztos czélunkhoz vezetett. Csak a jó Isten, a min
dentudó ismerte keblünk vágyait, hallotta magányunk
néma sóhajait, értette szivünk kűzdelrnét, midön elhagyva
a világ zaját, egy uj világba léptünk, hogy Jézus Krisz
tus, isteni Mesterünknek benső tanitványaivá váljunk.
A választott pálya, bármi szép, fenséges legyen s őssz

foglalatja minden vágynak, reménynek, első pillanatban,
midön szigoru s merev szabályaival lép elő, megdöbbenti
a hivatott lelket is. De az ifjú kor tünde zománcza min
díg ott ragyog az első félelmen, mely nagy kőtelmekkel

szemben érett férfiú szívét sem hagyja érintetlen. Bol
dog évek voltak azok, melyeket az intézet falai kőzőtt

tőltőrtünk s ez évek apró nélkülőzéseiben, szigora s fe
gyeImében, szivélyes, benső baráti viszonyaiban, tiszta,
derült örömeiben több báj vala, minőt a későbbi komoly
élet valaha nyujthatott. Mi élveztük e boldogságot ön
tudatlan, s csak most, midön eljöve az idő, hogy ifjúkori
emlékeinknél melegedjünk, érezzük mily becses, mily
drága volt az. Nem ismertük akkor ama fojtó remé
nyeket, melyekre a későbbi életben a haladó korral nőtt

legyőzhetlen tettvágy, annyi jónak s rossznak szülöanyja,
megtanít; nem sejtök sem örömeit sem bánatát magasztos
feladatunknak, nem ismertük az élet komoly vészeit, a
kisértések nagyságát, mely az oltártól ragadja el álda-

t"
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zatait, s azon méla keservet, mely felkeres csöndes ma
gányunkban, szivünkre nehezkedik, s már itt kezd gyö
tömi ama megrenditő kérdéssel, miképen feleltünk meg
kötelességünknek. Nem ismertük mindezt, s kötelem
tudatunk egész teljében csak akkor ébredt föl bennünk,
midőn a szentség fölvételével Isten szolgáivá avattattunk.

Mi is kiküldettünk - halászatra. Te Barátom! utó
dom valál egy népes községben, mely Istenbe vetett bi
zalommal megkezdett törekvéseidnek tanúja. Már akkor
élt szivedben azon ihletteljes szellem, mely oda vezérelt,
hol most vagy. De nem az emlékek közössége az, mi
engem ezen sorok írására vitt, ki tudva téged pályánk
rendes medrében, csak sorsunk mértéke szerint lennék
hivatva ily tartalmú levelet hozzád intézni s akkor is
kerülve a nyilvánosságot, mely vajmi gyakran nem fogja
föl a szándék tisztaságát, egyenesen hozzád intézve ; ha
nem az eszmék és érzelmek közössége az, melyeket a
messze távolból hazádba küldött leveleid mindenfelé éb
resztettek, ezek ösztönöztek engem arra, hogy e sorokat ir
jam s nyilván közzé tegyem. Ne sértsen tehát az, hogya
mit irántad magán uton megtehettem volna, nyilván te
szem meg; hogy amit inkább ohajtottál volna, mellőztem,

s amit nem ohajtottál, megtettem. Isteni Mesterünk in
telme szerint ugy kell világoskodnunk, hogy az emberek
lássák ami jó cselekedeteinket s dicsőítsék az Atyát, ki
menyekben van. De tényeink itélöje Isten. Nekünk felada
tunk panasztalan, nyugodtan elviselni kiváltképen azon
tetteink félreértését, melyekről sejtjük, hogy azok a lelkek
épülésére, vigaszára szolgálnak. Viseld el tehát te is, hogy
e lapok hasábjain közlöm veled viszhangját leveleidnek,
melyet azok szivünkben ébresztettek. Ugy vedd soraimat,
mint sokak lelkéből fakadt szeretetteljes fohászt, melyet
nehéz küzdelmeid , fáradozásaid kőzőtt biztatásul, vigaszul
küldünk neked; úgy vedd, mint meleg baráti kézszorí
tást, melyet egykori pályatársaid küldenek hozzád a távol
magyar hazából.

Nagy és fenséges a hivatás, melyért epedtél, 8 me-
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lyet elnyerned sikerűlt, hogy ezentúl csak annak élj.
"És mindaz, ki elhagyja házát, vagy atyjafiait- vagy nő

véreit, vagy atyját, vagy anyját .... az én nevemért
százannyit nyer és az örök életet fogja birni" - mondá
az édes Üdvezitö. E ritka, drága malasztot nyerted Is
tentől, ki megengedte, hogy Érette élj és munkálkodjál
egészen. Lelkesitsen Jézus szent szive! Messze állunk
tőled, nem mártföldek távolságát tekintve, hanem pályánk
egyenetlenségét, kik köznapi munkák közepett fáradunk,
küzdünk, csüggedünk és remélünk, élünk egyik napról
a másikra s lelkünk sovárgását lenyügzik földi ügyek.
Kinek szivében, ki valóban Jézus Krisztus papja lenni
törekszik, ne volnának koronkint feltörő jobb vágyak
azon eszményi tökély után, melyet isteni Mesterünk az
ő mennyei Atyjában állitott elénk; ki nem érezte volna,
kiváltképen az évek haladtával, mily tökéletlen, mily
hiányos a mi életünk azon szent törvényekkel szemben,
melyeket Jézus az ő követőinek előirt? Hányszor futunk
remegő szivvel öntudatunkhoz, keresve erőt, megnyug
vást, s térünk onnan vissza keserű bánattal, hogy annyi
és annyi jűt elrnulasztánk. Hidd el, ha lehetne közöt
tünk valaki, ki teljesen boldognak érezné magát, az té
vedésben van feladatát illetőleg; mert fény, jóllét, hata
lom ép úgy ki nem elégítheti a szívet, mint el nem al
tathatja az öntudatot. A látszólagos jóllét keserű csaló
dás. Minél inkább ismerni tanulja az ember Istent s
törvényeit, annál inkább belátja, hogy csak Krisztusban
van üdv. És pályatársaink legnagyobb része a földiek
nehéz gondjai alatt nyög, ezer veszély- s üldöztetésnek
kitéve, látva naponkint mint nyer egyik csatát a másik
után a Jézust gyülölő szellem, mint fondorkodik a gonosz
lélek az egyház ellen, mint ragadja el a lelkeket a kár
hozatra, mint lesz annyi becsületes} a lelkek javára irány-

.zott törekvés semmivé, mint rontja el az uralgó szabad
elvű szellem a hivatott lelkeket, mint tépnek szét min
dent, mi a vallás, erkölcs, jellem egyetlen támasza, mily
infernalis hejehujja van a pokolban. Értem és méltány-
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10m, ha a független és áldozatrakész apostoli szellem
megundorodik e czivilizácziótól, s a pogányoknál keres
résztvevő, még megnyerhető lelkeket.

Te azon szándékkal mentél a világ legrégibb s még
mindig pogány népe közé, hagyott hirdesd Jézus taní
tását s a lelkeket az ő mennyországa számíira megnyer
jed. Lelked előtt lebegtek fényes példái nagy elődeid

nek, kik a tant, melyet hirdettek, vérükkel pecsételték
meg. Azon szándékkal rnentél el, hogy onnét ez élet
ben vissza ne térj, s e földi élet után ott nyugodjanak
hamvaid. Olvastuk hosszú, terhes utadat, résztvettünk
szenvedéseidben, s most osztozni akarunk őrőrneidben.
Amit tevéI, jól tetted; s Isten meg fog áldani, jutalmazni
érette. De téged nem e mivelt világ romlottsága, nem
azon fájó tapasztalás vezérelt tova, melyet ittléted alatt
szemeiddel láttál, nem azon gondolat, hogy itt, nálunk
nincs mit tenned, hanem azon sovár vágy, mely egyk
ron védszentern szivét is betölté. Legyen a mi feladatunk,
életünk, példánk s tanításunk által jobb kort előidézni

azon nemzet életében, melyet balsorsa mindíg üldözött,
üldöz most is, melynek népe most hóhérai előtt térdel,
s nyugodtan nézi mint kovácsolják lelke rablánczait.
Oh vajha Jézus szent szelleme szállaná meg sziveinket,
az ő lelke vezérelne, támogatna minket, hogy a jritetle
neket, eltántorodottakat az igazság forrásához, minden
áldás kútfejéhez visszavezethetnők; vajha bár vérünk
árán is, láthatnők fajunk valláserkölcsi ujjászületését,

lelki boldogságát, hogy lennénk hitben erősek, remény
ben csüggedetlenek, szeretetben állandók. Te, ki uj
nyájat keressz Jézus egyházanak, ejts egy imát érettünk,
hogya régi nyáj pásztorához visszatérjen. A távolság,
az örök válás nem olthatta el szivedben a szeretetet,
szegény hazád népe iránt; foglald imáidba népünk bű

neit, szenvedéseit, a veszendő lelkeket, imádkozzál a ma
gyar nép másodszori s valódi megtéréseért.

Legyen neked édes azon hit, hogy minden hír,
melyet éle! edről, munkálkodásaidról, fáradozásaidról ne-
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künk adsz, ami lelkünk épülésére szolgál. Nem kiván
csiság, szórakozás vágya vezérel minket leveleid olvasá
sára, hanem első sorban Jézus egyházának ügye, az Ö
szent tanításának megnyert lelkek sorsa és állapotja, 
ami közös ügyünk; másodsorban a benső, önzetlen ér
dek, mely szívünket hozzád köti. Elhiszszűk, hogy ki
messze távoztál tiéid köréból, minden kötelékből kibon
takozva, mi még e világ hiú örömeihez kapcsolhatott
volna, ki önkényt vállaltad magadra hivatásod nélkülő

zéseit, hogy egyedül Isten országa népesítésén fáradozzál,

szorgosan kerülni akarod rnindazt, mi elméd figyelmét,
szíved szeretetét, más, mint kitüzött ezélod felé fordít
hatná ; értjük, hogyalázatodban fontolóra vetted, valjon
hasznos-e lelkednek egy kapcsot mégis megőrizni, mely
egykori pályatársaidhoz köt, s midön életed, müködésed
esélyeit a nyilvánosságra hozod, nem fog-e épen ezen
úton a sötét szellem ellened fondorkodni, hiú sejtelmek
kel megkisérteni. De gondold meg, hogy amit ez uton
tész, szintén Isten dicsőségére szolgál, s hittéritöi mun
kálkodásod eredményének, valamint mindennek mi nehéz
feladatodra vonatkozik, nyilvánossá tétele ránk nézve
lelki épülés, buzdító gondolat, édes elégtétel. Míg messze
tőlünk, annyi veszély és nélkülözések között viseled Jé
zus könnyü terhét és édes igáját, nem epedve másért,
minthogy lelkeket nyerj isteni Mesterünknek, példád lel
kesítse itthon ami szíveinket, irányozza a tökéletesb élet
eszménye után vágyainkat, tanítson forróbban szeretni
kötelmeinket. Azért lelkedét meg ne tántorítsa azon
gondolat, hogya távol hazából barátaidnak hozzád kül
dőtt meleg szózata dicséret és magasztalás akar lenni
azokért, miket Istennek tettél s tenni fogsz. Más a te
jutalmad, mely után vágyol, melyet hogy Isten neked
megadjon, ami hő kivánságunk.

E sorok, drága Barát! győzzenek meg téged arról,
hogy Isten véghetlen kegyelméből elnyert nehéz pályá
don a mi lelkünk legtisztább rokonszenve kisér, hogy
önzetlen örömmel szemléljük fáradozásaidat, hogy Isten
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oltára előtt rólad megemlékezünk, hogy apostoli mükő

désedre Isten bőséges áldását kivánjuk. E lelki kapocs
fűzzön minket hozzád! Légy erős s kitartó; Jézus szent
szíve iránti szereteted lángoljon mindínkább szívedben;
buzgalmadhoz adjon Isten testi erőt, egészséget s hosszú
életkort, hogy vetésednek gazdag aratását megérjed. És
ha volna lelkedben egy elrejtett titkos vágy, - az mely
ben xaveri szent Ferencz élete utolsó pillanatáig epedt
anélkül, hogy elérhette volna, az melyet csak Isten ismer
egyedül, ki a szívek és vesék vizsgálója, az ő bölcs
intézkedései előtt alázattal meghajolva kérjük, hogy az
ő akarata s nem a miénk teljesedjék. Te csak harczold
tovább a jó harczot, végezd pályafutásod s tartsd a hitet;
eltétetett számodra az igazság koronája, melyet meg fog
neked adni azon napon az igaz Biró. Legyen neked ked
ves a mi emlékünk, mint nekünk a tiéd az; ez juttasson
eszedbe minket valahányszor az Ur oltára előtt állasz, mert
Isten malasztjai nélkül mi sem tehetünk valamit. Irj gyak
ran! mert sorsod s ügyed egyformán érdekel minket, Vedd
szívünk ismételt hő kívánságát; .... Isten oltalma, a
sz. Szüz szeretete legyen veled, kisérjen utaidon!

Maszlaghy Ferencs.

GÁZAI LEVÉL.

T. U. Hét hónapja mult, hogy Esztergomban meg
fordultam, s ez idő alatt gyakran gondoltam a kellemes
napokra, melyeket ott a szép papnöveldében töltöttem.
Minthogy ismét Gázában vagyok, megküldhetem az igért
tudósítást Gáza városáról s az itt két év előtt általam
alapított hitterjesztói állomásról.

. Gáza egyike a világ legrégibb városainak, mely a
szentirásban sokszor említtetik. Bár szintén az igéret
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földjéhez tartozik, a zsidók még sem birták soha á llan
dóan elfoglalni Gázát, mert mindíg az idegenek pártján
állott s a zsidókkal ellenkezett, daczára annak, hogy a
próféták ismételve fenyegették az Isten átkával. Isme
retesek Sámson hőstettei Gázában, valamint a város el
foglalása N. Sándor által. Egyébiránt nem a pogány,
hanem a keresztény Gázára szándékunk figyelmünket

kiterjeszteni.
Régi hagyomány szerint Gáza a szent család jelen

léte által lőn megszentelve, midön ez Herodes elől Egyp
tomba menekült s midön onnan visszatért. N yilván Gá
zában hallá József, hogy Herodes helyett Judaeaban
Archelaus uralkodék s álmában itt lett felszólitva, hogy
Judaea helyett Galilaeát válaszsza tartózkodási helyül.
Emerich Katalin jelenéseiben is szerepel Gáza. Most is
ismerik Gázában a helyet, a pogányok ép ugy mint ke
resztények, a hol átutaztában a szent család lakott. A
város közelében mutatják e helyet egy mezön, mely most
egy moharnedán birtokában van. Én e mezöt nagyon
szeretném megvenni, de egyrészt a pogány oly mesés
értéket tulajdonít e helynek, hogy még megtudnom sem
sikerült mennyit követelne érte, másrészt erre még most
elég pénzem sincsen; azért várnom kell mig Istennek
tetszeni fog engem s hiveit e szent helylyel megvi
gasztalni.

A kereszténység korán jutott be Gáza városába.
Valószinüen Fülöp szerpap és Simon apostol voltak az
elsők, kik ott az evangeliumot hirdették. Philemon, kihez
sz. Pál levelet irt, tartatik Gáza első püspökének. Mind
amellett Gáza még sokáig egyik fő fészke vala a bálvány
imádásnak, és lakóinak legnagyobb része a keresztény
hit elfogadásáról szót sem akart hallani. Az első három
században bizonyára itt is folyt a keresztények vére.
Diokletian alatt vértanuságot szenvedtek Timotheus, Sán
dor, valószinüen Móris és Thea, valamint Silvanus 
Gáza püspöke s egész Palaestina leghőslelkübbvértanuja.
Utóda Asklepios, nagy hive volt sz. Athanáznak ; e rniatt
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az arianusok székhelyéről elüzték , s méltóságától meg
fosztottak, de a római szentszék jogaiba ismét vissza
helyezte. Sz. Hilarion a IV-ik században a szerzetesi
intézmény terjesztése s ápolása által nagy lendületet
adott a kereszténységnek Gázában. A szent püspök
Gáza közelében született ugyan, de Egyptomban alkalma
volt megismerkedni a szerzetesek és remeték szent élet
módjával, melyet annyira üdvösnek talált, hogy midö n
Gáza püspöke lett, 3000 remetét telepített le püspöki
székhelye közelében. E remeték szent élete s a szent
püspök csodái nagyban mozdíták elő a keresztény hit
terjedését, ugy hogy a környéken egész városok és fal
vak szegődtek a kereszt zászlaja alá. Midőn azonban a
szent püspök látta, hogy csodái által nemcsak a keresz
tény hitvallóknak, hanem saját személyes tisztelői- és
bámulóinak számát is szaporítá, hogya rendkivüli tisz
telet elől kitérhessen, elhagyta székhelyét, s menekült
oda, a hol senki sem ismerte. Halála után, Gáza közelé
ben Cyprus szigetén találták nyughelyét. Sz. Irenion
püspöki utóda Gázában, Irenéről nevezett templomot s
mellette házat épített, mely azután püspöki residentianak
szolgált. A hitehagyott Julian császár alatt még egyszer
rohanták meg Gáza pogány lakói a keresztényeket, szá
mosat Uözülök kínoztak, s templomaikat és kolostoraikat
felgyujtották. Ekkor szenvedett a három testvér Eusebius,
Vestabus és Zeno. Ezek egyik unokatestvére N estor
szintén kínhalált szenvedett; Zeno azonban, egy más
unokatestvérök, megmenekült, s később Gáza püspöke
lett. Még csak sz. Porphyriusnak, ki a 4-ik század vége
felé volt Gáza püspöke, sikerült a pogányságot végkép
kiirtani, lerontván Arkadias császár engedelmével a bál
ványok templomait számra tizenkettőt, s a legnagyobbik
helyébe Eudoxia császárné bőkezüségéből,az igaz Istennek
emelvén fényes basilikát, melynek felszenteltetése 405-ben
ezer szerzetes jelenlétében történt. A város lakói mind
meghódoltak a keresztények Istenének s Gáza az arabok
betőréseig, 200 évnél tovább tiszta keresztény város vala.
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Ezután is létezett még keresztény község Gázában, vér
tanukat is szült az egyháznak, köztök majumas-i Pétert,
kit azért kínoztak a mohamedánok, mivel tanaik hamis
ságát kimutatá és szemökre veté. Legnevezetesb püs
pöke Gázának ez időből sz. Cosmas, rokona damasceni
sz. Jánosnak. A kereszténység a mohamedánok uralma
alatt Gázában mindirikább hanyatlott, ugy hogy most a
népes városban alig van ezer keresztény. Ezek is job
bára szakadárok; érsekük Jeruzsálemben székel. Gáza
városa a kőzépko rban akkora volt mint Páris, jelenleg
is Palaestina egyik legnagyobb városa; lakosainak száma
25 ezer.

Midőn 1877-ben először rándultam ki Gázába, nem
keveset bámultam a város nagyságát s nagy kiterje
désü gyümölcs-kertjeit, melyek minden oldalról oly szépen
övedzik. Egy egész óráig bolyongtam, míg katholikus
házba értem, hol vendégszeretetért folyamodhattam. Más
nap a többi között meglátogattam a nagy moscheát, az
egykori pompás kath. székesegyházat, melyet sz. Porphy
rius épitett. A basilika 3 hajóját elválasztó gyönyörü
márvány oszlopsorok látása igen fájó benyomást tett
rám, s szorult szívem, pirult orczárn, észlelve Gáza vá
rosában Islam győzedelmes uralmát az egykor virágzó
kereszténység felett. Néhány nap mulva elhagyván a
várost, szomorkodva katholikus lakóinak sorsán, kiknek
pásztor hiányában nincs módjukban keresztény kötel
meiket teljesithetni. Ezen időtől fogva e város emlékétől

lehetetlen volt megválni lelkemnek; míg végre is arra a
meggyőződésre jutottam, hogy Gázában Isten országa
dicsőségére többet tehetnék, mint Jeruzsálemben. Hosz
szabb ideig tehát azon gondolattal foglalkoztam, hogy
jó volna Gázában hitkűldéri állomást alapítani. De hol
vegyem az eszközöket fentartására.P ! A patriarchához
forduljak? Igen ám, ha ennek nem hiányoznának az
anyagi eszközök, már Gázában missiói állomás régóta
léteznék ! Nem maradt egyéb hátra, mint magamnak
néznem segélyforrások után. Mint osztrák, bizodalmamát
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Ausztria-Magyarország és Németország katholikusaiba
helyezém s szilárdan elhatározárn a patriarchához menni
s tőle a gázai missio megnyitására felhatalmazást kérni.
Az ösérsek a kinevezési okmányban kegyes volt nekem
felhatalmazást adni nemcsak a gázai missio alapitására,
hanem arra is, hogy Gázában s a környékén alapítandó
hitküldéri állomásokon, az egyházi szabályok szernmel
tartása mellett szükséges számban világi papokat, mint
hitküldéreket alkalmazhassak. Emlitenem sem szükséges,
hogya missiokra hivatást érző világi papok kőzöl első

sorban Ausztria-Mag-yar- és Németország világi papjai
nak ez iránti óhajai fognak figyelembe vétetni,

Istenbe s jótevőim támogatásába helyezett bizoda
lommal, daczára hogy egy fillérem sem volt, megnyitot
tam a missiot Gáza városában 1879. jun. havában; s így
e nagy városban is képviselve van a katholicismus s
kath. lakosainak s a benne nagy számmal előforduló

idegen gabnakereskedőknekalkalmuk van a lelki üdvös
ségükre szükséges malaszt eszközöket igénybe vehetni.
A missio már két év óta fennáll, s van neki még három
évre bérelt háza, kápolnával és iskolával, s két telke,
egyik Gázában, másik a kikötő közelében, hol nemsokára
uj állomásra lesz szükség. A missio megnyitása óta foly
ton szaporodott a katholikusok száma, csakhogy jobbára
bevándorlások által. A szakadárok kőzöl csak kevesen
tértek meg s erre egyelőre nincs is remény és pedig
két okból: először is mert a szakadároknak szép tem
plomuk van, a katholikusoknak meg csak kis kápolná
juk, másodszor pedig, mert nagyon háttérbe szorítja
missionkat a pénzes protestans hitküldér, a ki 4 iskolát
tart fen 2 tanitó- és 2 tanitónővel, kinek ezenkívül gyógy
szertára is van, egy gyógyszerésze és egy orvosa, s
ezek a gyógyszertárba járó népnek először vagy felol
vasást tartanak a bibliából, vagy pedig predikácziot,
aztán adják csak meg a szükséges orvosságot. Még egy
kórházat is szándékoznak építeni. Ily körülmények kő

zött a protestansokkal versenyezni nagyon bajos. Én
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még legtöbbet reménylek azo n körülménytől, hogy Gáza
környéke gyarmatosok letelepitésére nagyon kedvező;

hiszen Amerika is nagy részben az európaiak bevándorlása
folytán lett katholikussá ; mért nem lehetne a keleten is
ily módon lendületet adni a katholícismus ügyének?
Azért kiváló gondom lesz arra, hogy Gáza környékén
katholikus gyarmatokat létesítsek.

A gázai missio eddigi fennállását a kölni szeritsír
egyletnek, a münche ni Lajos egyletnek s kűlőnbözö or
szágok jótevő katholikusainak köszönheti. Az ausztria
magyarországi hitterjesztő egyletek részéről - őszintén

szólva - nagyobb támogatást reméltem. A jövő tán vi
gasztalóbb leszen. A missionak még nincs temploma,
nincs iskolája, nincs háza a hitkűldér számára; a szent
család szentélyét is meg szeretné vásárolni, egy kert is
szükséges volna; de a pénzsegély, melyet a nevezett
egyletektől nyer, távolról sem elegendő mindezekre.
Azért az apostoli királyság katholikusaihoz fordulok
alázatos kérelmemmel : vennék a gázai missiót segitő

pártfogásukba. Áldozárok bizonyos számu intentiok in

gyenes elvállalása által szintén sokat segithetnének rajtam.
Kik erre készek volnának, azokat arra kérem, hogya Salz
burgi Kirchenblatt szerkesztöségéhez a következő sorokat
intézzenek : N. N. kész a gázai missio javára 10 (a mennyi
tetszeni fog) intentiot elvállalni. Lakhely pontos jelezé
sével. Az így befolyt pénz kizárólag a szent család tisz
teletére épitendő templomra fog fordittatui. Az adomá
nyokat is ő gyüjti uj évtől kezdve s rendeltetése helyére
juttatja.

V égre palaestinai hirek gyanánt megirom még a
következő dolgokat. Októberben 105 spanyol zarándok
látogatta meg a szentföldet, köztök 44 áldozár. Ranile
ban minap zavargások voltak, a mohamedánok megtá
madták a szent Ferenczrendjének szerzeteseit egy kerti
fal miatt, A rendőrség r a-öt közülők becsukott, köztük
a város polgármesterét is, a mi üdvös hatással volt a
szentföld mohamedán lakosaira. Néhány nap előtt egész
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éjen át tartó felhőszakadás volt Gázában, minek folytán
a város környékén 7 tó képződött s 100 ház a külváros
ban romba dőlt. Gázából a mult évben igen nagy meny
nyiségü gabDnát szállitottak el. A kormány 7000 hold
szántóföldet akar a legtöbbet igérőnek eladni; eddigelé
csak 2000 forintot igértek érte. Minap 100 hold föld
50 forintért adatott el. Az éjszakafrikai mozgalmakkal
és koleraval itt senki sem törődik, mindenki csak föld
mivelés- és gabnakereskedéssel foglalkozik.

Gatt Gyiirgy,
ap. hitküldér.

HEGYI Sf~T ÁK.
(Folytatás.)

Eisenerznek már neve mutatja, hogy azt vasnak kö
szöni, ezt pedig akifogyhatlan Erzberg szolgáltatja, me
lyet két bányatársulat mivel: az innerbergi és a vor
dernbergi. Már a kelták és a rómaiak stajer vasból
késziték fegyvereiket. Görög és római irók egyaránt
dicsérik a noricumi vasat, ami kétségtelenné teszi azt,
hogy itt a bányászat már azon ős időben virágzott. Az
Erzberg igazi kincsládája Stajerországnak : a hegy merö
vas. Gazdag vastartaimát már messziröl árulja el vör
henyös színe, oly gazdag az, hogya vas úgy szólv án
napfényen fekszik. Azért, a téli évszakot ki véve, nem
is dolgoznak itt tárnákban. hanem nyilt bányákban. rob
bantással fejtik a hegyről a kovát, mely azután kocsikon
eltolatik az illető csatornákig, ezeken lebocsájtatik a
pörkölő kemenczéhez (Rőstofen), honnan a pörkölt kova
ismét az olvasztó kemenczékbe szállíttatik. A tolókaesik
az egész területen vas-síneken járnak, a kov.i helylyel-
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közzel gépek által is lebocsáttarik. A vordernberginél
a fejtett kova gőzmozdonyú vasuton a Prebühl tetejére
vonatván, innen Vordernbergbe (város) szállíttatik. Ily
magason járó gőzmozdony, meglepő jelenség. Az Erz
berg csuesán colossalis vasöntetü kereszt díszlik, melyet
János föherczeg állíttatott I823-ban. A bányászok száma
mindakét bányában, nyáron három, télen kétezer körül
forog, a helybelíeken kívül jönnek csehek és tiroliak is
munkába, Az Erzberg kincsei kirner íthetlenek, elkell
ezer év is hozzá, míg az ki lesz merítve. 1873-1877
közt 15.877,800 metermázsa java érczet szolg'áltatott, ami
4.752,000 metermázsa nyers vasat adott, de ez az ércz
nek csak azon része, melyet a bányák magok olvasztot
tak ; tudni kell hogy nyers kovát is árusítanak el nagy
mennyiségben, még külföldre is.

A hegyre vezető ut egyre meredek, de mivelhogy
erdőben visz, azért könnyebben viseljük a fáradságot.
A hegy kőzepén felüli laposon gyönyörü fenyves berek
ben sz. Borbála kápolnája áll, rnellette egy érczkovából
alkotott szószék, E helyt ülik évente nagy ünnepélylyel
bányaünnepöket az innerbergiek, amint azt a verdern
bergiek az említett vaskereszt plateauján ülik. A kápol
nában kegyeletesen őriztetik egy 1669-ben talált vaskova,
mely híven ábrázol egy szüz Mária-képet, zománczczal s
szalaggal körülvéve, melyen mintegy felírás látszik. E
csodakova, "Wunderstute", a bányaünnep napján nyil
vánosan kitétetik, a bányászok ereklye gyanánt tiszte
lik azt.

A kápolnától rövid uton fölértünk a bányához, épen
öt órakor, amikor a délutáni robbántások történtek.

Elvezettek a "Gloriette" alá, honnan kilátás szolgál az
egész bányára, mely emeletek (étage) szerint míveltetik.
A robbantások is emeletek szerint történnek, minden
emelet robbantásához külőn-külőn harangjel adatván. A
dynamit hol erősebb, hol gyöngébb detonatioval fejti at
anyagot, a szem a durrantás után csak eg-y felszálló
felhőt lát, mely alatt egymás után omlanak a lefejtett
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tömegek. Mintha ágyú dörgött volna az egész hegy
lánczon.

Igy hát ott álltam avasbánya, művelödésünk böl
csője előtt, mert hát a vas fötényezöje culturánknak.
Ez adta kezdetben a szántóekét, meg a szeget verő czi
gányt ; utóbb a lemezes, vértes lovagokat, a bilincseket,
a kinzókamrákat; legujabban a vas terhe alatt állandóan
nyögő állandó hadseregeket, vasutakat, pánczélozott ha
jókat; ez adta a vas jellemeket, a vas kanczellárokat.
amint Bismarckot, az egykori "vas grófot" övéi ujabban
nevezik. A vas egészen kiszorította az aranykort: ara
nyunk nincsen, épen csak az arany-járadék, de ez is
csak papiros; a parlamentekben is nem aranyajkakról
folyik, hanem vas ajkakról dől a beszéd árja. Ime a
vas kultur-tőrténelmel Vegyészeti, gyógyászati fontos
ságát tekintve: képes volna az Erzberg a világ összes
vérszegény, hysterikus hölgyeinek vérét regenerálni s
csodálni kell, hogy ennyi vassal szemben előfordul még
a .gyógyászatban az Anaemia szó,

A robbantások be lévén fejezve, tovább vezettek
az érczgyűjteménybe, hol minden látogatónak szabad
választása -szerint egy darabot emlékill magával vinni.
Csepegökö, vascristallisatiók (Eisenblüthe) ezek, nagyobb
kisebb darabokban, válogathatunk bennök kényünk ked
vünk szerint. Innen vezetőnk levitt a pörkölő kemen
czéhez, melynek kellemetlen gőze nyomasztólag hat a
városra. A pörkölő után még az olvasztó kemenczét
vévén szemügyre: be volt fejezve harmadfél órai járás
után bányászati tanulmányunk. Glück auf!

Van Eisenerznek még egy nevezetessége: a frauen
maueri jégbarlang. De mivelhogy három órai hegyes
ut vezet hozzá, a vezető pedig egy fáklyával, melynek
világa annyi, mint semmi, három forintba kerül: azért a
nevezetes barlangot boldogabb időkre hagytam. Ez a
kirándulás csak úgy fizeti ki magát, ha nagyobb társa
ság áll össze, kocsit bérel s elegendő fáklyáról g'on
doskodik, Az északi mészhavasoknak e Iegnagyobb



Hegyi séták.

barlangja, a leirás után rendkívül érdekes. Hossza 664
meter, belterülete 16,400 kőbmeter, Meglepő benne a
jégterem, hol a látogató a nyár közepén a télbe átvará

zsolva találja magát, továbbá a keresztfolyosó meg a
templom. A jegeczek csillogását tűndérles látványnak
mondják. A barlang keleti nyilása kilátást szelgáltat a
tragössi hegységre, gyönyörü havas tájra,

Eisenerzi emlékeim közé zárom az ottani jó vizet,
melynél jobbat a Fontana Trevi sem szolgáltat, melyről

pedig azt mondják, hogy aki egyszer megízlelte} az ismét
jön Rómába, és Moser kávéját, melyhez hasonlót egész
utamban nem találtam, pedig e tekintetben kissé kényes
vagyok, elvem az lévén: minden jó legyen, a kávé a
legjobb. Isten veled szép Eisenerz!

Augusztus 2 -án reggeli hét órakor visszavitt a vo
nat Hiefiauba, és most nappal ismerkedtem meg e tájjal,
illetőleg e hegycsoporttal, mert hegyen kívül jobbra-balra
rnitsem lát a szem. A benyiló csöndes völgyek, alighogy
engedtek bepillantást, már is eltünnek a pálya kanyaru
latainál fogva s uj meg uj hegyek és csucsok jönnek
előtérbe a legváltozatosabb alakzatokban. Élvezetes ut
volt ez az aranyos regg friss legében.

Hieflauba érkezve, feladtam podgyászomat Adrnon
tig, mert Gstatterboden legközelebb állomásig gyalog
akartam megtenni az utat a Gesáuse-n keresztül, mely a
Rudolf vasut olyannyira regényes vonalának fénypontja.
Mikor első ízben utaztam erre, megfogadtam, hogy ha
még egyszer erre vinne utam, a Gesáuset gyalog fogom
bejárni, mert csak így lehet annak nagyszerűségéberész
letesen behatni, fénypontjait közelebbről szemlélni, a kép
magasztosságának ősszbenyomását magunkba vésni. Az
osztrák havaspályák minden vonatához "kilátáskocsi"
van kapcsolva. Üveg-salonkocsi, melyről jobbra-balra II

visszafelé szabad kilátás szolgál, lehet tehát e kocsiból
a táj szépségeit tökéletesen s huzamosabban élvezni.
A kocsi csak az I. osztálynak szolgál, de lehet azt felül
fizetés mellett II. sőt III. osztályú tehát nem aristokrata

Uj M. SiOD. XIr!. kötet. II. flint. B
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utazónak is használnia, ameddig t. i. telik a hely. Első

ízben én is felülfizettem, ámde mi az a gyaloglás hoz ké
pest? A pálya gyors járása mellett hamar tűnnek el a
képek, míg a gyalogos vándor megállapodhatik minden
egyes érdekes targynál, szemlélheti azt közelebbről, el
merenghet a nagyszerüség csodálásában. Gstatterbodenig
külömben is csak két óra a járás s vezet a hegyek tö
vében ama müut, melyet már Kastenreithnál említettem
s mely az Ennssel, illetőleg a vaspályával párhuzamosan
futva, kivezet egész az admonti völgybe. Szép napon,
mint a milyen a mai volt, a képzelhető legszebb séta ez.
Utitársul most is a fiatal bécsi tanár csatlakozott hozzám,
kivel füvészkedve kellemesen töltém az időt.

A Gesáuse (zúgó) nagyszerü hegyszoros. Részint
kopár, egyes hórétegekkel takart, részint fenyőkkel si
lányan benőtt rengeteg sziklák képezik az árnyas erdök
től környezett szűk völgyet, melyen keresztül amederből
kimagasló sziklák közé szorítva, azokon megtörve s róluk
ezüstös-zöld tajtékban alázuhanva, nagy zúgással utat tör
magának a felbőszült Enns. A folyó esése Adnionttól
Hieflauig (négy órai ut) 600 lábat tévén, képzelhető an
nak sebes s erőteljes rohanása. Olyan ez a szoros,
mintha valaha a hegyek ketté váltak - és a támadt ürt
szirtekkel betöltötték volna. Ez az Enns medre. A sza
bad folyó nem engedvén magát bilincsbe szoríttatni,
igyekszik erejének teljes megfeszitésével szabadulni, majd
ügyesen átbujván a szorosokon, majd meg merészen a
sziklák tetejére ugorván s onnan megtörve bár, de fogyva
nem, a mélybe sodorván magát. Igy veszi be győztesen

az elébe gördített akadályokat, hogy szabadulva tovább
folytassa utját.

Regényes vadon ez a Gesáuse, a maga össze-vissza
kuszált foszlányos szirtjeivel. Mintha csak titánok pusz
títottak volna itt, úgy őssze-visszavannak hányva a szik
lák, ami bizarrnál bizarrabb alakzatokat k őlcsőnőz nekik.
Ámde a vadon-jellemét jótékonyan mérsékli a müvészies
pályavonal, mely itt úgy a természet, inint az építési
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műtárgyak nagyszerűségében vetélkedik a semmeringi
meg a brenneri pályával. Három alagut s ugyanannyi
híd vezet a hegyszoroson keresztül. Az utóbbiak közül
az ennsi hidat szakértők a legnagyobbszerű építési mü
tárgyak közé sorozzák. Minde müveket csak a gyalogos
vándor veheti szemügyre.

Mennél tovább haladunk, annál inkább feszül ér"
deklödésűnk, a táj nagyszerüsége lépésről lépésre növe
kedvén. A sziklaóriások közül első a Hochsteg, mely
szemünket s vele lelkünket is az égnek viszi. Kúpjának
egész szélességében mintha rézsut ösvény volna fejtve
emberi kéz által, olyan az alakja s innen van jóformán
elneveztetese is. Utána a Hochthor kúpjai jönnek elő

térbe s mikor Gstatterbodenbe értünk, egy a Svajcz
nagyszerűségeivel vetélkedőpanorama előtt állunk. Szem
k őzt a meredek Planspitze , jobbról a szakadozott Hoch
thor falai és a titánfejű Reichenstein, balról a Hochsteg,
mindannyi 6-7000 láb magas csucsok, mögöttünk szint
oly magas, az erdők zöldjéből magasztosan kiemelkedő

kúpok zárják el a láthatárt. Az Enns itt már akadály
talanul és oly tartózkodva folyik, mintha félne, nehogy
zúgásával zavarja a nagyszerű remeteség némaságát.
És csakugyan remeteség ez: a pályaállomáson és az
efőlőtt fekvő vendéglőn kívül nincs itt emberi lak. A
táj csöndjébe csak a pálya robogó vonatai, a zergevadász
egyes puskadurranásai, a mohfödte sziklán gondtalan
éneklő pásztorfiu dalai szélnak közbe. Contemplationak
van teremtve e néma magány, a hegyóriások is, mintegy
az ég örök szemléletébe merülve, erre hívják fel a ván
dort. Mathisson egyik szép költeményében (prosában)
ezeket mondja: I,Bent a vadon sötét ölében leheld ki
bánatod', hasztalan keressz viszonérzetet a világ zajában.
Inkább a szikláknak panaszold el bánatodat, mintsem az
embereknek, a szikla szentül őrzi azt meg s szánakozása
néma". Kit bánat nyom, az Gsatterbodenbe jöjjőn. A
sziklák néma szánakozással elfogadják panaszát s magukkal
égnek emelvén a sajgó lelket, írt könyörögnek le számára.

S*
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Tizenegyre Gsatterbodenbe érve, megrendeltük a
silány ebédet, addig pedig mig ez elkészült, rendeztük
füvészetí zsákmányunkat, melynek sok szép példánya
azonban nem volt elhelyezhető, mert p. az aeonitum na
pellus, a filex külőnféle nemei s nevezetesen a pteris
aquilina egy meter magasak voltak. A konyha nem
szolgáltatott egyebet kemény szarvashusnál, és szarvas
hus levesnél, melyet idegen, kellemetlen ize miatt épen
ott kelle hagyni. No de remeteségben még ez is luxus
volt, bogyót, fagyökeret illett volna rágnunk.

Egy órakor tovább vitt a vonat Admontba. Sok
tourista Hieflautól egész Admontig gyalogol, mivel a
Gesáuse még Gstatterbodenen túl is terjed; ámde itt
vége van már a vadreg ényességnek, másrészt a nap hő

sége sem engedett vala hosszabb gyalogolást. A vona
tot egyalagut mint egy kapu kivezeti a Gesauseböl a
kies admonti völgybe. Mily nagy ellentét, mily nagy
meglepetés a zord hegyszorosból rögtön a legkiesebb
völgy virányaiba áthelyezve találni magát! Ám a meg·
lepetésekben olyannyira gazdag Rudolf vaspályán já
runk. A viszontlátás örömével köszöntem messziröl sz.
Balázs münsternek kimagasló tornyait, nehány perez
még - és a vonat Admontban állapodott meg.

A d m o nt.

Az admonti völgy a legszebb tájak egyike. Fél
körben szürke havasok : a Sparafeld, a Buehstein, a
Reiehenstein, a Hallermauer zárják el, a havasok aljában
zöld hegyek koszoruzzák a völgyet egész hosszában, az
Enns vizei kigyózva szelik azt. A völgy zöldjéből az
apátság rengeteg épületei mint gyémánt ék emelkednek
ki. Az összbenyomás megragadó. Admontot nevezve,
a benczés apátságot értjük, mert maga a barátságos
mezövároska egészen igénytelen.

Az apátságot a XI. században Gebhard salzburgi
érsek, Hemma, karánt nemeshölgy hagyományából ala
pitotta ad montes, azaz a hegyek alatt, innen elnevezte-
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tése. Sz. Benedek fiai valamint mindenütt, úgy itt is a
gazdaság, a nevelés, a tudomány és a müvészet körül
jeles érdemeket szereztek magoknak, felső Stajerország
kulturája Admontból indult ki. Az apátság gazdag és
fényes könyvtára mainapiglan felkerestetik idegenek ál
tal. 18óS-iki april 27-én roppant tűzvész érte Admontot,
melynek áldozatul esett az apátság diszes egyháza is,
tiz harangjával s nevezetes orgonájával együtt (44 vál
tozat, 3000 síp), azonfelül az lI80 ablakot számláló mo
nostor egy része is. Ma az elhamvasztottnak helyét egy
uj, sokkal díszesebb templom, azaz hogy illetékesebben
szóljak, münster tölti be, az építészetnek remeke s amint
mondják, Stajerországnak ez idő szerint első egyháza.
A monostor elhamvasztott része is részben helyre van
már állitva, részint folytatólagosan helyreállittatik még.
Képzelhető, mennyi kárt szenvedhetett az apátság, mikor
épületeit tizenhat év alatt sem birta helyrehozni. Am
az Isten háza első, ez pedig százezereket vett igénybe.

Elhelyezkedve a Buchbinderhez czimzett vendéglő

ben, melynek tulajdonosnője nem a legnyájasabb szavak
ban adott kifejezést aziránti megütközésének, hogy a
szoba árát mertem tudakolni: mindenek előtt a tem
plomba sieték. Imposans annak már külseje is, belépve
pedig az egyházba, a nagyszerü arányok, a magasztos
harmonia, a komoly egyszerüség, a féltékeny tisztaság,
a titokszerü félhomály olyannyira ragadják meg a lel
ket, hogy a vándor önkénytelenü1 térdre borul, bensőleg

érezvén azt, hogy Isten lakik e helyt. Vere haec domus
Dei est. Az összlet úgy, mint minden részlete az egy
háznak tökéletesen megfelel Isten felségének, mely be
tölti a házat. Az egyház a legtisztább góth stylben
épült, a templomhajó karcsu oszlopsora égbe küldi a
sug ár csucsiveket. A festészet kizárásával, csupán a
szobrászat van itt képviselve, az összes felszerelés farag
vány, a szobrok mindegyike igazi mestermü. Sz. Balázs
szobra a fő oltár fölött, a megfeszitett, a szüz Mária
szobrai amellékoltárokon csodálatra s áhitatra ragadják
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a szemlélőt. Ihletett müvészt árul itt el minden egyes
tárgy, vésője életet) beszédet, kifejezést tudott kölcsönözni
minden alakjának. Csodálkozásunk véget nem ér, akár
a remek faragványú szószéket, akár a nagyszerü fényes
orgonát, akár a szép stallumokat, akár a páratlan szer
kezetü gyóntatószékeket szeniléljük. A fanemüek ugyan
azt az egy szint viselvén, a góth stylnek minden legpa
rányibb tárgy is megfelelvén : bevégzett harmonia előtt

állunk, melynek az a hatása vagyon, hogy harmoniába
hozni igyekszik a mi disharmonicus lelkünket is. A har
monicus renddel szemben mélyen érezzük belső rendet
lenségünket s szégyeneljük azt. A vándor csak nehezen
válik meg a szentélytől, melyben lelke édesen pihent
meg égi gerjedelmek között.

Négytől ötig idegenek számára nyitva áll a 85 ezer
kötetet meghaladó, kéziratokban s mükincsekben gazdag
apátsági könyvtár. Nem minden ember szeret könyv
tárba menni. Volt egyik utamban egy kedves utitársam,
ki mindenben egyetértett velem, csak könyvtárba nem
tudtam őt vinni. Kérdezvén vonakodásának okát, ezt
az eredeti választ nyerém : "Valahányszor könyvtárban
voltam még s láttam, hogy mennyit tanultak, tudtak, és
irtak az emberek, mindannyiszor kénytelen voltam be
vallani magamnak, hogy nagy szamár vagyok". Elte
kintve az erőteljes müszótól, igaza volt barátomnak. Én
mérsékelve a. keménységet, azt mondanám, hogya könyv
tár szentély, melyben okleveles tudósok a papok, mi
tőbbiek csak ministransok vagyunk. Én is csak mi~t

ilyen lépek a könyvtárba. A fényes, világos terem,
Altomonte szép frescoival van ékitve. A fehér falak
diszítményei gazdagon aranyozvák, a falakkal összhang
zanak a szintén fehérre festett könyvállványok. A ter
met karzat futja körül, könyvállványokkal megrakva.
A falak fehéréből kiemelkedő frescok és az aranyozás
fényt és pompát kölcsönöznek a teremnek. A padló
tarka márványkoczkákkal van kirakva. Távolítsuk el az
állványokat s királyi diszteremben vagyunk. A neve-
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zetesebb könyvtárak, melyeket eddig láttam, így a prágai
egyetemi, meg a strahovi, barna fatáblázatukkal fölöttébb
komorak: az admonti aranyozott fehér falaival, mosolyog.
Amazok talán inkább felelnek meg a tudomány komoly
ságának : de az admonti vonzóbb. Ott komor, itt ke
délyes múzsák laknak. A könyvtár mükincsei közül
kitűnnek a fából faragott "négy utolsó dolgok". E cso
portulatok amily különös phantasiaval vannak eoncipialva,
époly müvészies akivitelök, élethűen fejezik ki az ala
kok a különféle indulatokat. E remekmű egy admonti
szerzetes alkotásának mondatik, ki eredetileg pásztor
fiu volt.

A könyvtárból sétát tettem még a Rőthelsteinra,

melynek tornyos falai oly barátság-osan, oly kecsegtető

leg néznek a völgybe. Ez az apátsághoz tartozó vár,
kastély, vagy nyaraló. Négyszáz lábat meghaladó ma
gasban festéíileg fekszik, fenyves erdőtől környezve. A
feljárás nem igen kényelmes s beletelik háromnegyed
órába mig felérünk, de a kilátás, mely e pontról a ha
vasokra és a völgybe szolgál, dúsan jutalmazza fáradsá
gunkat. A vár lakatlan, csupán egy vadász mint őr

lakik földszint s ennek felesége végzi a kastélyban a
cicerone tisztjét.

Az emeletes épület szabályos négyszög, az udvarra
nyilt folyosó szolgál, ami nyilván nyaralóra mutat. Az
ebédlő falait a tékozló fiu története ékíti, ha mégis ékesség
nek mondható az egyszerű szobafestö müve, Öt szebában
képgyüjtemény van elhelyezve, de olyan, hogy megkö
szönném, ha megkinálnának vele. Kimustrált képek,
külömb en mikép is kerültek volna az elhagyott erdei
kastélyba? Arról az egyről mégis tanuskodnak, hogy
az apátság minden időben pártolója volt a művészetnek,

segitvén a kőzépszerű tehetséget is. Tegyük hozzá,
hogy a képek a megvilágitást illetőleg még kedvezőtle

nül is vannak elhelyezve, illetőleg rendszer nélkül össze
halmozva, s qualifikáltuk a gyüjteményt. A kulcsárné
iparkodott a lajstromot pótolni, de a jámbor lélek ex
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propriis, vagy felkapott határozatlan adatok után beszélt,
de beszélt a borravalóért. Jó kedvemben én is egy ké
pet magyaráztam meg neki. Jakab lajtorjaját ábrázolta
az, melyen az angyalok föl alá járnak. Miért mászkál
nak itt az angyalok a létrán, - kérdém - mikor repül
hetnek, lévén szárnyaik? Nem tudván az anyóka kér
désemnek megfelelni, megfeleltem fm neki a kapuczinus
frater szavaival, ki IL József császárnak a föntebbi kér
désre ezt a magyarázátot adta: "Igenis repülhetnének,
felséges uram, de most épen vedlenek, azért pihennek",
Az adoma mondja, hogya császár mindjárt guardiánnak
tette az elmés fratert. II. Józseftől ugyan kitelt volna.

A vár ablakaiból győnyőrü kilátás szolgál a messze
vidékre. Nem győzzük a képen legeltetni szemeinket. S
mily egészséges lakhely volna ez az elhagyott kastély!
Ablakjaiból közvetlen szini lehet az erdő gyántás illat
ját, forrásvize pedig hasonlíthatlan. Örökké kár, hogy
az épület mintegy romnak van szánva, épen csak az
enyészettől óvják még. Érdekesek a szobák ajtain a
hatalmas lakatok a régi időből és egy vaskályha a XVI.
századból, melyen rajta van az évszám is. Ismertek te
hát már háromszáz év előtt is vaskályhákat, a szóban
lévő azonkivül még szép munka is, arany diszitmények
kel. Nem öntetett, lemezekből rakták össze.

A látogatók egyik csoportjában ott volt ama bécsi
úr is, ki Waidhofenben sokalta az öt templomot. Ennek
úgy látszik minden, ami egyházi, a botrány köve.
Most mikor a magasból mérte a nagyszerű apátságot, azt
sajnálta társai előtt, hogy ez papi birtok. Egyik faluban
egyszer egy városi népboldogító felvilágosítani akarván
a parasztságot, végre azt mondá beszédjében, hogy csak
akkor lesz jobb dolog a világon, mikor ott, hol most
állnak, gaz fog nőni, "és ön mint ökör fog legelni
rajta" - adá hozzá az egyik paraszt. V olna-e Admont
ma Admont, ha az magán kézen volna? Mi tette Ad
montot azzá, ami? Az, hogy nyolczszáz éven át ugyan·
azon kézen lévén, mindig jobban és rendszeresen.gyara-
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podhatott. Mutassunk fel családi birtokot, mely csak
2-300 éven át megmaradt volna a családnál ? A csa
ládi birtokok felosztatnak, szétdaraboltatnak, eladatnak,
elprédáltatnak, elenyésznek. A papi birtok mint elsajá
tithatlan örökség megmarad, gyarapodik. Mert csak az
gyarapodhatik, ami tartós. F:s tekintve az emberiséget,
nagyobb haszna volna-e ennek, ha az apátság helyén
ma gyár állana? gyár, mely a rnunkásnak tíz rnunka
óráját - mint ismerek gyárakat - hitvány 30-40 kraj
czárral fizeti? Kérdjük csak az admonti népet, hogy
mennyit keres az az apátság erdeiben, majorságaiban,
kertjeiben, vizeiben, gazdaságában ; kérdjük az ügyefo
gyottakat, vajjon hasztalan kopogtatnak-e a monostor
ajtaján?

Mikor első ízben voltam a Röthelsteinon, a nap
verőfényében láttam a tájat, most az alkonyat váltakozó
színeiben. Mindakét kép felejthetetlen előttem. Mire le
értem, épen angelusra szólt a harang. Aki hallotta az
admonti toronyórát, illetőleg a harang csengő szavát, az
kénytelen lesz bevallani, hogy ennél csengőbb érczet
nem hallott még, minthacsak tiszta ezüst volna. Szeret
tem volna egyszer az összes harangok harmóniáját hallani.

Augusztus 3 -án, Ha az Ennstől a felső admonti
völgybe nézünk, egy szabadon álló, benőtt hegy tetején
egy kéttornyu díszes templom ötlik szemünkbe. Úgy áll
az ottan, mint egy világitó torony, amint világít
is csakugyan az egész völgynek, mert kegyes hely az,
hol a bold. Szüz sok imának szerzett már meghallgatást.
A Kulmberg, vagy Frauenberg az, zarándokoktól sűrűn

látogatott szentély. A vándor úgy érzi magát feléje
vonzatni, minthacsak mondaná a templom: venite ad
me omnes.

A mai regg kora óráiban én is a Kulmbergnek
irányzárn lépteimet. Az admonti hídon túl egyenes ut
vezet oda a folyó mentében, majdnem a hegy aljáig,
honnan azután rövidebben egy ösvény vezet erdőben a
hegyre. A sürü köd elzárt utamban minden kilátást, a
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templom elveszett a ködben. De mire a hegyre értem,
szakadozni kezdett a köd s meglepetésem annál nagyobb
volt, mikor a táj először csak határozatlan kőrvonalok

ban, majd határozottabban bontakozott ki a ködből, mig
végre a naptól megvilágitott teljes képen legeltethetém
szemeimet. Igy van lelkünkkel is: köd boritja azt s el
zárja tőle a mennyei kilátást, miglen bűnbánatára leszáll
a malaszt megvilágító napja, eloszlatja a ködöt s meg
nyitja neki ujra az elveszett égi kilátást.

Gyönyörű pont ez a Kulmberg. Köröskörül festői

hegycsoportulatok. A völgy hátában Admont pompás
münsterével, jobbra az erdő zöldjében Röthelstein, fölötte
a zord Sparafeld, efölött a Reichenstein égnek törő

kúpja. Keletről nyugatra nézve jobbunkon a Plesch
havasi legelöl, a Bosruck elöfalai, az Angerhőhe lejtöi,
a Hochtausing meg a magasztos Grimming csúcsai, a
völgyben a kigyózó Enns ezüstös habjai. Nagyszerű

panorama,
Az időről időre nagyobbitott egyház nemes, szabá

lyos olasz stylben épült, stuccoval s márványnyal gaz
dagon ékitve, a padlat is márványnyal van kirakva. Az
oltárokat márvány sorompók zárják el, az oltárképek
keretei úgy mint a sorompók fekete márvány. A fekete
márvány és a fehér stucco sajátságos szinezetet kölcsö
nöznek a templomnak. A főoltáron van a kegykép, il
letőleg szobor, mely okmányok tanusága szerint Thiemo
salzburgi érsek faragványa. A legenda mást mond,
Messzíröl jönnek zarándokok a kegyes helyrel és hogy
imáik találnak meghallgatást, arról tanuskodnak a fala
kat ékítö fogadalmi táblák s ajándékok. A templomhoz
épitve van az emeletes kolostor, illetőleg plebánialak,
mely Admonthoz tartozik s innen el is láttatik. A Kulm
berget egynél több apát választá temetkezése helyéül.
A plebánián kivül még egy-két fogadóféle ház van a
hegyen, egy fasor pedig az Admontnak néző kálváriára
vezet. Kerek kőépület aZ

I
aljában, mely félig nyitott

folyosó, a stácziók vannak elhelyezve, az emeleten az
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utolsó stáczio van: a felfeszített Megváltó. A szép mű

vészles templomtól vajmi kiáltólag ütnek el a kontár
müvü stácziók, az elhanyagolt kálvária. Kár hogy ily
helyen is extrema se tangunt. A templomban felhan
golt lélek nagyon lehangoltatik a desolalt kálvária láttára.

Dél volt, mire nyomasztó hőségben visszatértem
Admontba. Nagyon kivánatos lett volna a fürdő, de
Admontban fürdő nincsen, mert az Enns havas vize sok
kal hidegebb, semhogy rendes fürdést engedne.

A hegyekben két órányira van a Kaiserau, az apát
ság nyaralója s mintamajorsága; ez is nagyon ajánlatos
kirándulás. Délután programba volt fölvéve. De mivel
nem kaphattam sem tejet, sem vajat, sem egyébnémü
jószágot, hacsak a pater oeconomustól jegyet nem ho
zunk, ezt pedig odahaza nem találhattam, felhagytam a
tervvel. Mert bizony két óráig gyalogolni a hőségben

azon tudattal, hogyaezélnál semmiféle frissítő nem kap
ható, ha mindjárt tantalusi kinok gyötörnének is: eny
nyire hősies elhatározás nem telt tőlem. Másrészt pedig
mikép formáljak magamnak itéletet a majorság magasz
talt s érmekkel kitüntetett készitményeiröl, ha azokat
csak néznem szabad, mint a paradicsom tiltott gyümől

csét, de ízlelni belőlök nem? Nem vagyok még annyira
medve, hogy nyaljam az üvegen át a mézet. Maradjon
tehát magának a Kaiserau, megelégszem vele, hogy
fényképét láttam.

A paradicsomot említve, azt a fölfedezést tettem,
hogy Milton költeménye az elveszett paradicsomról, csak
költemény, mese. El nem veszett a paradicsom, megvan
az - Admontban. Ide jőjjenek a tudós nyomozók, kik
Ázsiában egyre keresik még az éden helyét, itt egy
tábla ily felírást mutat: "a paradicsomba", s ott találják
még Ádám apánkat is. A városhoz közel fekvő séta
és mulatóhely ez, ez idő szerinti tulajdonosának (a ven
dégIősnek) neve pedig Ádám. Kaiserau helyett tehát
Ádám apánkat kerestem fel a paradicsomban. Felisme
rési jegy nélkül is elfogadott dédunokájának s igaz
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patriarchalis szeretettel felrakott mindent, ami jó, meg
nem jó volt házánál. Jól érzérn magam nála, akár csak
az apai háznál s oly érzettel távoztam, mintha engem is
kivertek volna a paradicsomból. Ezzel befejeztem Ad
montban tartózkodásomat.

Csak kettő nem tetszett Admontban: az apátság
nagyon elhanyagolt kertje, és a tiszt. uraknak csak tér
dig érő talárja, illetőleg szoknyája, melyen alól díszte
lenül lóg le a pantalon. Félig pap, félig világi, - de
sinit in piscem. De hogy igazságos legyek: nem vala
mennyien járnak így kurtítva, mert láttam eg-észen leérő

talárokat is, és ezek vajmi díszesek voltak amazokhoz
képest. Talán a hegyekben való ellátás teszi ajánlatossá
a kurtább ruhát: ám vennék fel akkor, mikor ellátni
mennek, mikor lóra ülnek, de II pályaudvaron, a város
ban nem szépek a ruhájokból kinőtt papi alakok.

Aug. 4-én bucsút mondva a szép Admontnak, fél
hétre apályavonatra szálltam s félóra alatt Selzthalban,
legközelebbi szelvényállomásomon voltam. Még csak öt
napja hogy uton vagyok és már sok embert ismerek,
igaz hogy csak ábrázatjuk után, mert habár minden ál
lomáson ujra találkozom velök, ismeretségbe mégsem
ereszkedem. Teszem azt elvböl, az emberbecsülés érde
kében. Mennél kevésbbé ismerjük, annál jobban becsül
jük egymást, mert az ember hasonló a könyvhez, mely
míg csukva fekszik előttünk, addig jó és szép, Ha fel
nyitottuk s olvastunk benne, sok ízben azt találjuk, hogy
a fő tárgy benne - a hibalajstrom. Emberekkel megis
merkedni annyi mint hibáikkal megismerkedni, illetőleg

a magunk hibáival megismertetni másokat.
Selzthal csak azért szelvényállomás, mert innen há

romfelé válik el a pálya: egyik irányban Aussee-Ischlnek,
másodikban Leobennek, harmadikban Wörglnek (Tirol
ban) amely az én irányom volt. Admontig ismertem már
a pályát, innen kezdve annál inkább fokozódott érdek
lődésem.

A pálya még folyvást az Enns völgyébe n jár és a
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hatalmas hegyektől környezett völgy mindinkább kitá
gul. Grömming felé haladva, jobbról a közel 8000 láb
magas és már bővebben hóval födött Grimming lepi
meg az utazót. Tovább igen regényesen fekszik Schlad
ming mezöváros, hol ma épen bérmálás volt. A templom
tornyáról és az egyes házakról alálengő lobogók szépen
játszottak a mezö és az erdő zöldjében. Schladming va
laha virágzó bányaváros volt, de jólétét tönkre tette a
parasztháború a X VI. században. A körülfekvő hegyek
nem kopár mészhavasok, hanem egész a kúpig jól benőtt
hegyek. Mandlingnál megválunk a szép Stajerországtól
és az eddigi regényes utunkban kalauzolt Ennstől. Rad
stadt, legközelebbi állomás, hova fél tizenegyre ért a
vonat, már a salzburgi herczegségben van. A négy órai
ut merö élvezet, éldelgés s megfeszített szemlegeltetés
volt. Hegy, víz, vár, rom - mind, ami egy tájkép esz
ményéhez tartozik.

(Falytatjuk )

Varnai.

LOGIKAI KÖVETKEZTETÉSEK JÉZUS
KRISZTUS ÉLETÉBŐL.

(Mutatvány Bongand Emil "A kereszténység és karunk" ez. művének

II ik kőtetébő l.)

Végére érve ezen csodás élettörténetnek, eszmél
kedjünk és összeg-ezzük benyomásainkat. Ki hát azon
rendkívüli lény, aki több mint tizennyolcz század előtt

egy kis tartomány és egy igénytelen nép keblében szü

letett, és egyszerre oly föltétlen hatalommal kerítette
kezébe a világot; "aki megalapítá ott, az egész emberiség
számára az igaz és tökéletes vallás őrök birodalmát; *) --

*) Baur, Le Christianisme et l'Eglise ehrétiellue/ 2· e edit., r860.
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"ez a hatalmasok között a legtisztább, és a tiszták között
leghatalmasabb lény, aki átdöfött kezeivel a birodalmakat
sarkaikból kizökkenté és a századok folyását más me
derbe terelte?" *) Vajjon ki ő? Isten? Ember? Vagy
tán csak a természet egy szerenesés esetlege, az ember
faj magasztos erőkifejlése, hogy végre egy magához
méltó képviselőt teremtsen elő? A vagyalé1ekszépség,
e páratlan jellem, e nagy szellem, e még nagyobb szív,
és e rendkívüli élet roppant vívmányai kényszerítik-e
ellenállhatatlanúl ar~a az elmét, hogy benne többet sejt
sen embernél? Talán Isten maga ragyog-e át láthatólag
J ézus tökéletes emberiségén ? És miként ha rendkívüli
egyénekre akadunk, elég arczukat, szemeiket, ajkaikat
látnunk, szavaikat hallanunk, hogy igy szóljunk: Ime
egy lélek, kiben nagyság, nemesség, jóság, szellem lakik:
úgy elég-e Jézust csak látnunk, hogy rámondjuk : Ime
egy lélek, kiben Istenség lakozik?

Ez a kérdés. Hajdan nem igy jártak el. Az ua.
vőzítö emberiségének páratlan tökélyét alig vették szem
ügyre. Emberisége, miként a Tábor hegyén, istenségé
nek fényében elveszett.

Mi ez időszerint más útat követünk. Oh Jézus! ki
nem mondhatom, mily édes, és naponta élénkebb inger
vonz bennünket a te oly szelid, oly szép emberiséged
felé I Szeniléljük értünk átdöfött lábaidat és kezeidet;
a részvét fényében ragyogó homlokodat; oly nagy sze
retettől dobogó szívedet : s eképen majd előbb csak
gyanítani, aztán sejteni s csakhamar imádni fogjuk isten
ségedet.

A régi út talán magasztosabb volt; ez könnyebb.
Jobban megfelel e századnak, mely inkább tényeket,
mint eszméket hajhász, a szemléltető rendszerért rajong,
következéskép készebb oly bizonyítékot elfogadni, mely
Krisztus emberiségéről istenségére vezet. Aztán magad
is, oh Jézus, nemde ezt ajánlád egyik tanítványod ha-

*) Richter, De Dieu daus l'histoirc et dans la vie, p. G.
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bozó lelkének: "Tamás, ereszd ujjadat lábaim és kezeim
sebeibe; ereszd azt főleg szivem sebébe; aztán ne légy,
kérlek, többé hitetlen". (Ján. XX, 27). Tamás megadta
magát. Látta az emberséget, megvallotta az istenséget.
Vzdtt homz"nem, Deum confessus est. (Sz. Ág.)

Oh Jézus! mi is ez utra lépünk; segits bennünket
és add, hogy szellemed, szived, lelkületed, egész lelked
emberi szépségeiröl mi is a teljes rneggyőződésig, isten
séged alázatos és örvendetes imádásáig emelkedjünk.

L

Tekintsük meg először is Jézus jellemét egész ősz

letében. A jellem, a lélek átsugárzása a test porhűve

lyén, Hogy úgy mondjam, a rejtekéből előtörő, az arczra
kiülö, ennek a teremtett dolgok rendjében páratlan szép
séget adó lélek az. "Mi a napnak minden tüze, mondja
Fénelon, egy lángelme tekintetének tüze mellett?" Igaza
van; pedig itt az emberi szépségnek csak egyik vonását
jelzi. Nemcsak a szellemnek van tüze; a szívben époly
meleg, de gyöngédebb tűz lobog, mely még hamarább
kigyúl az arczon. Az akaraterőben sem hiányzik. Vaj
jon nem ez lobogtatja-e fel a bátorság és erő ama tiszta
és férfias lángját, mely a férfi homlokán a szépség titkát
teljessé teszi.

Ám minde szempontokat véve, Jézus egyénisége
páratlan. Benne az emberi szellem nyilván tetőpontját

érte el. "Én vagyok a világosság", mondá Jézus Krisz
tus. Ez kétségtelen: ő él. tiszta világosság. Körötte,
miként a legnagyobb szellemek körül is - nem lebegnek
az érzékekból felszálló kődők, felhők, párák. A napban
foltokat fedeznek föl. Benne nincs enek. E szellem tel
jesen ragyogó; kisugárzik minden irányban, szabadon,
fejedelmileg, könnyedén. Kifejtőzik emelkedettségben,
mélységben, termékenység ben oly csodás egyszerűség

gel, könnyűséggel, mi nőt az emberi elme csak képzelhet.
Kérdem: hol látott ember nagyobb emelkedettséget,

mint Jézus Krisztusban? Volt-e valaha az övénél ma-
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gasztosabb czél, ki látott ennek elérésére szellemesebb
s egyszerübb eszközöket? Beszédeiben mennyi szelid,
de egyuttal élénk villámfény, melyek bevilágítják lel
künket anélkül, hogy megrettentenék, oly természete
seknek tűnnek föl. Mint szárnyal fel egyszerre a leg
nagyobb magaslatokra és emel fel oda magával bennünket
is! Vagy inkább nem száll oda! mert mindig ott van.
Ha mint ember szállna fel, vele szálltunkban éreznők az
emelkedés szülte eltikkadást, fáradságot; és meglepetve
önmaga is e fölséges jelenség által, kőzölné velünk meg
lepetését. De szó sincs róla. "Telve látjuk őt, mondja
Bossuet, Isten titkaival; de látjuk, hogy nem csodálko
zik fölöttök; egészen természetesen beszél azokról, mint
aki e titokban és dicsőségben szűletett". *)

Eme szelid nyugalom ily fényben, eme könnyed
emelkedés ama magaslatokra, hova oly kevés ember jut
fel; és a folytonos ott időzés, némelyek előtt e csodás
szellem legfőbb vonásaként tünt fel. De megvallom, en
gem még jobban meglep mélysége. A mélység tán még
istenibb valami, mint az emelkedettség. A magasabb
szellemek vonása az; de mily ritka! Mennyi tévedés,
bizonytalanság van a legnagyobb szellemek előrelátásá

ban ! mily kegyetlen czáfolat éri őket naponta l És mégis
irígylendő nagyság még így is, habozva behatolni tudni
a dolgok titkos redői közé, és a jelenen át megsejteni a
jövőt s már üdvözleni ! Am e nagyszerü állapot Jézus
Krisztusnak rendes állapota. Rendkívüli sastekintetét
misem kerüli ki. Ki ne vette volna észre az evange
liumban azt a világos szemléletet, melylyel a csalfa lát
szat daczára, a szívek legtitkosabb gondolatait is kita
lálja? Mily mesteri módon vet a lélek mélyébe egy·egy
titokteljes igét, mely előbb nem értve vagy megvetve,
csak később tör elő, hogy azt, aki kapta, lelki állapotá
hoz képest megpiritsa vagy fénynyel áraszsza kőrül l
Mily utólérhetetlen művészettel, az emberi szív mily teljes

*) Bossuet, Hist. univers, II-e part. ch. XIX,
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ismeretével képes ő a legkisebb társalgást is küldetése
előnyére felhasználni és mesterül lépni fel ott, hol a ta
nítvány szerepére akarták szorítani l Hogy belát apos
tolai szive mélyére, s épen azon pillanatban, midőn ra
gaszkodásukat esküdözéssel igérik, hogy megjósolja
nekik, szeliden, de világosan közel bukásukat !

Pedig a lelkek eme közvetlen, főltétlen és isteni
szemlélete még semmi! Miként a szivek titkát, úgy is
meri a népek jövő sorsát. J eruzsálern jövője oly vilá
gosan áll szemei előtt, mint Péter vagy Judás jövője.

A nagy forradalmat, mely kezdődik; az uj világot, mely
keresztje lábainál születik; a keresztet, mely mindent
magához von; egyszerü apostolait, kik minden nemzetet
tanitanak ; a népeket, kik megtérnek ; egy nyájat, hogy
mindent egybegyüjtsön, egy pásztort, hogy mindent ve
zessen: mindezt közvetlen bizonyossággal, föltétlen, tö
kéletes világcseággal látja ő. Határtalan szelleme, mely
nek sem idő, sem tér korlátot nem vet, előre szökken a
világ végnapjáig, és Jeruzsálemnek általa megjósolt rom
jaiban bizonyitja, hogy ő tudja, mikép lesz vége az em
beri nemnek.

Aztán jós szemléletében semmi erőködés, semmi
csodálkozás, mint nem volt magasztos emelkedettségében.
"A fövő tudásában nem hökkenti, nem zavarja, nem lepi
meg őt semmi, mert szelleme minden időt felölel. A jövő

titkok, melyeket megjósol, benne nem hirtelen s várat
lanúl előtörő világosságok, melyek elkápráztatnák ; jól
ismert tárgyak azok, melyeket soha sem veszt el szemei
elől s melyeknek képét önmagában találja; és a jövő

századok határtalan tekintete előtt épen olyanok, mint
a mai nap, mely felettünk világol". *)

Hogy Jézus Krisztus szellemét egész teljében lás
suk: ez emelkedettséghez, e mélységhez fűzzünk hozzá
egy harmadik és legfőbb értelmi szépséget. Minden
egyes igéje termékeny. A jövő csiráját hordja magában.

*) ~1;ls8i1l0lJ, Sermon sur la diviuité de Jésus·Christ.

Uj Magpr Sion XIII. kötet, II. füzet. 9
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Azt mondja: Boldogok a szegények. Boldogok, akt'k sírnak.
Boldogok a tiszta szívűek. Boldogok, kik üldözést szenvednek
az igazságért. Csodás magvak, ki a megmondhatója, minö

aratást adnak! Valamennyi apostolt ; valamennyi szűzet;

valamennyi vértanút ; az emberi nem valamennyi jóte

vöit mind azok adták! Azt mondja: Adjátok meg a csá
szárnak, ami a császáré,' s ezzel leteszi a két hatalom közt
való különbség alapjait, honnan a modern polgárosodás
szűletett, Azt mondja: Mi Atyánk, kt"vagy a mennyekben "
és elveti magvát az egyetemes testvériségnek a valódi
egyenlősegben. Ajkairól jövő minden egyes ige a be
láthatlan haladás esirája.

Ily szellem keltette csodálatunkat tetőpontra fokozza
az a nyelv, melyen beszél. Soha magasztosabb gondo
latokat kevesebb szóval ki nem fejeztek; és soha e ma
gukban oly nehézkes, anyagias szavak - az irók e két
ségbeejtői - a gondolat által ennyire eszrnényítve s
megdicsőítve nem valának. Valósággal "szellem és élet"
valamennyi, Jézus Krisztus nagyszerű kifejezése szerint.
Csakugyan a lehető legkevesebb anyag: rövid, átlátszó,
csaknem anyagtalan szavak, átragyogtatva a szellemet,
mely éltet önt beléjök. A tudománynak sikerült a ter
mészet leghathatósabb s éltetöbb orvosszereit a lehető

legkisebb adagokba szorítani; Jézus Krisztus is azt tevé.
Három tiszta, határozott, világosságteljes szóba belefog
lalta a dolgok örök törvényeit, a családok és társadalmak
alapelveit, a népek hanyatlásának okait és óvszereit,
kivált pedig a lelkek isteni törvényeit. És mindezt oly
egyszerü alakban, hogy a gyermekek számára tej, az
öregek számára pedig bor.

A legmagasbra szárnyaló emelkedettség; a jóslatig
terjedő mélység; a századról századra, egész az ember,
a család, a társadalom ujjáalakításaig növekvő közvetlen,
korlátlan termékenység: ime ez Jézus Krisztus szelleme.
Honnét jött ilyen lángelme? Kitől származik őse? Für
készték ; lemondtak arról, hogy rájöjjenek. Ilyet még
nem látott a világ.
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Most már, miután láttuk Jézus Krisztus szellemét,
vegyük szemügyre szívét. Más tulajdonságok, más szép
ségek; az istenség ugyanazon átsug árzása. Vagy inkább
még hatalmasabb átsugárzás : mert a szív természeténél
sokkal szebb a szellemnél s isteni anyagból van alkotva;
az istenségnek sokkal jobb kalauza.

Emlékeztek-e, hogyan van az emberi szív alkotva?
Csodálkozni fogtok, ha látjátok, mily kevéssé hasonlít
ahhoz Jézus Krisztus szíve, Kétségkívül mi is szeretünk :
átadjuk magunkat. Ez dicsőségünkés annak a jele, hogy
felülről származunk. Ámde mi kevéssé szeretűnk, Ki
az, ki a teljes odaadásig, az áldozat szornjazásaig szeret?
Ki az, ki ama Táborra fölmenve, hol az ember szeretet
ből feláldozza magát, onnan ne kívánkozott volna le?
Mindny ájunk szívében egy szégyenteljes seb ég: képte

lenek vagyunk sokat szenvedni még azokért is, kiket
legjobban szeretünk. Egyetlen kivétel van: Jézus Krisz
tus szíve, Szeret : átadja mindenét, S mert a szeretet
nek nincs magasztosabb ténye, mint meghalni azokért,
kiket szeretünk: élte első perezétől az utolsóig csak ál

dozatra vágyik. "Az ő óráját", mint maga nevezi, várja
ő türelmetlenül; ez az, melyben végre, a Kálvárián, fáj
dalmait szeretetének nagyságáig fokozhatja.

De ime Jézus szívének van egy másik csodája, el
lentétben az emberi szív egy másik gyarlóságával. Mi
épen azért, mert kevéssé szeretünk, csak keveseket sze
retünk. Bezárkózunk, hog-y szeressünk; kicsiny fészket
rakunk magunknak, melybe elhelyezzük kedveseinket:
egy atyát, egy anyát, egy nőt, gyermekeket, nehány
ritka barátot. Mit is akartok többet l egy csepp szere
tetünk van: kíméljük azt; csak nehánynyal osztjuk meg;
sőt ha e nehánynyal minden érzelmünket megosztjuk is,
akkor sem vagyunk biztosak, ha vajjon eleget adtunk-e
már nekik. Mily egészen más Jézus szíve! szeret min
den embert; szereti őket egyenlő hévvel. A kicsinyeket,
nagyokat, szegényeket, gazdagokat, igazakat, bünősőket,

elhagyottakat, a világtól megvetetteket. Vajjon kiről

9*
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feledkezett meg valaha? Kit ne szeretett volna gyön
géden, melegen? Volt-e valaha lény, mely nagyon szeny
nyes lett volna ezen tiszta szívnek, vagy nagyon közönséges
ezen olyannyira nemes szívnek, vagy nagyon nagy ezen
olyannyira alázatos szívnek, vagy nagyon kicsiny e
magasztos szívnek? Sőt úgy látszik, hogy e rnérhetet
lenség nem elég neki; mert igéiben, imáiban a szeretet
oly hevületeit veszszük észre, melyekkel valamennyi lényt,
sőt előttünk ismeretlen világokat is átölel.

Aztán e szívben oly tisztaság lángol, melyet nem
merek angyalinak mondani, mert ezzel nagyon keveset
mondanék. A világban él; a bűnösök asztalához ül.
Lábainál ott lát mindenféle gyarlóságot : és soha, nem
hogy valamely becsületes lélek gyanúja, de még a szeny
nyes ajkak rágalma sem vetett árnyat reá. Mindent meg
támadtak, csak ez égi lény tisztaságát nem. És miután
ezen oly szeretö, oly tiszta szívnek páratlan dicsfényben
kelle ragyognia: számtalan szívet saját képmásává ala
kitott át; oly szűzies, szeretö és tiszta szívekké, mint

milyen ő maga.
De vajjon szépségét mi tetőzi be? A világ előtt

nem ama szomorúsággal lép fől, melyet Pascal oly méla

búsan kifejezett; "Az ember legnagyobb gyöngesége,
hogy oly keveset tehet azokért, kiket szeret l" -- hanem
ellenkezőleg derülten, ama teljesen biztos tudattal, hogy
meggyógyítja, vígasztalja, megmenti, boldogítja mind
azokat, kiket szeret. JÖj}etek hozzám mtJzdnyáJan, kiált
föl, ktk fáradtok és terhelve vagytok, és én megenyltítlek
titeket. Boldog a szív, mely így beszélhet! Hajh! mi
nem mernénk így szólni, nem egy apának, egy anyának,
egy barátnak, gyermekeinknek; és ő így beszélt egy
egész világnak l Akt" szom;"azzk, kiált föl, JÖjjön én hozzám
és igyék. Boldogságot, vígasztalást, szentséget, békét
szomjazik? mindegy; nem tesz külőnbséget. Nagy szíve,
mely minden álma valósítására képesnek tudja magát,
mind bátrabbá lesz. Ne háborodfék meg a ti szízletek ,.
~ékességet hagyok ne!,tek; békeséget, mt"7trit a zlzUg nem r:d,.
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békességet, me/y mIndetl érzelmet jelűlmúl. De nemcsak bé
két, hanem örömöt: Ime to'kéletes öro'm áraszt el majd ben
neteket ; sőt szomorúságtok IS o'ro'mre for dúl. Ismétlem: bol
dog, ki így szólhat szeretteihez ; ki tehetetlen vágyak,
meddő könyek helyett mást ajánlhat fel számukra! Ha
nem ily beszéd mily nagyságra vall! És ha e tekintet
ben nem egy nemes emberbaráti szív őnámítását látjuk
és sajnáljuk: csodálva egy ember szívét, oly páratlan
szívet kell üdvözlenünk, melyen keresztül az istenségnek
szembeszőkö átragyogását látjuk.

Az erő a férfi. szépség harmadik sugárzása. Ez pá
ratlan az Üdvőzítöben. Jézus Krisztusban megvan minden
erő: a szerénység ereje a diadalban 'a tömegek lelkese
dése közepett; a türelem ereje tanítványainak fejességé
vel, a farizeusok fondorlataival, a papifejedelmek rosz
akaratával szemben; a nyugodtság ereje a bántalmak,
arczulcsapások, pökdösések, ostoroztatások között; és
ami még bámulatosabb : az önmegadás ereje a haláltu
sában, a természet legiszonyúbb csüggedésében. E föl
tétlen bátorság, e nyugodt méltóság oly körülmények
kőzőtt, melyek a lelket annyira elbágyasztani slesujtani
képesek, a leggyönyörübb látvány, minöt valaha ember
az akaraterő terén látott. Pedig ez még semmi. Jézus
Krisztusban az erő koronáját az a mód képezi, melylyel
fölemelte a világot, saját kifejezése szerént : Omma tra
ham ad me t'psum. Archimedes mondá: "Adjatok nekem
egy támpontot, és én kiemelem sarkából a földet!" Neki
nem kellett támpont. Elővett tizenkét szegény, müve
letlen, tudatlan kézmüvest; és ami még bárnulatosabb,
mint kiemelni sarkaiból a világot: átváltoztatta, megja
vította, megdicsőítette a világot. És hogy e tény elvi
tázhatatlanúl dicső legyen: nem életében hajtá végre azt.
Életében mitsem hajtott végre. Elhagyatva halt meg
egy kereszten. De amint megmondta, akkor, midőn már
eltünt e földről s müve vele együtt elenyészni látszott,
akkor mutatta meg erejét a tulvilág csodái által, s
tűnt elő hirtelen gyönyörű műve hol örökre eltemetve
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hitték, a sír fenekéről, végtelen élettel, örök termékeny

séggel.
Ezen első áttekintés befejeztével felesleges hozzá

tennünk, hogy Jézus Krisztus egyéniségének ezen isteni
fényragyogásai : az értelem, jóság és szeretet, erő és bá
torság szépségei, benne teljes egyensúlyban vannak.
Nincs itt egyetlen hézag, egyetlen fogyatkozás, egyetlen
szennyfolt, mint nincs tulság vagyerőködés. Minden
egyes tehetség a hatály legmagasb fokán áll; de lehe
tetlen csak egyet is találni, mely elhomályosítaná a má
sikat. Mind összhangzóan vannak összeolvadva egy
egészszé. Azért benne és életében minden: nyugodt
nagyság, szelid egyszerűség, magasztos béke.

Az emberi nem koronkint rendkívüli lényeket mu
tatott föl; hozzá foghatót soha. Benne minden megvan;
és minden páratlan mértékben. Benne a gondolat, ige,
költészet, ékesszólás, szeretet és gyakorlati befolyás, rop
pant eredmények, minden adomány és minden erő egye
sü1vék, oly tökéletesen, hogy a Jézus Krisztus életét
vizsgáló elme valami nagyszerűbbet képzelni képtelen.

. Ez hát érteménye e szónak: Ember Fia, mely az
evangelium minden lapján látható. Jézus Krisztus nem
csak ember fia, mint Adám valamennyi maradéka; ő az
ember fia, a sző teljes értelmében; az eszményi, szép,
tiszta, teljes ember; a legfölségesebb virág; a legéde
sebb gyümölcs, minöt valaha a föld létrehozott; vagy
jobban mondva, az egyetlen, föltétlenül szép és tökéle
tes virág, mely az emberi nem törzsének gyökereiből

sarjadott.
(Vége köv.)
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Controverst'arum de dzvznae gratiae lz"berzque arbztriz"
concordia, znz"tta etprogressus. Enarraozt Gerardus Schnee
mar: S. J. Accedan» opuscula znedzla Leonardi Lessit et

JosePMKleutgen, ejusdem societatis theologorum, atque exem
plum phototypz'cum autographae Paulz' V; reiattorus. Cum
approbatúme Rev. Vic. Gen. Frzourg. Nagy nyolcz. VIII és
491 lap. Frzburgz' apud Herder. Ára 8 mark.

Híre futott, hogy ő szentsége a pápa "Aeterni pa
tris" kezdetü körlevele a jezsuiták ellen lett volna ín
tézve, s hogy nem sokára a kegyelem foganatáról szóló
vita, mely a thernisták és molinisták közt most is folyik,
nemsokára el fogna dőntetni, és pedig a thomisták ré
szére. Az utóbbiak (dörnések, vagyis a szónoktestvérek)
azzal is álltak elő (régen is híresztelték), hogy V. Pál
is akarta javukra eldönteni az ügyet, a molinismust kár
hoztátó itélet készen is lett volna, csakhogy kihirdetése
kis időre felfüggesztetett. Ami azonban mai napig sem
történt. Hozzájárul, hogy Billuart Summája (mely a tho
misták közőtt legelőkelőbb mű) az utóbbi években F.
O.-ban négyszer kiadatott s egynehány papnöveide tan
könyvül elfogadta, s a thomistikus felfogás némi általá
nosságra törekszik. Sőt még Bonaventura nagy müvének
(Breviloquium) legujabb kiadója (Vicetia, tartományi fe
renczes fönök) fönnen hirdeti, hogy a molinismus, tárt
utat nyit a Pelagius tévelyének elfogadására, továbbá
hogy Molina szerint a kegyelem versatilis (kétkulacsos),
crudum systema stb. Mindezen okok arra indították
Schneemant, hogy a kegyelemről szóló viták történetét
megirja. Most pedig német munkáját kijavítva, bővítve,

latinul kiadja. Hozzácsatolta Lessius és Kleutgen rőp

iratait. V égén pedig fénynyomatban kőzli Pál pápa
sajátkezű iratát, hol a molinismusról nyilatkozik. Ezt
akarjuk bemutatni; annál is inkább, mert feltűnést oko-
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zott, s kiváltképen dicsérendő benne a szelíd, nyugodt
modor, melylyel taglalja a kérdést. Quo factum est, ut
Reverendissimus Episcopus Paderbornensis Conradus,
doctrinae laude, actisque in Concilio Vaticano insignis et
pro Ecclesiae libertate gloriosus exsul, quum primam
hujus commentarii partem perlegisset, paucis ante mortem
diebus, auctori significare dignatus sit, "plurimum sibi
libellum probari, imprimis vero placuisse scriptoris mo
derationem" .

Sokan ugy fogták fel a kérdést, mintha arról volna
szó: kit kövessünk, vajjon sz. Tamást, vagy Molinát?
Ezen eljárás pedig nyilvános tévely, mely egynehány
tudóst is elragadott. Mert hiszen a jezsuiták kezdettől

fogva sz. Tamás Summáját tartják szem előtt. Fortis,
jézusrendi általános főnök 1823. irta: "Aquinást követ
jük és sz. Ágostont, ezek iskolánk főnökei". Legujabban
pedig Kleutgen, Liberatore, Cornoldi s a Civiltá munka
társai bőven kimutatják, hogy kik a vezéreik, t. i. hogy
Aquinás hívei. Tehát nem arról van a kérdés, vajjon
Aquinást vagy Molinát tartsuk szem előtt, hanem inkább
az, ha vajjon a thomistikus vagy pedig a molinistikus
párt jobban értelmezi Aquinást? Ennélfogva, mivel a
thomistikus felfogás pártvezére Banez és Alvarez, jól
teszi szerző, hogy a thomistikus pártot Banezianismus
névvel jelöli, ami helyesen van.

A vita sarkpontja t. olvasóink előtt ismeretes; meg
említjük csupán, hogy a Banez hívei bensőleg foganatos
kegyelmet hirdetnek (cum praedeterminatione physica;
előzőleg döntő erély); a molinisták pedig külsőleg foga
natos kegyelmet tanítanak, vagyis a kegyelem által gyá
molított szabad akarattól teszik függővé a kegyelem
foganatát. Más szavakkal, a szabad emberi akaratnak
(melyet a kegyelem meg nem szüntet, hanem fölemel)
engednek müködési tért. És ez csak oly dogma, t. i.
hogy az embernek is van őnelhatározásí joga, mint hogy
minden jóságos cselekedetre szükséges a kegyelem. A
protestantismus ép azért lőn kárhoztatva, mert tagadta
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a szabad akaratot, ezokon a tridenti zsinat tanítja: quod
possit dissentire, akkor is midön a kegyelem ihleti. Ezen
igazhitű, okos felfogás ellenében Banez folyton szorította
a praedeterrninatiot, s mivel erős melle, jó torka volt,
sok párthivet szerzett azon vitákban (Congregationes de
auxiliis), Minthogy mi a foganatos kegyelem mivoltát
immár taglaltuk s kirnutattuk, hogy csakis ez józan fel
fogás ("Uj M. Sion" 1873. évi folyam 564. s köv. lap
jain), hol pártos hívének is vallottuk magunkat s valljuk
most is, ezen alkalommal a tanról többet nem szólunk.

A kegyelemről szóló viták kilencz évig tartottak,
a tudósok elmondották érveiket, a pápák benső meg·
győződésüket tudni nem lehet, csak az bizonyos, hogy
az ügyel nem döntetett, mert nem tartatott szükséges

nek a viták bevégzése. Lefolyásukat megirta Serry Já
czint dömés, 17°0. Löwenben kiadott munkájába n, de
annyi ráfog ással, ferdítéssel, hogy hamis adatait kényte
len volt megczáfolni Majer Levin, Antverpben 17°5- ki
adott müvében s utána mások; mert még hivatalosan
megczáfolt kósza híreket is kőzőlt, csakhogy árthasson
elleneinek. A dömések igen fullaszkodtak, mert a mo
linismus kárhoztatását várták. Érdekes tünemény, hogy
a jansenisták. ahol csak tehették, mindenkor a thomisták
segítségére siettek. A korunkban felujult rágalmak el
lenében a jez suiták sem hallgathattak, s habár a rend
meg nem bízta, csupán az igazság utáni törekvésből

megirta Schneeman a viták történetét, oly tárgyilagos
hüséggel, amint azt a jelenkor kitárt archivumai köve
telik. Schneeman helyesen teszi, hogya hittani fejte
getést számos történeti adattal füszerezi s így egyaránt
érdekes a történész, mint a dogmatikus k őrőkben, Az
utóbbiak állítják hogy Molina rendszere tökéletesen egybe
hangzik Aquinás tanításával, hiszen az angyali tudor akar
hányszor bizonyítja az emberi akarat szabadságát, akkor
is midőn telítve van kegyelemmel. Azért a praedeter
minatio physica a régi thomistikus iskolában ismeret
len volt.
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Szerzö alaposan, őszintén, rejtegetési fortélyok nél
kül adja elénk a híres de Auxiliis viták történetét. Vi
lágosság és meleg'ség jellemzik. Az érdekes adatok közt
legelső a pápa tárgyilagos viseletének teljes fénybe ho
zatala. Ugyanis midön határozatra unszolták, irt minden
felé a tudós és szent emberekhez, hogy milyen véleményt
ápolnak az ügyre nézve; mert habár a döntvényekben
csalhatatlan, minden emberi eszközt kell felhasználnia ,
amint azt tették az apostolok a nagy jeruzsálemi zsina
ton. - Irt sal. sz. Ferencznek is, aki disvasit causae
definitionem; mert habár a jezsuiták rendszerét követte,
béke szeretetében, látva a dühöngő döméseket, mindakét
rendszer szabadságát tanácsolta. A pápa véget akarván
vetni a vitának, az utolsó gyülésről (ló07. aug. 28.) maga
irt jegyzeteket, melyeket fényvésetben mellékelt a kiadó.
Itt miután előadta az egyes bibornokok véleményét, s
mindakét részt megvédte az eretnekség vádjától, eldőn

tetlenül hagyja a dolgot, mert nem dogmáról van szó,
hanem a dogma magyarázatáról. És szigoruan csendet
parancsolt mindakét félnek. Aquaviva jézusrendi álta
lános főnök legott intézkedett ezen irányban. Csak egy
bibornok volt, aki akarta a molinismust kárhoztatni; Bel
larmin és Peronius a Banez felfogását calvinismussal
vádolták. Az érdekes iratból átveszszük Bellarmin szavait:

Bellarminus: Opinionem praedeterminationis phy
sicae esse Calvini et Lutheri; excusandos esse Patres
Praedicatores, qui non viderint haereticorum libros ;
Bannesium peius locutum quam Molinam, quum S. Augus
tini de reprobatione doctrinam reprehenderet; etc.

Az egyetemes egyháztörténelem kézz·kiinyve. Irta : Ka
zaly Imre, vácz-megyá áldozár s a jJüspö'kz' jJajJnöveidében az
egyháztörténele1ft és egyházjog ny. r. tanára. Harmadzk ki/tet.
A keresztény uJ-kor. Vácz, 1881. Nyo/czadrét 366 I. Ára
2 frt 15 kr,

Minden könyv azon szempontból itélendő meg, mely
ből iratott; szerzö oly munkát akart irni, mely nemcsak
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tankőnyvül szelgálhasson a hittanhallgatók számára a
papneveldékben, de mely egyuttal alkalmas kézikönyv
lehessen a tágabb közönség számára, melyből az tájé
koztató egyháztörténelmi ismereteket bizton meríthessen.
Ezen kettős ezélt szem előtt tartva, mondhatjuk, hogy
szerző feladatát sikeresen megoldotta s megelégedéssel
tekinthet vissza kifejtett nagy szorgalmára és munkássá
gára, melynek különösen fényes tanujele müvének e
harmadik befejező kötete, melyet a t. közönségnek be
mutatunk.

I. A harmadik kötet berendezését illetőleg igen
helyesen járt el szerzö, hogy eltérve az első kötet 4.
lapján megállapított felosztástól, jelen kötetet a protes
tantismus történelmének leirásával kezdé meg, mint azon
forradalmi ágensével, mely majd két századot az egyház
életében át és át mozgatá, míg a keresztény népesalád
véglegesen két vagy inkább három táborra szakadt. Ez
ugyanis a szükséges háttér az egyházi élet mozzanatai
nak igaz felfogására s ép azért ezek előtt tárgyalandó.
A második fejezetben helyet foglal a hitterjesztés Ázsia,
Afrika és Amerikában - s a hitetlenség keletkezése
Európában. Ez utóbbira vonatkozólag az a szerény
megjegyzésünk van, hogy tán czélszerübb lenne, ha ezen
hitetlenség keletkezése, hol Voltaire és társai, a német
rationalismus, a szabadkőmivesek és illuminatusok tár
gyaltatnak, visszavettetnék e korszak végére, közvetlenül
a franezia forradalom elé, evvel ugyanis organikus össze
függésben vannak, mint annak előidézői s azt megérthe
tővé teszik. - Ennyit a munkában követett sorrendre
nézve.

2. Átlapozva az egész művet kitünően sikerültnek
mondhatjuk külőnősen azon részletet, hol sz. a primátusi
jogok gyöngítésére és az egyháznak az állam által való
leigázására irányult törek'véseket fejtegeti; e részletben
rögtön szembetűnik az alapos kanonista, szembeötlik,
hogy ezen részlet kiváltképen át meg át gondolt ás ta
nulmányozott tárgy; hálásan fogadjuk ezt szerzötöl, hogy
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átlátszóan és szakavatottan adja ezen egyházellenes el
méletek keletkezését, fejlödését, mibenlétét és terjedését;
még aki ilyféle tanulmányoknak kötelességszerüleg él
is, az is élvezettel fogja olvasni sz. exposéját pl. a galli
kanismusról, melyet első kezdetleges szálaiban a kon
stanczi zsinaton felfedezve, szépen holtáiglan elkísér.

3. A magyar egyházi viszonyokra különös figyelmet
fordított szerzö, a prirnások történelme fonalán ecseteli
az egész magyar egyház érdekes történeteit, Erdélyt és
a horvátokat sem feledve ki. A II. József-féle rendelke
zéseket egyházi ügyekben előadva, tüzetesen megismer
teti velünk az eltörült szerzetesrendek tagjainak sorsát,
melyet a császár nekik szánt; miután a császárnak ez
ügyre vonatkozó szabványait másutt így rövideden és
kimerítőleg összeállítva nem igen olvastuk, s miután az
ezekre való kiterjeszkedés jellemzően sz. ügyességéről 
mert az általános nagy vonásokba érdekes részleteket is
tudott közbeszőni - tanuskodik, közlünk egy részletet:
"II. József az eltörölt szerzeteseknek megengedte, hogy
még 5 hónapig a klastromban lakhassanak és ezen idő

alatt a férfi szerzeteseknek 40, az apáczáknak 30 krnyi,
a magas rangú előljáróknak pedig I frtnyi napi díjt
adott. A kolostorból eltávozóknak megengedé, hogy
butoraikat magukkal vihették. Azoknak, kik még foga
dalmat nem tettek, ISO frtnyi utipénz mellett a klastrom
ból 4 hét alatt el kellett távozniok. A már fogadalom
mal biró szerzetesek, ha valamely külföldi klastromba
kőltőztek, útlevelet és 100 frtot kaptak, de évi díjra
igényt nem tarthattak. Más honi szerzetbe lépök évi
díjul 150 frtot kaptak, ha irgalmas vagy piarista rendbe
léptek át 300 frtot; az apáczák, ha erzsébetrendüek vagy
más oktató rendűek lettek 200 frtot; másként 150 frtot;
a világba visszatérők egyszer mindenkorra 100 frtot
kaptak. Azon férfi szerzetesek, kik valamely egyház
megye világi papsága közé vétették fel magukat, mind
addig, míg beneficiumot nem nyernek, 300 frtnyi évi
díjt húztak. A remeték 14 (később 28) nap alatt tartoztak
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a remete ruhát letenni s ha harangozók vagy iskola
mesterek voltak, tovább is élvezhették alapítványaikat".

133. 1.
4. Sz. az egyház történeimét a legujabb időkig,

mondhatni, műve megjelenése napjáig irja le, s ez művét

külőnősen ajánlatosnak teszi. Igaz, hogy a lefolyt utolsó
10-20 eseményekben dúsgazdag esztendő történeimét
helyesen manap megirni bajos, nemcsak azért, mert
irója ez irányban folyóirati, ujsági czikkekre van jobbára

utalva, hanem legfőkébb azért, mert az anyag egy pra
gmatikus leirásra még nem - mint mondani szokás
eléggé érett; a mennyiben az események igazi okai,
titkos rúgói, motivumai többnyire nem biztosan ismer
hetők meg s csak többé-kevésbé biztos kombinátiók
utján puhatolhatók ki; ámde e körülmény legkevésbé
sem szolgálhat akadályul maguknak a tényeknek és lé
tező eredményeknek rendszeres összeállítására; a hittan
hallgató Kazaly műve után tanulmányozva az egyház
történelmet, tudomást szerez ép a napjainkban felszínre
került egyházi kérdésekről; tájékozást az egyház jelen
kül és bel állapotjairól, életéről, küzdelmeiröl, melyek
reá nézve minden bizonynyal vonzóbbak mint a régi
hatásaikban is elmult események, de egyuttal egyházi
lelkesedést, egyházi öntudatot is merít nagy mérvben
belőlük életpályája számára, mert bátran mondhatni, hogy
a vértanuk korát leszámítva, az eg-yházi történelem egy
kora sem oly magasztos, vallási heroikus példákban oly
gazdag, mint a legujabb kor, egy időszaknak történeté
ből sem világlik ki oly szembeszökően és kézzelfogható
lag, hogy az egyház isteni s ép azért emberi erők által
le nem rontható mű mint a jelenéből. De a korban
előrehaladottabb olvasó is, ki az utolsó évtizedek ese
ményeit átélte s a napi sajtó útján róluk mindennap tu
domást vett, hálásan veendi ezen összeállítást, mivel az
ujságok napról napra való referádaiból egyes esemé
nyekről csak ritkán alkot magának kimerítő fogalmat a
kérdésben forgó ügy voltaképeni mibenlétéröl, Igy pl.
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a porosz kulturharcz majd egy évtizeden át folyik már,
nincs nap, hogy katholikus lapok róla nem referálnának,
mindazonáltal tapasztalásból moridhatjuk, hogy nem egy
külömben szorgalmas ujságolvasó voltaképen nem tudja,
miben áll a porosz egyházellenes törvények lényege;
midön mult évben a juliusi ideiglenes törvény folytán
több porosz egyházmegyében az ugynevezett "Sperre"
fel lett függesztve s a lelkészek fizetése ujból folyóvá
téve, nem egy ízben intéztetett hozzánk azon kérdés,
hogy tulajdonképen miért volt felfüggesztve e fizetés,
mi az a kenyérkosártörvény ?

5. Miután uj kiadás alkalmával szerzőnek alkalma
nyílik, müvét tökéletesíteni, ide igtatjuk esetleges hasz
nálat czéljából a nekünk szembeötlött hibákat.

Hogy Luther 5. l. Magdeburgban és Eisenachban a
jogi tudományokat tanulta volna, nem tudjuk minő alap
pal mondja sz. Hergenröther II. 242 és Alzog II. 260

szerint nevezett két városban Luther az ugy nevezett
latin iskolát látogatta s csak készült egyetemi jogi ta
nulmányokra; megegyezik velük a híres Janssen, kinek
európaszerte feltűnést keltő müvét, (Geschichte des d.
Volkes) sz., sajnos, nem használta, legalább sehol sem
idézi; ez is előadja (II. 67.), hogy L. 14 éves korában
Magdeburgba, egy évvel később Eisenachba jutott a la
tin iskolába, 1501 pedig Erfurtba ment az egyetemre
jogot és bölcsészetet tanulni.

A lipcsei disputarióra nézve mondja sz, : "A Miltiz
nek köszönhető némi kis sikert csakhamar megsemmisíté
Dr. Ecknek túlbuzgósága. E tudós férfiú ugyanis, nyil
vános vitára szólítá fel Luthert. Ez utóbbi a felszólítás
nak engedve" 8. 1. E történelmi téves állítást, mintha
Eck izgatta volna fel Luthert a nyilvános vita megtar
tására, megczáfolta Janssen Luther saját leveleivel. Ép
az állítás ellenkezője a való; Luther mindenképen azon
volt, hogy legyen nyilvános a vita; Eck soká vonakodott
s csak Luther hosszú rábeszélései után végre beleegye
zett, Tanuskodik erről Luther, 1519. febr, 2. Sylvius
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Egramusnak írván: "Eccius noster a me tentatus Augus
tae, ut cum Carolostadio riostro Lipsiae congrederetur
pro componenda contentione, tandem obsecutus est". S
értesítvén Ecket, hogy Carlstadtot is sikerült reábirnia
a vitára, mintha attól tartana, hogy Eck vonakodása
miatt utoljára is az egész vita meghiusulhatna, bíztatja :
"Itaque fac, ut non frustra hominem permoverim".
Janssen II. 85. 1.

"Luther ét mise szertartásaiból csak az elevatiót
tartá meg". 12. 1. Helyesen így: eltörülte a misekánont,
csak az elevátlót tartva meg.

Nem eléggé szabatosnak találjuk az ágostai béke
2-ik pontját, hol sz. mondja: "A fejedelmeknek és ország
nagyoknak megtiltatik bárkit vallás változtatásra kény
szeríteni". I7. 1. Ez tulajdonkép csak a birodalmi köz
vetlenséggel biró urakra áll: a birodalomnak közvetlenül
alávetett úrnak nem szabad más hasonló rangu urat vagy
zdegen alattvalókat vallásváltoztatásra kényszeríteni; saját
területén azon elv szerint cujus regio ejus religio vallás
dolgában szabadon, függetlenül rendelkezett, s az alatt
valóknak vagy uruk vallását elfogadni vagy ha ezt nem
akarták, kivándorolni kellett.

Hogy Barlow -- Parcker angol érsek consecratora 
kath. módon ordináltatott, vagyis felszentelt püspök lett
volna, bebizonyítva nincsen, mint sz. mondja, s azt mai
napig - nem csak eleintén - tagadják, legalább két
ségbe vonják a katholikusok; sőt ujabb érveket is fel
tudnak hozni ebbeli tagadásuk igazolására. Courayer
rnűve, kit szerzö só. 1. idéz, nem jelent meg Nancyban
1523, hanem Brüsselben 1723. Francziaországban müve
kiadására engedélyt nem kaphatott; czáfolója nem Har
daun, hanem a híres Hardouin.

II. József nem az összes ünnepeket tette át biroda
lomszerte október harmadik vasárnapjára, hanem az ősz

szes bucsuünnepeket. 124. 1. - Consalvi fogadtatása Na
poleon által alig mondható "igen szivélyesnek" 212. 1.
s az alkotmányos püspökök lemondása nem annyira volt
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meghajolás az egyház fejének óhaja előtt, 213 l., mint a
kormány akaratja előtt, miért is nem a pápa kezeibe,
hanem a kormány kezeibe adták be lemondásukat.

D1~. J-Jmnvas.

Az egyháu' törvényhozás társadal1m' /elentösége. Irta
Dr. Kádár Ambrus, Szatmár egyházmegyei áldozár, pitspö"kz'
#tkár, szentszékzj"egyzö. Szatmdrtt, 1882. 8-rét94.1. Ára 70 kr.

Szerzö igen korszerű kérdést választott magának
megoldásul, midön épen a jelen válságos időkben, a mi
kor az ugynevezett kulturharcz hazánkban is felütni ké
szül medúza fejét, az egyházi törvényhozás jogosultsága
és a társadalmi együttlétre való jótékony befolyása mel
lett emel szót, A ezivil törvényhozás, melynek czélja a
társadalom boldcgítása, saját érdekeivel és ezéljaival jő

ellentétbe, valahányszor az egyházat ezen üdvös mükő

désében akadályozza, annak tekintélyét a társadalom
tagjai előtt aláássa, vagy éppenséggel az iránta való
engedetlenséget és megvetést törvénybe iktatott bünte
tésekkel kierőszakolni iparkodik.

Ezek szerint jelen mü védirati jelleggel bir, s az
egyházi törvényhozás apologiája kiván lenni. Az eszme
rnenet, melyet szerzö ezen apologia megirásában k őve

tett, röviden a következő. A törvény Istentől ered,
valamint a hatalom is a törvény alkotására. Ily hatalom
mal nemcsak a világi fejedelemség van Istentől felru
házva, hanem az egyházi is. Az ember élete ugyanis
nem pusztán a földi életre vonatkozik, hanem a terrné
szetfölöttire is, azért természetfölötti igazságokra is van
szüksége, melyek magasabb szellemi életének zsinórmér
tékéül szolgálnak. Ezen a positiv isteni törvények, me
lyek öre, magyarázója az egyház, Istentől nyert ezen
hatalmát a társadalom nernesitésére, az egyesek úgy mint
az egész emberiség legszentebb érdekeinek megvédésére,
a szeretet műveinek terjesztésére használja fel.

Ezen tájékoztató bevezetés után szerzö a második
fejezetben a szeritirás és szenthagyomány nyomán bebi-
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zonyítja az egyháznak a tőrvényhozásra való jogosultsá
gát s annak kötelező erejét, míg a harmadik fejezetben
ezen törvényhozói hatalom két fötulajdon ságát mutatja
be az olvasónak. mely abban áll, hogy az egyház tör
vényhozói hatalma először: átalános vagyis minden népre,
minden nemzetre, minden időben kiterjed és másodszor,
független nemcsak minden állami korlátozástól, hanem
mindazon pártküzdelmek, érdekhajhászásoktól is, melyek
a világi törvényhozást jellemzik, s melyek rendszerint
zsarnokságra, igazságtalanságra, félszegség re vezetnek,
mihelyt valamely nemzet vezetői a természet s positiv
isteni törvényeket elvetik. Most következik a negyedik
és ötödik fejezetekben tulajdonképeni tárgyalása a czírn
ben kifejezett eszmének. Itt felsorol szerző minden cul
tura1is mozzanatot, melyet az egyház törvényhozásával
felkarolt és megszentelt. Az emberiséget folyton az
igazság és földöntuli végczélja felé vezette, előmozdította

a tudományt, gondviselése alá vette az iskolát, biztosí
totta a társadalmi rendet azon kötelmek meghatározá
sával, melyekkel az elüljárók és alattvalók egymás iránt
viseltetni tartoznak, a házasságot és evvel a családi jo
got biztos alapokra fektette, a szegények segélyezését
nemcsak kötelességeül tette a gazdagoknak, hanem azt
szervezte és rendszeresítette. A jogviszonyokat az isteni
törvényekkel összhangzásba hozta. A fenállott római,
germán s egyéb nemzeti jogokat nem vetette el egysze
rüen, hanem a mi jó volt bennök átvette, a mi ellenkezett
a keresztény szellemmel, azt helyesebbel kicserélte. V é
gül a hatndik fejezetben kifejti szerzö a civil törvény
hozás feladatit az egyházi törvényhozással szemben,
mely nem kevesebb mint tiszteletben tartani az egyház
törvényhozását és annak elveit követni. Sai).

A házz' nevelés példákban előadva, szitlék, nevelők s
kü/{inifsen köZségi népkönyvtárak számára. Irta Zámolyz'
Varga Mz'hály. Budapest, FrankHn-társulat, 1879. s 188'2.
l ll. kö'te! nyotezadrétben.

Uj M, Sion. XIII. kBtet. II. fUIet. IQ
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N em tudnánk, mennyire korlátolt ismeretünk terjed,
nevezni munkát, mely a gyermeknevelés fontos ügyét
behatóbban, alaposabban, hőbben, érdekesebben tár
gyalná, mint a jelen munka. Versenyez az, kivált gya
korlati tekintetben, a legjelesebb nevelészek müveivel, a
magyar irodalomban pedig, megszólás nélkül legyen
rnondva, nem ismerünk jelesebbet, praktikusabbat nálánál.

Ha van itéletünkben valami kihívó; ha kifogásol
ható, mit mi önkényt megengedünk, egyéniségünk ille
tékessége, annál jobb: csak örülni fogunk, ha kihívásunk
többekben fog érdekeltséget kelteni a munka iránt, ha
többen fogják olvasni s fognak itélni róla. Az iránt
meg vagyunk nyugodva, hogyakarmilyen bírálat csak
a mű nagyobb előnyére és a mi nagyobb elégtételünkre
fog kiütni. Mert vannak kimagasló szellemi productu
mok, melyeknek superioritását még a konok, elfogult
elme is kénytelen elismerni - ilyen ez a munka is.

Áll két önálló részból. Az 1879-ben megjelent első

rész (a testi ápolás) már kézen forog, a második rész (a
lélek müvelése) csak imént hagyta el a sajtót. Szólunk
egyszerre mind a kettőről, mint összefüggő egészről.

Hogy valamely oktató könyv czéljának megfeleljen,
három kellékkel kell birnia: győzzön meg, indítson és
vonzzon. Lássuk, mikép felel meg a széba vett munka
e hármas kelléknek.

Meggyőzni nem fogunk alaposság nélkül. A ki
tehát gyermeknevelésrőlakar irni, az jól ismerje a gyer
meket, ismerje annak physikai s szellemi életét, testi
szervezetét s lelki tehetségeit, ismerje mindakettönek f ej
Iödési processusát, ismerje a gyermeket testestől lelkes
től. A test physiologust, a lélek psychologust tételez
fel. A gyermek talány, melynek megfejtéséhez csak
huzamos megfigyelés s beható tanulmányozás szolgál
tatja a kulcsot. Szerző egyaránt jeles physiologusnak
mint psychologusnak bizonyul. Ismeri a gyermekélet
minden mozzanatát s tekintettel van reá; megfejti a cso
dálatos talányt oly világosan, hogy aki nem ismerne
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még gyermeket, az e könyv után ismerni tanulhatná azt.
De a test és lélek fejlődése azonkivül még orvos- s
egészségtani ismereteket is tételez fel, különösen a test
ápolását illetőleg. Szerző e téreni tanulmányát, jártas-
ságát is fényesen bizonyitja be, munkája alapos ismere
tekre, szilárd tudásra van fektetve.

Hogy valakit meggyőzzünk, szükséges továbbat,
miszerint állításaink, elveink igazságát, az előirt szabá
lyok ész- és czélszerüségét okokkal győzzük be. Szerző

valamit állit, azt észszerű okokkal, nyomós érvekkel bio
zonyitja is. Logikai érveléseit azonkivül az élettapasz
talás érveivel, az életből merített példákkal ls támogat
ván, tökéletes meggyőződést szerez. A mire ugyanis
mint tényre ujjal mutathatunk, az iránt nem maradhat
fel kétség bennünk. Szerzö bizonyitásait a sok életkép
és példa úgy szólván átlátszókká, szemléltetökké, plasti
kusokká teszik.

Ha indítani akarunk, éreznünk kell. Szerző benső

leg át van hatva fontosságától, szentségétől az ügynek,
melyet kezel. Bensőség, érzelem, melegség sugárzik ki
szavaiból. Átérzett szavai okvetlenül felmelegitik az 01
vasót is s lelkesitik a szent ügy iránt. Sehol sem csök
ken pedig e hév, hanem állhatatosan a szinvonalon tartja
magát, kezdettől végig. Megnyeri tehát szerző az olva
sót már az érzelem hatalma által. Maga az átérzett szó
azonban még nem indit mindíg és mindenkit, Erősebben

hatunk, ha az előadott elvek és szabályok követésének
jó - a mulasztások káros következményeit feltüntetjük,
amint azt szerző teszi. Kimutatván eleven példákban a
jó, illetőleg a káros következményeket, buzditólag hat a
szülékre, sőt magával ragadja őket az ajánlott elvek,
szabályok, tanácsok követésére. Verba movent, exempla
trahunt. Szerző mindakét tényező erejével indit.

Oktató könyv már természeténél fogva fárasztó,
unalmas pedig, ha nincs kellően fűszerezve. Kelletlen
az étel is füszer nélkül. A szóban forgó munka eddig
fejtegetett jelességeit nagyban emeli a vonzó előadás, ar

10*
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könnyü, kedélyes, sokszor humoros irály. Valódi fűszer

nek kell pedig neveznünk a számtalan fölöttébb érdekes
s tanulságos elbeszélést s történelmi adatokat, melyekkel
a könyv minden lapja illustralva van s melyek annyira
lekötik az olvasót, hogy unatkozás, elfáradás nélkül óra
hosszat olvashat a könyvben. Mit követtek légyen elő

nyösen vagy károsan a rég-i világ népei, mit követnek
az élő müvelt nemzetek meg vad népek a gyermek ápo
lása s nevelése körül, azt szerzö kifogyhatlan, roppant
olvasottságról s fáradhatlan gyüjtésröl tanuskodó példák
kal illustralja. E tekintetben munkája megbecsülhetlen
kincstára a példáknak. melyek után a régi világ és a
modern népek számtalan szokását, egyes történelmi sze
mélyek életéből érdekes adatokat, episodokat tanulunk
ismerni. Mindezekkel nemcsak bizonyit, indit, hanem
egyuttal kellemesen szórakoztat is a könyv. Ha szerző

több helyütt még mythologiai személyekre is hivatkozik
példa képen: ezek mint nem létezettek nem szolgálhat
nak ugyan bizonyítékul, de igenis helyesen alkalmaztat
nak füszerül és tanulságul, úgy mint bármely egyéb ta
nulságos mese.

A példákra fektetett vonzerő, a szemléltető irály
az, a mi e munkát egyéb szakirók műveitöl oly előnyö
sen megkülömbözteti s életrevalóvá teszi. Mert az a pe
dans iskolai formáktól, a tudományos rendszer megszo
rító bilincseitől szabadon mozog, érthetőleg, természetesen
beszél, nem tanit iskolailag, hanem oktat gyakorlatilag,
mindenki által megérthetőmódon, és igy tökéletesen felel
meg a czimnek: "szülők, nevelők s különösen kőzségi
népkönyvtárak számára".

A mit e munkánál különösen kiemelendőnek vé
lünk, az, hogy szerzö minden tárgyat, melyről szólni
akar, előre definial. Oly szabatosak, világosak, határo
zottak pedig e definitiók, hogy minden nehézség nélkül
szülik meg a helyes fogalmat. Nem ok nélkül emeljük
ki e körülményt, mert az iskolatudósok müveiben vajmi
gyakran akadunk fen a definitlök nehézségén, azért, mert
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ezek a világosság helyett inkább a bonyolult bölcsészeti
alakítást keresik. Áll róluk, a mit Plautus egyik iró
könyvére mond: Nisi Sybilla legat, interpretari ali um
potesse neminem. Az értelem tisztasága, a megérthetés
könnyüsége előnyösen jellemzi a munkát s teszi azt va
lóban gyakorlativá.

"Hangya szorgalommal - mondja szerzö az első

rész előszavában - gyüjtögettem évek során át mindazt,
a mit a bölcsek esze kig-ondolt és az élettapasztalás jónak
felmutatott". Ezt jó lélekkel mondhatja szerzö, de ha
nem is mondaná ő maga, mondja a könyv, melyben az
olvasó könnyen felismeri a méhszorgalmat, a lankadatlan
buzgalmat, melylyel az készült. Kivánatos volna azért
maga az ügy érdekében, hogy ennyi buzgalom és szor
galorn érdemelt rnéltánylást is találna, hogy a jeles könyv
mennél tágabb körökben terjedne el, áldásként nemcsak
a gyermekekre, kiknek észszerű jó nevelésnél nagyobb
kincset nem adhatunk, hanem a társadalomra nézve is.
A magyar kőzőnség büszke lehet reá, hogy nem kény
telen a szomszédban keresni, birván ennyire jeles s életre
való könyvet. Másutt ily munka kiadást kiadásra érne.
Bár megvolna az minden családnál, bár magával hozná
minden uj házaspár, hogy legyen irány-és tanácsadója
a gyermekek nevelésénél. Olvasván a könyvet, ismerni
tanuljuk önmagunkon, mi és mennyi mulasztatott el,
mennyi fonákság követtetett el nevelésünkben, azért hogy
elv, hogy terv, hogy útbaigazítás, hogy bölcs tanács nél
kül neveltettünk. Mennyire érdemel tehát hálát és elis
merést, a ki az elvtelen, a fonák, vagy épen hibás ne
velésen bölcs tanácscsal, helyes szabályokkal segíteni
buzgólkodik! Legyen csak több buzgó olvasója a mun
kának, úgy lesz elég ,terjesztője is, mert a ki olvasta,
meg nem állja, hogy tovább ne ajánlaná.

A munka gazdag tartalmát részletezni nem engedi
a szük tér. Legyen elég átalánosságban megjegyeznünk,
hogy az a gyermek physikai szervezetébe, élete s fejlő

dése minden tényezőjébe, a gyermek minden szükségeibe,
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mindenbe, a mi lelke javára vagy kárára szolgálhat, a
legrészletesebben behat elannyira, hogy a szülö minden
körülmények között, minden szükségben, minden kétség
ben, minden eshetőségre jó tanácsot talál benne. Még
részletesebb a második rész tartalma. Kiterjed az a leg
nagyobb gonddal a lélek minden egyes tehetségére, a
kedélyre, az akaratra, az akarat aberratioira. Mindez
négy részben kimeritöleg, megfelelő helyes beosztásban
tárgyaltatik. Az ötödik rész a gyermek nevelésének a
szülöi házon kívül, illetőleg a népiskolának van szánva.
Ez igen tanulságos és érdekes már a jelen iskolai álla
potok illustratiojánál fogva is.

A kiállitás díszes és hibátlan, eltekintve egy-két
helytelenségtől. Ha a könyv végén hibalajstrom volna,
úgy minden bizonynyal kijavitva találnánk a második
rész 148-dik lapján előforduló helytelenséget, hol Mezzo
fanti József helyett Gáspár van irva.

Nehéz lévén többet mondani a munkáröl, melyröl
mindent mondani akarnánk; nehéz lévén azt egyáltalá.
ban rövid sorokban méltányolni, kérjük a szerkesztöt
hogy közöljön belőle mutatványt. Varnai.

Graejfel János. AdJutorzum nostrum t1Z Nomt1ze Do
mz'nz~ seu selecta pzetatü exercitia; Epz"tome idzomate patrzo
temperata. Tirnaeiae 1881.

Ami a régibb nemzedéknél az Officium Rakoczianum
volt, az az ujabbnak 1858 óta az Adjutorium nostrum.
S megérdemli hogy az legyen. - Ez imakönyv először

1858-ban kiadva, a 60-as évek közepén második, bővi

tett, most harmadik kivonatos és nagyobb részben ma
gyar kiadását érte. A magyar énekszöveget már a 2.

kiadás is felvette, ez utolsó már az intelmeket s az imák
nagy részét egyedül magyarul, a kisebb részt pedig
magyar és latinul hozza. Figyelembe vette szerzö, úgy
hiszem, hogy ujabb dicső iskolarendszerünk mellett az
ifiúság csak alig tud már valamit latinul.

Az imakönyv a következő részekből áll: l. Meg-
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szentelése a napnak (Reggeli, esteli imák, szentség láto
gatás stb.) 2. Megszentelése önmagunknak (Sz. Mise.
Gyónás, áldozás). J. Isten tisztelete önmagában. 4. Isten
tisztelete szentjeiben. 5. Vegyesek (Alkalmi imák, kűlőn

féle szükségeinkben mondandó imák. Énekek). Szerzö
az előszó végén, neve alá csak e czímet irta : áldozár
és tanár. Szerző ezen charactere a könyvé is. Az egy
ház iránt igaz tisztelettel eltelt áldozár irta azt, innen
annak egyházi szelleme. Fő forrása a Missale, Brevi
arium, Rituale vagy az egyházban átalánosan bevett
imák. Innen van, hogy az imák nem üres czukrosvizes
frazisok, hanem azokban az Egyház fönséges, kenetdús
szelleme lengedez. - De tanár is az aki írta, ki huszonöt
éves érintkezése alatt az ifjusággal megismerte annak
lelkét, szívét, szűkségleteit, eszejárását, nyelvét. - Az

egyes részeket megelőző intelmek rövidek, de nem azon
rövidséggel irvák, malynek olvasására az ember feje el
szédül; hanem azon rövidséggel, mely a szív nyelve.
Szívből szakadt, szívhez szólló. S mindenek fölött az
ifju szívéhez. - Magyar nyelvén minden nyomon, úgy
szélván minden szón a legnagyobb gondosság látszik
meg. Nincs bántóbb, mint ha az ima nyelve pongyola
vagy épen pórias ..- de émelyítő itt az affectatio is.
Szerzö nyelve gazdag, ritmikus - minö az Egyház ima
nyelve - válogatott, nemes. Legfeljebb a kissé sajátos,
de sajátosságában következetes központozás ellen volna
kifogásunk. Azonkívül egyes régibb s a népnél köz
szokású kifejezéseket rni szebbekkel sem cseréltünk volna
fel. No de ez csak egyéni. Az ujítás itt szabad, s uj
szokás is válhatik kőzkeletűvé, E tekintetben nagyon
kevés helyet is lehet kifogásolni. - Az ének rész igen
gazdag. Majd karmadát teszi ki a J 14 lapos könyvnek.
Választéka e rész a legszebb énekeinknek, régibb és
ujabbaknak.

Ez imakönyvben nemes egyházias szellem fuvall,
szerető, jóakaró atyai szív dobog, nemes nyelv beszél.
Az ifju meg fogja azt szeretni, s még az aggnak is drága
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leend az, melyröl meghagyja gyermekeinek, hogy ko
porsójába is megmerevűlt kezeibe tegyék.

Tetszetős külalakja - kis 8-ad - is ajálja, ugy
mérsékelt ára is. Háromféle igen ízletes kötésben I frt
20 kr, - I frt és go kr. kapható szerzönél Nagyszom
batban.

Terjedjen el végig e hazán, s oltsa be és erősítse

az ima szellemét. Soha sem volt reá égetőbb szükségünk,

Békesl.

V E G Y E S E K.

(Gonzaga AlaJos) prémontrel szerzetes Francziaor
szágban (St. Michel, Tarascon mellett) ki hazánkban tőbb

szőr volt, ezeket irja barátainak, ismeröseinek. A fran
czia kormány által zárdárikból kiüzetvén, hatod magammal
déli Angliában Norfolk herczegtőlkaptunk szállást s egy
kis földet, hol kolostort alapítunk "Notre Dame de l'An
gleterre" czím alatt. Norfolk herczeg, a hires Arundel
góth várkastély ura, most püspökséget akar alapítani,
mely Arundel nevet fog viselni; kath. templomokra, in
tézetekre már milliókat költött. Ugyanezen kath. ur
nekünk is adott Storringhanban (Arundel mellett) fundust,
hol müvelhetjük a földet s kezünk munkája után meg
élünk. Lakhelyünk déli Angliában a tenger közelében,
Brighton, nagy várostól 12 mérföldnyire fekszik. Tájéka
egészséges, kedves, müvelt róna, gazdag lakosok, kik
hahár protestánsok, szivélyesen bánnak velünk. Jan.
22-én foglaltuk el lakásunkat s febr. 2. ünnepélyesen
birtokba vettük az ajándékozott földet. Szállásunk van,
de pénzünk nincs, hogy kolostort, (mert bérházban la
.kunk) templomot építsünk s fölszereljük a legszüksége
sebb dolgokkal. Pedig itt minden csekélység iszonyú
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drága, valamint általán egész Angliában. Reméljük
azonban, hogy lesz sikere a fáradozásnak, el nem hagy
nak az angol katholikusok, hiszen egyedüli pápájok a
prémontrel rendből jutott a pápai székre. Mindazonáltal
a magyar katholikusok nagylelküségébez is folyamodunk.
Magyarországban annyi szánakozó irgalmat tapasztaltam,
hogy most ahogy inségben vagyunk, ezen édes emléke
zet is felvidít. Méltóztassanak tehát régi jótevőim, bará
taim és ismerőseim némi alamizsnában részesíteni szegény
telepünket, és a segélyt akár ide Angliába (postautal
ványnyal) vagy e lapok szerkesztöjének beküldeni" aki
majd szives lesz kezünkhez szolgáltatni az összeget. A
ft. áldozár urak nagyban segithetnek rajtunk, intentiok
elvégzése által, evégből bizonyos számot letettünk e la
pok szerkesztöjénél, s kik szánakoznak rajtunk, azoknak
majd kitüzi azok elvégzését. Magamat az irgalmas szívek
tevékeny szeretetébe ajánlva, vagyok az Urban alázatos
testvérük: Gonzaga Alajos perjel a storringhani zárdában.
Levélczím : L. G. Storringhan, prés Arundel (Sussex)
Angleterre.

(Konstantt"nápoly) vallási izgalomban van, mert szá
mos gyógyulás történt egy zárdai templomban. Ugyanis
a város végén van egy szegény orosz-örmény kath. ko
lostor. A szerzetesek nemrég egy lourdesi szobrot s vizet
hozattak Franczíaországból, hogy mindkettőt hazájokba
(Georgia) szállítsák ; de mig alkalmatosságet vártak, a tem
plomba tették le a küldeményt. Történt azonban, hogy egy
beteges nő itt imádkozva, meggyógyult. Ennek híre futa
modván) jöttek mások, egynehány gyógyithatlan beteg,
s rögtön visszanyerték egészségöket. Csakhamar bucsu
járás keletkezett a zárda kis templomába, s midön egy
nehány török is meggyógyult, a feltünés, lázas izgatott
ság egyetemes lett. A kitárt könyvben, hova irták
gyógyulásaikat a betegek, Keletázsia számos nyelvén
zeng a hála és dicsének szüz Mária tiszteletére. A szob
ron van egy arany korona, azt egy gazdag niahomedán
hölgy ajándékozta. A szultán is kiküldé titkárát, hogy
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nézze meg mi van a dologban, mert vallásos izgatott
ságban van az egész város. A szobor már most ott
marad, és uj templomot fog épiteni a lelkes buzgalom.

rirodalmt" dolgok.) 1. Az utolsó harmincz év törté
nete. Irta Canit« Caesar. Folytatásul a Világtörténelem
hez, kiadja a Szerit-István-társulat. Eger, 1881. Nyolcz.
340 lap. A tagok 188I-iki illetménye. - 2. A reménység
könyve. Irta MarscJtal ap. hitküldér. Ford. Bergman és
Buza. Második kiadás. 1881. Ára I frt. Kapható Szath
márt. - 3. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Pálya
nyertes mü. Irta Sultay István. Negyedik kiadás. Eger,
1882. Nyolcz. 260 lap. Ára I frt (vagy 3 intentio). Meg"
rendelhető szerzőnél Bogácson u. p. Mezőkövesd,Borsod
megyében, - 4. Nagyböjti beszédek. Irta Ujlaki (Wayand)
Géza révkomáromi káplány. Lenyomat a "Jópásztor"-ból.
Komárom, 1882. Nyolcz. 79 lap. Ára 40 kr, - 5. A mo
dern jótékonyság. Kazaly Imrétől. Lenyomat a "Religió"
ból. Budapest. Kocsi Sándor. Kis nyolczadrét 28 lap.
Ó. "Peyramale lourdesi plébános a megjelenések előtt"

czímü füzetke. Laserre Henrik után magyaritá egy plé

bános. A tiszta jövedelem egy falusi templom javítására
fordittatik. Ára nincs kitéve. Kapható Nagy-Kanizsán,
Wajdits Józsefnél. .Melegen ajánljuk. - 7. Molnár János,
komáromi plébánosnak választatván, az "Isten igéjét" és
"Jézus Szíve Hírnökét" ott is folytatja; azért a kéziratok
oda küldendők, az anyagi kiállítás megmaradván Buzá
rovits Gusztáv nyomdájában. - 8. Gebé Viktor munkácsi
t. kanonok ily czímű munkát ad ki: "Vasárnapi és ünnepi
Apostolok és evangeliomok a gőr. szert, kath. egyházban.
Egy példány ára kötésben 40 kr, Gyüjtőknek 10 példány
után I t. példány adatik. A megrendelések Ungvárra
küldendök. - 9. Köszönettel vettük az esztergomi név
tárt: Schematismus Cleri Archidioecesis Strigoniensis
pro anno 1882. Nyolczadrét 247 lap. A plebániák száma
477. Fiókegyházak 242. A káplányok száma 112. Nö
vendékpapok 204. Jelesen van szerkesztve!

(Külfóldi kath. srodalom-) I. Acta et Decreta sacrorum
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Conciliorum, Collectio lacensis. Tomus Sextus. Apud Her
der. Friburgi. Negyedrét VIII. és 1I44 lap. Ára 16 mark.
Magában foglalja Olaszország, déli Amerika és Ázsia
ujabbkori zsinatait. - 2. A Vivés, párizsi könyvkereskedő
által kiadott : Opera omnia S. Thomae Aquinatis válla
latból, melyet ismertettünk, megjelent a 33. és 34, kötet,
hol van tartalom is. - 3. Opera patrum apostolicorum.
Recensuit Funk. Volumen secundum. Tübingen, 1882.
Laupp 58 és 371 lap. Ára 8 mark. Az első kötetet há
rom év előtt bemutattuk. - 4. Vering egyházjoga (Lehr
buch des kath. orientalischen und prot. Kirchenrechtes)
másodszor megjelent Herdernél, Freiburg X. és 1022 lap.
Ára 14 mark. A keleti egyházjoggal szaporodott, szem
ben az első kiadással. -' 5. Ostern in Hímmel, von We·
ninger, Missionair in Amerika. Betrachtungen über die
Freuden des Himmels. Mainz. Kirchheim. Harmadik ki
adás. Ára I mark 50 fillér. Ugyanezen szerzötöl nemso
kára megjelennek a Máriabeszédek. - 6. Dr. Julius Pe
lesz: Geschichte der Union, der ruthenischen Kirche, mit
Rom. Wien, 1878-80. Két nyolczadrétü kötet. Mechi
tarista nyomda. Egyházi jóváhagyással. Bennünket is ér
dekel a sok hazai adat miatt.

(Eit/er József) ferenczrendü szerzetes Pápán, a mult
év jun. 24. meglátogatta Lateau Lujzát. Niels, a plébá
nos kivételképen bejelentés nélkül adta meg neki az en
gedélyt, sőt nálla szállásolt is. Pénteken délben (mely
nap immár 688. pénteknap volt, melyen a sebhelyek meg
látszottak) a szobába mentek, melybe csak 18 ember fért
be. Három óráig elragadtatásban volt a szüz, s a vér kezein
és lábfején szivárgott, idönkint sziszszenést okozott a vér
felbugygyanása. Midön a papok zsolozsmát végeztek,
az irgalom, kegyelem, szerétet szavainál üdvezült mo
soly látszott megdicsőült arczán. A ferenczesre legna
gyobb hatással az volt, mikor elragadtatásában az ágy
fölött félméter magasságban felemelkedett, s a levegőben

lebegett, mellén összetett kezekkel. Immár tizenkét esz
tendeje nem eszik, de mindennap áldozik. Olyannyira
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gyenge, hogy föl nem kelhet; azt vélik, hogy nem sokára
meghal. Folyton sokan látogatják az egész világról.

(Pályázatt" ie/entés.) A budapesti m. kir. tudomány
egyetem hittudományi kara által a "Horváth"-féle alapít
vány értelmében a "párbajról" kitüzőtt pályázati kérdé
sekre két pályarnü .küldetett be, az egyik "Quid leges,
sine moribus, vanae proficiuntv, a másik "Mihi vindicta,
Ego retribuam" jeligével. A hittudományi kar ez évi
február hó 17-én tartott 4-ik rendes ülésében, a bírálók
egyértelmű véleményezése alapján, a jutalomdíjat egyik
rnünek sem itélte oda. - Miről a pályaművek szerzői oly
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy kézirataikat, szerzöi
tulajdonjoguk igazolása mellett a hittudományi kar dé
káni hivatalánál bármikor visszavehetik. - Budapest,
1882. február 18. - Dr. Stanczel Ferencz, e. i. dékán.

(Halálozások.J I. Singer Péter ferenczes áldor meg
halt Salzburgban 71 éves korában, mint zenész volt hí
res, egy symphonikont is szerkesztett, mely zeneeszköz
egy egész kart pótolt. Az utazók rendesen meglátogat
ták, mint nevezetességet. - 2. Schvane Tódor lüttichi
tanár meghalt jan. I I. Kölnben, 72 éves korában; mint
physiologus tudós, névszerint a cellarendszer körül nagy
tekintély. Arról is nevezetes, hogy igen jámbor ker.
életű volt, havonta gyónt, s mindennap misét hallgatott.
- 3. Maria Lenzen, szül. Sebregondi, meghalt febr. II.

Szül. 1814. decz, 18. Dorsten-ben. 18 éves korában Len
zen ügyvéd neje lett, de ez 10 hónap mulva meghalt.
1848-ban Brenk neje lett, ki 1875. halt el. Irt szép tör
téneti elbeszéléseket, regényeket, melyek közül néhányat
mi is bemutattunk, mert kath. szellernűek. Irt apró köl
teményeket is. - 4. Durand Ipoly építész, aki a lourdesi
basilikát tervezte és fölépítette, jan. 8-án 8 I éves korá
ban meghalt. Mult évben, nov. 12. mint szélütött vé
gezte gyónását Lourdesben s elkészült a halálra.

(Hol volt aparadtCsom ?) E nehéz kérdésre, a sok né
zet közül szamos tudós azt felelte, hogy Indiában; mások Ar
meniába] ismét mások déli Babylonlába helyezték az édent,
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A legujabban feltalált assyr ékiratok folytán (nem kép
iratok - hyeroglyphák, mert ezek Egyiptomban dívtak)
Delitzsch, lipcsei assyr tanár kiadott egy nevezetes mun
kát (Leipzig, Heinrichs XI. és 346 lap; ára 20 mark),
hol megczáfolva az említett nézeteket, a paradicsomct a
babyloniai völgy síkságán helyezi el, ahova a vizekkel
jól ellátott édenkert legjobban illik. Legnagyobb nehéz
séget okoztak a Pischon, Gihon folyók: de ezt az .ellen
vetést ugy fejti meg, hogy ezeket csatornának mondja;
mert nahar, a keleti nyelvekben folyamot és csatornát
is jelent. A folyamok nevei nem is alkothatnak valami
szörnyü nehézséget mert r. a babyloni folyóknak több
féle nevök volt; 2. a folyók századok folytán változtat
ják medröket; 3. sok zavart okoztak a hetvenes fordítók,
kik a többértelmü földrajzi nevet, Kusch nevet, Afrikába
helyezték, s Gihon alatt Nil-t értettek, mi által sok za
varra adtak alkalmat. - A munkában számos más kérdés
taglaltatik, a sok függelékben. Ezidőszerint, a biblikus
tudósok a babyloni völgy síkságára fogják Delitasch
nyomán helyezni az éderit.

(Brassai Sanuc) belátva, hogy a Darwinisrnus ágas
kodó hozzávetésekben leli kedvét, s uralkodni akar, a
multévi Magvetőben így irt róla. "Gyávasággal kell
bélyegeznünk az oly theologust, a ki magas állásá t nem
becsülve, vagy azon elszédülve, a földtől kér biztosító
támaszt, a ki az úgynevezett "tudomány" szemfényvesz
téseitől elvakítva, mindent a mi csillog aranynak néz, és
az összes természet titkaiba magát beavatottnak hiszi,
ha a Darwinismus jelszólamait felkapva a vallásos esz
mékben, érzelmekben és történelmökben minden lépten
nyomon fejlődést, alkalmazkodást, átalakulást, natural
selectiont, struggle for existence-t, nem annyira lát, mint
emleget. Risum teneatis! Hogy egyik-másik theologus
igy botorkázik, azon nem csodálkozom, de igen is Vol
tairral azon, hogy egész theologiai iskola létezhetett, a
mely tömegestől.indult ily téves útra. Pedig biz a meg'
történt. Az úgynevezett rationalis theologusok alkották
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ezt az iskolát, mely a kijelentés hagyományos eszményeit
és viszonyait physikai törvényekből törekszett kimagya
rázni, Utoljára is a Strauss "Jézus életében" és (Pseudo)
"dogmaticá"-jában érte tetőpontját az a tan, és így egy
értelmüvé lett a theologia maga megtagadásával. Meg
kell vallanunk, hogyakadémiára járó ifjaink, minket
unitáriusokat is részeltettek volt bizonyos korban egy
kicsinyt ebből a mételyböl, minek következtében tanin
tézetünk egy dara b ideig rossz hírben is állott. Ez ugyan
elmult, de szolgáljon óvásul a jövendőre".

(Et"senach) városban, Wartburg tövében, hol árpád
házi szent Erzsébet élt és nyomort szenvedett, uj tem
plomot akarnak építeni sz. Erzsébet tiszteletére. Még
1844. évben alapíttatott a prot. városban, kath. plebánia
és imaterern. De ez utóbbi most már oly csekély a hí
vek befogadására (a környékbeliek is látogatják), hogy
elodázhatlanul szükséges uj, szép templom építése. Már
régen gyüjtenek előkelő kath. férfiak; IX. Pius annak
idején 1000 frankot küldött. Most pedig ujra felszólítást
intéznek a németországi katholikusokhoz, egyszersmind
a magyar katholikusokhoz, mert sz. Erzsébet magyar
király leánya volt, és főleg azon nökhez, kik védszent
gyanánt tisztelik, hogy ezen templomra adakozzanak.
Kik a szent czélra bármi csekélységet szántak, küldjék
ide, a telephonban nyugtázzuk s május elsején a bizott
ságnak megküldjük. Illő dolog, hogy a magyar szent
nő tiszteletére szánt egyház, méltó legyen szentségéhez,
magyar királyi szármaaásához.

(KiilJótdt lapok trják), hogy Kuttner Zsigmond pesti
születésü prot. festő, olasz utjában betévedt Lorettoba is.
Miután megszemlélte a templomot, be akart a templom
közepén levő názárethi házba is térni, de láthatlan erő

tartotta vissza. Feldühödt a pápista babonára, s legott
kirohant a vasutra, de a vonatról lekésett. Haragjában
gyalog tette meg Ariconaba az utat. De ott oly nyug
talanság, belső harcz, dúlt kedély szállta meg, hogy nem
tudott hova lenni felzúdult keblével. Valami vonszolta
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Lorettábe, gyalog oda indult; de már nem a kápolnába
sietett, hanem agyónószékbe, mely fölött e szavakat
olvasta: pro Hngva germanica. Cereboni gyóntatónak
feltárta lelke állapotát; feltételesen megkereszteltetett s
letette a kath. hitvallást, mire a názárethi kápolnában
áldozott.

(Talandt'er) franczia képviselő (politikai szinezetére
vérvörös) azt javasolta, hogy kinek nincs gyónóczédulája,
ne tartassék katholikusnak, s akkor aztán remélli, hogy
oly kevés katholikus lesz, hogy bármit lehessen elsza
vazni az egyháztól, templomokat, alapítványokat, vallási
iskolai alapokat, mindent. A liberalisok óvást tettek a
gyónóczédulák követelése ellen, mert ez a vallási szabad
sággal ellenkezik.

CA szent atya) a nagybőjti római hitszónokokhoz mon
dott beszédében rámutatott korunk hitetlenségére és cor
ruptiójára, mint az erkölcsi világrend s az összes civilisatic
terén mutatkozó felfordultság föforrásaira. "Sajtó, ugy
mond, tudomány, történelem, politika, társulatok, - magok
a lángész legszebb találmányai az istentelenek kezében a
corruptio eszközeivé válnak. Lehet-e csodálkozni, igy
folytatá, ha a jók, méltán megrémülve ennyi gonoszság
és veszedelem tulcsapongásaitól, melyeknek kivált az if
juság van kitéve, erősen hiszik, hogy most már csak az
isteni mindenható irgalom nyujthat hathatós segélyt az
eszmék és ügyek ilyetén felforgatása közepett? És va
lóban az emberfölötti és különös segélynek eme szüksé
ges volta mindenki előtt világos. Mindazáltal, ugymond,
nem szabad azt várnunk, hogy e segély csodálatos mődon
fog égből jönni. Az isteni gondviselés, mely tudni fogja
egyházát .győzelmesenkivezetnia mostani harczokból is,
rendesen csak rendes utat és eszközöket használ. Minél
nagyobbak a veszélyek és bajok s minél fenyegetőbb a
helyzet, annál szigorubban int a kötelesség, ezen rendes
eszközök használatba vételére, hogy ez által Isten ohaj
tott segedelmét megérdemeljük. A czéltévesztett lelkek
visszatérítésére a corruptióból és bünőkböl a vallásosság,
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a keresztény élet utjára, leghathatósabb eszköz a lelki
pásztorok felvilágosult, nemes és tevékeny buzgósága és
az Isten igéjének hirdetése. Ezen ige erejének s a vallás
szolgái ernyedetlen munkásságának köszönhetni, hogy a
világon a tudatlanság és tévely éje eloszlott, hogya szí

vek magokat bűnbánatra szánták el s a legnagyobb aka
dályokat gyözték le". (Religio.)

(Apró Izt"rek.) Paraylemonialban febr. 15. megülték
Colombier Kolos jézusrendi tag halálának (t 1682.) má
sodik százados évfordulóját. Eme napon b. A. Margit
azon 8 éven át, melyekkel túlélte lelki vezérét, folyton
a szentély elött térdelt s ünnep gyanánt ülte a napot.
Teste az ottani jézusrendiek templomában nyugszik, de
ezen 1880. jun. 30. óta a rendőrség pecsétje tiltja a be
menetelt. Szenttéavatási pöre most folyik, melynek sze
renesés kimeneteleért, a Jézus Szive templomaiban ki-o
lenczedes, háromnapos ájtatosságok tartattak. - Okt,
4-ére sok bucsus készül Assisi-be, hol fogják hét száza
dos évfordulóját ülni sz. Ferencz halálának, ki I 182. év
hen halt meg. Evégből diszesen újítják a nagyhirű

templomot, mely sirja fölött épült. - A franczia kőztár

saság, mely még csak 136 hónapos, már is 171 ministert
koptatott el, 14 kabinetban ; kik közül egynémelyik több
ször hivatott a kormányba, igy például a zsidó Say,
immár hetedszer ügyérkedik. - Hire futott, hogy a pá
rizsi fogadalmi templom pénzei szintén az "Union gene
ral" bukott bankintézetben voltak elhelyezve. A nem
zeti fogadalom titkára (Rohault de Fleury) nyilatkozik,
hogy az adakozások soha sem bizattak bankárokra. mi
vel folyton van szükség pénzre, hogy a haladó építkezés
költségeit fedezhessék. Tehát az adakozók rryugodtan
lehetnek.

Szerkeszti: Z A D O R I J Á N O S.

Elöflzetésl dij egész évre 6 frt. oszt. ért.

Esztergom, 1882. Nyomatott Buzűrovits Gusztávnál.



CANTERBURY-I SZENT TAMÁS.

Az egyház szabadságának e jeles bajnoka, a
canterbury-i vértanú-érsek, örökre fényes példaként
tündököl azoknak, kik az egyház csi11árjára helyezve,
joghatóságuknál fogva közvetlen hivatvák annak jo
gait s szabadságát a világi hatalom polypkarjai, ért
jük annak önkénye, bitor1ása, túlkapásai ellen meg
védeni.

A szent vértanu élet- és jellemrajzát ujabbari
megirta a jeles tolláról s szorgalmáról az egyházi
irodalom terén egyaránt ismeretes Schütz, *) kinek
publicatióit e lapokban már ismételve méltányoltuk.

Napjainkban az egyház ujabb meg ujabb sebek
ből vérzik, isteni jogai és intézményei egyre istente
lenül sértegettetnek, e jogok őrei dölyfösen kihivatnak
a világi hatalom részéről s vele éles összeütközésbe
hozatnak ; napjainkban, a culturharcz áramlatának
idejében nagyon alkalomszerű feleleveníteni a canter
bury-i bajnok ernlékét s róla példát venni. Hősies

elszántságán és törhetlenségén épülni fog minden
lélek, melyben ki nem halt még az egyház s annak
elidegeníthetlen jogai iránt való kegyeletes érzés.

Buzdító példára van is szükség, Mert ha ko
runkszelidebb erkö1cseimellett a hit, az egyház-

*) Der heil. Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury. VOIl.
O. Schütz, Freiburg im Breisgau, Herder 1880.

Vi :M. Sion. XIII. kötet. III. t'WIet. 1 1
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szabadság bajnokainak nem is igérnek többé véres
koronákat: a kifosztás, a börtön, a száműzetés, a
testi s lelki keservek és méltatlanságok elviseléséhez
mégis nem kevésbé erős lélek, az istentelen követe
lések határozott elutasitásához nem kevesebb elszánt
ság kell, mint a hóhérok gyilkaival szemben. Ezek
gyorsan ölnek, amazok lassabban, de biztosan emész
tik meg az életet; tehát martyromságba telik ezek
nek is elviselése.

Mivelhogy canterbury-i sz. Tamás élete és az
egyház szabadságának megvédésében tanusított tör
hetlensége e viszontagságos időben az egyház jelen
szorongattatásai között olyannyira tanulságos, épüle
tes és buzditó: annálfogva úgy hiszszük szivesen
fogják fogadni e lapok olvasói, ha az előttünk fekvő

életrajzból átvevén a főbb adatokat, a szent vértanut
és az egyház szabadsága érdekében viselt dolgait
legalább a fő vonásokban bemutatjuk. Könnyebb
áttekintés végett be fogjuk őt külön fejezetekben
mutatni mint kir. kanczellárt, mint canterbury-i érse
ket, mint vértanut. De hogy kellően értsük meg
korát s korának egyház-politikai viszonyait, melyek a
szentre határozólag hatottak: azért jó lesz az angol
egyház történetére egy futó pillantást vetni.

I.

Britannia az egyház egyik legidősb leánya. Beda
szerint már Eleuterius pápa (177.) rendezte benne a
hierarchiát, három érseki s huszonnyolcz püspöki
széket állítván fel a szigeten. És amint ős ez egy
ház, szintúgy hü is volt mindenkor hitéhez. Diocletian
üldözése idejéből sz. AIban, Julius és Aaron vértanu
kat mutatja föl. Püspökei hiven ragaszkodtak a sz.
Székhez, melynek azért Britanniára különös gondja
volt. Hogy azt a pelagianismus ellen megóvja, hit
küldéreket menesztett a szigetre, köztök sz. Gerrna
nust és Lupust. Az angolszászok foglalásával elpusztult
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a virágzó egyház, miglen nagy Gergely ujra felélesz
tette Britanniában a kereszténységet, Agoston apátot
negyven munkatárssal indítván Ethelbert király udva
rába a 6-ik század végén. 597-ben a király tiz ezer
alattvalóval elfogadta a keresztséget. Kent, hol Ágos
ton volt első canterbury-i érsek, vala a gyúpont,
honnan az evangelium sugarai szétterjedtek a sziget
többi részeibe is. 800-ban egy volt már a brit nem
zet hitében, sok viszontagság, ernyedetlen apostoli
munka ntán. Ekkor következett be Britanniára az
arany kor, melyről irja Beda: "Sohasem voltak eny
nyire boldog idők, amióta az angolok elfoglalták
Britannlát. A királyok keresztény hősök voltak, fé
lelmére elleneiknek, az egész nemzet egy magasabb
czél után tört". S mily termékeny volt e kor szen
tekben! Britannia méltán "szentek szigetének" nevez
tetett el; ugyanis huszonhárom királya, hatvan ki
rályné s királyi herczege tiszteltetnek a szentek
sorában. Mintegy harmincz királyi herezeg zarándo
kolt Rómába s körülbelül tizennégyen, férfi és nő,

vették föl a szerzetesi öltönyt. Az általunk annyira
csodált szivős angol alkotmány is e kath. korszakban
lett alapjaiban megvetve. A kath. Anglia typusa
sz. Eduard volt, kinek halálával (1066.) letűnt Anglia
csillaga is.

A normann királyok korszaka egészen ellenkező

viszonyokat tüntet fel, meglazulván, vagy épen meg
szakadván a sz. Székhez való kegyeletes viszony.
Hűséges ragaszkodás helyett féltékenységet, ellen
szegülést tanusítnak az uralkodók. Nemzetiségi büsz
keség, uralomvágy egyházellenes politikát instaural
nak, miglen a reforrnatio alatt Anglia egészen elsza
kad az egyháztól. A hódító Vilmostól kezdve egész
VIII. Henrik-ig folytonos viszályban találjuk az angol
uralkodókat a sz. Székkel. A püspöki székeket s
apátságokat hosszasan üresedésben hagyják kincstá
ruk gazdagitására, vagy ha betöltik, simonia utján

11*
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töltik be, az egyház megrontására. Az ez idő sze-·
rinti szentek már csak véres koronákat nyernek, a
hitvallók pedig kemény harczot küzdenek az uralko
dók önkénye ellen, így sz. Eduard, sz. Anselm, sz.
Richard. De a legélesebb harczot küzdi canterbury-i
sz. Tamás II. Henrikkel.

Henrik igen szerencsésen s üdvösen kezdte meg
uralkodását. Alig hogy elvette Theobald canterbury-i
érsek kezéből a koronát, megfogadván ünnepélyes
esküvel az egyház szabadalmainak védelmér, azonnal
erős kézzei ragadta meg a kormány gyeplőit s hozott
békét és rendet az országba. Lerontotta a rabló
lovagok várait, visszaszerzé az erődje által elprédált
koronajavakat. megjavítá a pénzt, gondoskodott részre
hajlatlan igazságszolgáltatásról. Mind e reformok ke
resztülvitelében buzgón segíté a királyt Theobald
érsek-kanczellár, ki azonban utóbb agg-kora miatt
visszavonult az udvartól. Utódjául a királynak Becket
Tamás canterbury-i főesperestet ajánlá, kit a király
el is fogadott.

Becket Tamás született Londonban I I 17 - I I 18
között nemes családból. Anyja egy szaraczen főnök

leánya volt, kit Becket Gilbert, Tamásunk atyja, Pa
laestinában tanult ismerni és ki azután Gilbertet An
gliába követvén, megkeresztelkedett. Buzgó keresz
tény s istenes anya vált belőle. Tamás bevégezvén
Párisban tanulmányait, a londoni városközség szolgá
latába lépett mint számtiszt. Atyjának két barátja
utóbb Theobald érsek udvarába hozta őt. Itt a ca
nonjog és a polgári törvények tanulására adta magát.
Az érsek kegyeit annyira kinyerte, hogy ez Tamást
egy fontos ügyben ismételten Rómába küldte, és
Tamás szerencsésen járt el küldetésében. Miután a
diaconatust fölvette, az érsek a canterbury-i föespe
rességen kívül még egyéb javadalmakkal: apátságok
kal, kanonoksággalis elhalmozta őt. Ugyancsak ér
seke engedelmével egy évre Bolognába s Auxerrebe
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utazott a polgári jogot tanulandó. Theobald lemond
ván a kanczel1ári hivatalról, ajánlatára Tamás lett
utódja, ami eléggé tanuskodik ennek képességéről s
tehetségeiről. Es csakugyan életirói egy hangon el
ismerik tehetségeit, tudományát s szeplőtelen jellemét.

A kanczellári hivatal a király és a canterbury-i
érsek-prim ás után az első méltóság volt az ország
ban. Tamás I I s6-ban foglalta azt el, negyven éves
korában. A főesperességről azonnal lemondott, de
azért mint szerpap az egyházi rendhez tartozott.
Papi minősége miatt czéltáblája volt az udvaronczok
gu nyjának s élczeinek, ami annyira. elkeserítette őt,

hogy ha nem tekinti a király és az érsek bizalmat,
odahagyta volna az udvart. A rend visszaállításában
a legnagyobb szolgálatokat tette II. Henriknek. An
glia ismét rendezett viszonyoknak, boldog időknek

örvendett. Az egyházat tisztelet övezte körül, a
püspökségek s apátságok kifogástalan egyénekkel töl
tettek be simonia nélkül, a királynak minden vállalata
sikerült, az ország jóléte napról-napra gyarapodott.

Henrik tudta is méltányolni kanczellárja szolgá
latait és a két férfiut a legbensőbb viszony kötötte
össze. De nemcsak királyának kegyeit, hanem a pap
ság, a hadsereg, a nép osztatlan szeretetét is birta
Tamás, úgy tiszta jelleme, mint azon varázserőnél

fogva, melyet megnyerő személyisége mindenkire
gyakorolt.

Hogy Tamás a kanczelIári magas méltóságnak
a külfény által is megfelelhessen, Henrik a Tower
és a berckharnsteadi királyi vár jövedelmes kormány
zóságát ruházta reá, azonkívül az eyi grófságot száz
husz lovaggal adván neki. Tamás ki is fejtett há
zánál páratlan fényt. Arany-ezüst készlet diszíté a
válogatott étkekkel s drága borokkal megrakott asz
talt s Tamás vendégszerető háza nyitva állt minden
kinek. Ö maga azonban a fény és a bőség közepette
az egyszerüséget s mértékletességet követte. Még
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nagyobb fényt fejtett ki diplornacziai küldetéseiben,
jelesül VII. Lajos franczia király udvaránál, midőn

ennek leánya kezét a walesi herczeg számára kérni
jött. A kanczel1árt -- így beszéli a krőnikás - két
száz fényesen felszerelt lovas kőrnyezé. Valahány
szor valamely városba vonult, a menetet mindannyi
szor ötven éneklő apród nyitotta meg. Ezeket kö
veté a kopófalka, ezt meg nyolcz ötfogatu kocsi az
arany-ezüst készlettel és a ruhatárral. A kocsik után
jöttek a harczmének, a sólyommadarak, az udvari
szolgák, lovagok, papok s végre a kanczellár, ne
hány barátjától környezve. Udvarának oly nagy neve
volt, hogy az ország legelőkelőbb családjai kitünte
tésnek tartották, ha fiaik a kanczellár udvarán fel
vételt találtak. Ó nevelője volt a király fiának is,
kit ő a főnemesek fiaival együtt nevelt a maga há
zánál. Udvara, mondhatni, magasb iskola volt a fő

nemesség fiainak számára.
Tamás még mint értelmes hadszervező is nevet

szerzett magának a háborúban, melyet II. Henrik a
franczia királylyal viselt. Jól1ehet pedig ő e minő

ségben több érzékeny sebet ejtett Francziaországon
s okozott veszteséget neki: mint ügyes diplomata
mégis annyira meg tudta nyerni magának a franczia
udvart és a nemességet, hogy mindenütt kitüntetéssel
fogadtatott, sőt utóbb számkivetésében hat éven át biz
tos és vendégszerető menhelyet nyert franczia földön.

Tamás, mint említettük, varázserőt gyakorolt
mindenkire, meg tudta nyerni az embereket. Ó a
walesi herczeg számára is meg tudta nyerni a fran
czia király leányának kezét, magának a királyfinak
pedig biztosítani tudta a trónöröklést Angliában.
Szavára az ország rendjei ellenzés, ellenmondás nél
kül hűséget esküdtek az ifju Henriknek, megtették
Tamás szavára azt, amit a király maga személyesen
ki nem vitt volna nálok.

Henrik ennyi fontos szolgálatért hálára volt
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kötelezve Tamásnak, annyival is inkább, hogy ez,
míg Henrik szabadon élt sz6rakozásainak, a kormány
ügyeit buzg6n s eszesen intézte.

Tamás hivataloskodásában félreismerhetlen volt
ugyan az egyházias szellem, de ő egyes esetekben
mégis engedékenynek mutatta magát a király s annak
nézetei irányában. Mi volt pedig II. Henrik politikai
nézete ? Az, hogya királyi hatalom fölötte áll az
egyház jogainak s szabadalmainak. Igenis II. Henrik
minden terve oda ment ki, hogy alávesse uralmának
az egyházat. Ö is tehát mindinkább az őseitől örök
lött politika nyomaiba lépett.

Theobald canterbury-i érsek meghalt I 161 -iki
april 8-án. Halála előtt érzékeny sorokban fölkérte
a királyt az egyház jogainak védelmére, ajánlván
neki egyuttal, hogy a canterbury-i széknek méltő

utódről gondoskodjék. Az érsekválasztás régi jognál
fogva ugyan a canterbury-i convent szerzeteseit illette,
a királynak mégis annyiban volt befolyása a válasz
tásba, amennyiben gratam personam ajánlhatott.

A közvélemény azonnal Tamás kanczellárt jelölte
a megürült székre, egészen az ő szándéka ellen.
Midön a leicesteri prior egy· alkalommal sz6ba hozna
előtte a dolgot, Tamás ezt felelé neki: nÉn három
szegény papot ismerek Angliában, kiket inkább sze
rétnék látni a canterbury-i széken, mint magamat.
Mert ha én jutnék a székre: ugy vagy uram kegyeit
kellene vesztenem (kit én kívülről-belülről ismerek),
vagy, ami távol legyen tőlem, az Ur szelgálatat s
lelkiismeretem kötelmeit kellene feladnom ". Tamás
igenis ismerte urát s annak hatalmi vágyát. Annyi
bizonyos, hogy Henrik szerette volna egy személyben
egyesíteni a kanczellári hivatalt a canterbury-i érsek.
séggel, azon reményben, hogy így mindíg készséges
eszközt fog találni az érsekben a maga egyházellenes
terveinek kivitelében.

Henrik ki is jelentette Tamásnak, hogy őt jelölte
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ki a canterbury-i székre, mire ez a maga világias
'őltőzetére rnutatva, így válaszolt a királynak: "Milyen
szentet, milyen szerzetest akar felséged énbennem az
annyira tiszteletre méltő székre emelni, az oly szent
convént fölé helyezni? Ha Isten úgy intézné, hogy
én legyek canterbury-i rérsek : úgy csakhamar vesz
tenem kellene felséged kegyeit és a benső barátság
csakhamar gyülöletre változnék, mert felséged több
olyasmit fogna kivánni tölem, s oly igényeket fogna
tartani egyházi dolgokban, mikben én engedni nem
tudnék. Al, irigyek föl fognák .használni az alkalmat,
hogyagyülölet magvát hintsék el kőztünk ". De a
király Tamás komoly válaszát csak tréfának vette.

I I 6 I -iki májusban megjelent a Conventben a
kir. biztos a chichesteri, az exeteri, a rochesteri püs
pökök kiséretében s fölhívta a király parancsára a
Conventet. hogy az érsekválasztást eszközölje, ajánl
ván a választóknak Tamás kanczellárt, mint királyi
jelöltet. A választök meg voltak oszolva. Egyik
részök szükségesnek tartotta a király kívánságának
eleget tenni,míg a másik attól tartott, hogy a vilá
gias Tamás, a király eszköze, fel fogja adni az egy
'ház szabadságát. Az isteni jogba ütközik - mondák
'ezek .- hogy oly férfiu, kire jobban illik a katona
köntös mint ra stala, ki kopo- s sólyomfalkát tart,
pásztornak állíttassék egy nyáj fölé, mely majdnem
az t~gész királyságra kiterjed. Inkább attól kell tar
tani.rhogy ő ragadozó farkasként szét fogja hajtani,
fáI fogja falni a nyájat. Győzött azonban az első

rész nézete, mire Tamás közszavazattal lett megvá
lasztva. A szerzetesek szavazatához hozzájárult a
jelenvolt püspökök beegyezése is, csupán csak a
heréfordi engedte meg magának azt a megjegyzést,
hogy a király csodát mivelt, átváltoztatván ét katonát
pappá, laicust érsekké. .

Tamás azels8percztől fogva igyekezett meg
akadályoztatni megválasztatását. Most, hogy rnegvá-
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lasztatott, vonakodott elfogadni a választást, s csakis
a pápai követ pisai Henrik bibornoknak sikerűlt őt

az elfogadásra birni. Tamás öt évig volt kanczellár.
I 16 I -iki jun 3-án a rochesteri püspök által pappá
szenteltetvén, ünnepélyesen bevonult a canterbury-i
székesegyházba, hogy'püspökké szenteltessék. Fel:
avatása után azonnal követséget menesztett a Mont
pellierben időző III. Sándor pápához, az érseki palást
kieszközlése végett.

II.

Tamás fölszenteltetése után, közálmélkodásra,
egészen más ember lett, exuit veterem, induit novum
hominem. Magaviselete, életm/,djaeddig sem volt
botrányos ugyan, de igenis világias. Ó részt vett az
udvar minden szórakozásaiban, ő világias fényt fej
tett ki, de mindezt már udvari állása így hozta ma
gával. Fölszenteltetése után tökéletesen szakított
eddigi életmódjával. Már ahogy Canterburyba ment,
felkérte Herbert titkárát - utóbbi életiréját - figyel
meztetné őt minden hibáira, melyeket ő maga, vagy
mások észreveendenek rajta, mert négy szem - úgy
mond - többet lát.

Életmódja ezentúl szigorú volt. Hajnali három
órakor fölkelt és még hajnalban misét mondott, mire
tizenhárom szegénynek megmosta a lábát s alamizs
nát osztott ki köztők. Öltönye alatt durva vezeklő

ruhát viselt. A stólát, mint papi hatalmának jelvé
nyét se nappal sem éjjel le nem tette. Imával össze
kötötte a. sz. irás olvasását. Gyakran visszavonult a
canterbury-i convent egyik cellájába ájtatoskodni,
elmélkedni. Jogtudósokkal a canonjogot tárgyalta,
hogy tudjon mindenben annak szabályai szerint el
járni. Háztartása egyszerű, de háza most is vendég
szerető volt. Asztalához meghivni szeretett tudósokat,
papokat és az ország nagyjait is, de se házához,
sem tanácsába nem fogadott papot, ki a királyto]
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függő állást viselt. Naponta etetett szegényeket há
zánál, beteg szegényeinek pedig alamizsnát küldőtt

diáconusai által. A convent beteg szerzeteseit ő maga
látogatta. Jövedelmét nem a magáénak, hanem a
szegények alamizsnajanak nézte, ő a szegények atyja,
a szenvedők vigaszta16ja volt. A papi bir6ságoknál
arra ügyelt különösen, hogy senki ajándékot el ne
fogadjon, miszerint a megvesztegetésnek még lát
szatja is távol legyen. Manum nemini cito imposuit,
hanem j61 megválasztotta azokat, kiket a felsőbb ren
dekhez bocsájtand6 vala. Tündöklött egysz6val mind
azon erényekben, melyeket sz. Pál megkivánt Titus
és Timotheusban.
. A király, az udvar, a világ nem várta, hogya
lovagias s világias Tamás ennyire megváltozzék, nem
is foghatták meg ilyetén tökéletes átalakulását. Haec
mutatio dexterae Excelsi ~ Isten a hivatallal megadta
neki a szükséges malasztot is.

II. Henrik continentaIis tartományaiban távol
lévén, az érsek irígyei különféle híreket hordtak neki
Tamás uralomvágyár61, Tamás túlkapásairől. Valódi
indokuk az volt, hogy Tamás igényeket érvényesített
a canterbury-i egyházt61 elidegenített némely javakra.
A király még nem hitt a hírmondőknak, de azt igen
is zokon vette, hogy Tamás lemondott a kanczellári
hivatalról, mint amelyet ő az érseki hivatallal meg
egyeztetni nem tudott. Henrik pedig épen Tamás
ban akarta egyesíteni a két hivatalt. Tervének meg
hiusulta ingerlékenynyé tette öt és ö e hangulatban
mindinkább hajlandöbb volt hinni a hírrnondóknak,
kik azt súgtak neki, hogy Tamás rnindinkább kiter
jeszti joghat6ságát és a canonok szabványait a király
hatalmának elejébe teszi. A gyanakod6 király most
fokozott szívességgel igyekezett megnyerni az érseket.
Kérte őt, hogy tovább is vegyen részt az ország
kormányában, miután ő, a király, sokszor franczia
tartományaiban távol lenni kénytelen. Kérte továbbá,
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hogy fiára, a trónörökösre tovább is ügyeljen. De
az érsek tisztában volt magával az iránt, hogy a vi
lági ügyek meg nem férnek egyházi tisztjével, hogy
két úrnak szolgálni nem lehet. Azt megigérte, hogy
ö a király jogait s méltóságát tisztelni fogja, tanácsát
sem tagadta meg tőle, de az erősen állt nála, hogy
érseki tisztjének kötelmeit szigoruan fogja teljesíteni,
az egyház jogait s szabadalmait határozottan fogja
védeni. Bizonyos feszültség volt ugyan már a két
hatalom közőtt, de azert Tamás érsekségének első

éve (I 162.) még tűrhetően folyt le.
I 163-iki májusra III. Sándor pápa Toursba zsi

natot hítt össze a czélból, hogy gátot vessen L Fri
gyes császár és az ellenpápa szakadár terveinek,
valamint hogy helyreállítsa a német schisma által
megingatott egyházi fegyelmet. Angliát Tamás vala
képviselendő a zsinaton. Utja Normandián s Fran
cziaországon keresztül szakadatlan kitüntetés volt,
maga a pápa is tkitűntetve fogadta a Toursba érke
zett angol érsek primást. De Tamás utjának a zsi
naton kívül még egy más ezéíja is volt. O jól tudta,
hogy érsekké megválasztását a király befolyása, a
király akaratja eszközölte, amiért ő azt, mint nem
egészen szabadot, nem tartotta jogszerűnek. Lelki
ismerete által tehát arra indíttatott, hogy hivatalát
letegye a pápa lábaihoz. De a pápa nem fogadta
el lemondását, sőt inkább kivánta, hogy Tamás to
vább is viselje a terhet. Ekkép megerősítve s lelki
ismeretében megnyugtatva visszatért a zsinatról, mi
után a pápa még a canterbury-i egyház némely
szabadalmait s kiváltságait megujította volna. A ki
rály látszólag még tisztelettel fogadta a megérkezett
érseket, az egyházi viszály azonban még ugyanaz
évben kitört.

Mi volt légyen annak közvetlen oka, vagy oko
zója, az akortanuk tanuskodásából nem világos, de
úgy látszik, hogy több ok együtt mükődőtt. Annyi
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bizonyos, hogy Henrik nem j6 szemmel nézte, mikép
érvényesíti Tamás jogait a canterbury-i egyházt6l
elidegenített bizonyos javakra nézve. Bizonyos az
is, hogy az érsek ellen már is elfogult Henriket bán
totta a kitüntetés is, mely Tamást Francziaországban
oly általánosan érte. Egyik életiré még egy körül
ményről tesz említést. Tamás egy ízben prédikált
az Isten országár6l és a földi országokr61, az égi és
a földi koronáről, a szellemi és a világi hatalomról
s bizonyította, miszerint a szellemi hatalom fölötte
áll a világinak, valamint az égi korona felülmulja a
földi koronát. Ez által megbántva érzé magát a pré
dikaczi6n jelenvolt király, kit azonban még inkább
bántott a gondolat, hogy Tamást, ki ilyen elveket
vall, sohasem fogja megnyerni a maga elvének, mely
az vala, hogy nem szabad az egyháznak nagyobb
hatalommal s több javakkal birnia, mint amennyit a
király engedni j6nak lát.

A király haragja mindannyiszor hevesebben gyúlt
ki, valahányszor Tamás ellentmondott az ö jogtalan
vagy rnéltatlan követeléseinek, amire pedig Henrik
egynél több alkalmat szolgáltatott. Igy történt, hogy
rnikor a király a woodstocki gyüIésen az úgynevezett
dán pénzt kővetelné az ország rendjeitöl, Tamás az
egész gyülekezet nevében ezt felelte a királynak:
"Ha hivatalnokaid akkép fogják magukat viselni a
nép iránt, amint azt kötelességök magával hozza,
úgy mi ezentúl is követni fogjuk az eddigi szokást,
ha nem: úgy meg fogjuk tagadni ez ad6nemet és
senki sem kényszeríthet reá bennünket ,; .

Más alkalommal bizonyos nemes kegyúr nem
engedte beigtatni az érsek által a kegyuri javada
lomre kinevezett lelkészt. Az érsek egyházi censu
rákkal kényszeríté a kegyurat. De mivel a király a
kegyur részén állott, azért megsértve érzé királyi
hatalmát Tamás eljárása által.

Ilyetén surlődások után komolyabb jelleget öltött
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az egyházi bir6ságok körül kitört vita. Az angol
szászok alatt a fenyítő biráskodást a püspökök a
nemesekkel közösen gyakorolták világiak fölött, míg
egyházinak egyedül a püspök volt birája. A hódító
Vilmos ketté választotta a bir6ságot s felállított úgy
nevezett keresztény külön bir6ságot, melyet a püspök
s ennek föesperese képezett. Volt tehát külön világi
s egyházi bir6ság. De mivelhogy a világi birák ön
kényök s erőszakoskodásuk folytán elvesztették a nép
bizalmát, azért csak nagyobb tekintélyt nyert az
egyházi bir6ság, annyival is inkább, mivel az egyházi
birák jogismereteik, jogtudományuk által kitűntek

amazok fölött. Innen feszült viszony keletkezett a
két hatalom között, mely utóbb még az által is foko
z6dott, hogy az egyházi biróságok egyéb peresügye
ket, mint végrendelkezési, kegyuri, esküszegési ügye
ket is a maguk jogkörébe vontak.

Henrik uralomvágyának semmikép sem felelt meg
az egyházi biróságok jogkörének ilyetén kiterjeszke
dése, amiért is azokat épen leggyöngébb oldalukon
megtámadta. Ez pedig az volt, hogy egyházi biró/
nak a canonjog szerint nem volt ·szabad senkit ha
lálra, hanem csak pénzbirság-, börtön-o testi fenyitésre, .
egyházit pedig degradatióra itélni. E szelid eljárást
a király nem találta elégségesnek a bűntények féke
zésére, elnyomására, legkevésbé egyháziak irányában,
kik pedig ama nyers időben szintén nem ritkán részt
vettek bűntényekben. Maga a tonsura már egyházi
privilegiumban részesité a bűnöst.

A bíráskodás gyakori surl6dásokra szolgáltatott
tehát alkalmat, a király pedig rendesen pártfogásába
vette az érsek joghat6sága alől magukat kivon6 egy
háziakat, míg ellenben az egyházi biró által elitélteket
a világi birónak követelte kiszolgáltatni, keveselven ..
az egyházi bir6 által kimért büntetést. '

I r ő j-iki okt. I -ére egybehívta Henrik Westmin
sterbe a nagyokat és püspököket a canterbury-r és .
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yorki érsekek kőzt fölmerült bizonyos rangvita elin
tézésének ürügye alatt, az egybehivás valódi czélja
azonban az egyházi biróságok ügye volt. Csakhamar
erre tért át a király, előadván a gyülekezetnek, meny
nyire hátrányára van a közerkölcsösségnek nemcsak,
hanem magának az egyháznak is, ha sulyos bűntény

ről vádolt egyházi, könnyü büntetéssel kerül ki. Pa
naszlá a főesperesek megvesztegetését is, mint kik
az amúgy is enyhe büntetést haszonvágyból még
mérséklik is. Kivánta ennélfogva, hogy egyháziak
súlyos bűntény esetében degradatio után azonnal vi
lági birónak szolgáltassanak ki.

Tamás a püspökökkel visszavonult rövid tanács
kozás végett, a király huszonnégy órai időt sem en
gedvén nekik meggondolásra. Az érsek csakhamar
észrevette, mily kevéssé támaszkodhatik a király sza
vai által megrettent püspökökre. O mindazonáltal
határozottan kijelenté, hogy az egyház rendjébe üt
közik valakit egy és ugyanazon bűn miatt két biró
elé állítani. "Óvakodjunk - adá hozzá --- nehogy
hozzájárulásunk által veszendőbe menjen az egyház
szabadsága, azon szabadság, melyért mi isteni főpa

punk példájára kötelesek vagyunk tisztünkhez képest
egész a halálig küzdeni. Mindeddig nem álltunk még
ellent egész a halálig". De a kislelkű püspökök még
egyre haboztak, tanácsosnak tartván egyelőre engedni
még a király kivánságának. De Tamás szent lelke
sedéssel visszautasította a tanácsot. "Én látom
úgymond - hogy félelmetek a türelmesség neve alá
rejtödzik és hogy ti hajlandók vagytok feladni az
egyház dolgát. Jól tudom én, hogy gonosz időkben

sokat kell engedni, de azt meg nem engedhetem,
hogy jogtalanság jogtalansággal tetőztessék. Isten
megmentheti egyházát ami vesztünk nélkül is, de vaj
jon erősb lesz-e az egyház pásztorainak bűne folytán?
Isten ma próbára tesz bennünket. Mely pillanat az,
melyben a püspökök ellentálljanak a veszélynek?
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Talán a béke ideje? Én ezennel kijelentem s Istent
hivom tanubizonyságul, hogy nem j6 feladni a kor
mányrendet, melyet apáink a hitben hagytak reánk.
Semmi se menthet ki minket egyébiránt, ha legutols6
papunk életét is feladjuk azért, hogy mi magunk
halálitéletet nem mondhattunk reá" .:

(Folytatjuk.)

Várnai.

PAULAI SZ. VINCZE LEÁNYAI HAZÁNKBAN.

A keresztény nevelés ezen apostolai a forradalom
előtti időkben telepedtek le nálunk és elterjedésük ha
sonlít a XII-XIII. századbeli szerzetesek gyors és bámu
latos elterjedéséhez.

Az újabb kor szerzetesi intézményei közül egy sem
vitte a népszerűség ama fokára, mint sz. Vinezének a
keresztény szeretet és feláldozás gyakorlásában páratlan
leányai.

Katholikusok és nem katholikusok, egyháziak és
világiak, hadvezérek és tudósok egyformán telvék e né
nikék dicsőítésével ; mert ők ép oly készséggel és angyali
türelemmel ápolják a harcztéri sebesülteket, mint a kór
házak szintén nehéz betegeit; egyenlő szeretettel ójják
és ápolják a kisdedeket, valamint tanítják a már iskolára
kötelezetteket. A nénikék szolgálatkészsége nem ismer
különbséget; ök mindent Istenért, Isten iránti szeretetből

tesznek. Életet és kiméletet nem ismerő munkásságukban
tehát nem az anyagi érdekek vadászata, hanem egyedül
a keresztény szeretet minél tágasabb körben való gya
korlása vezeti őket. Ezekről az áldott jó nénikékről és ha
zánkban való rnükődésükröl kivánunk szólani. Mielött

azonban a nénikék és iskoláik ismertetéséhez fognánk,
szükségesnek látjuk az apáczazárdákról, mint a keresztény
nevelés-tanítás intézeteiről általánosságban is szélani.
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Magyarországban a VI. században teleped tek le sz.
Vazul fiai és sz. Istvánnak trónra léptéig több mint 18
házzal birtak. A görög kolostorok között a veszprémi
görögapáczákétartotta fenn legtovább' magát. *)

A. katholikus apáczák Árpád házi királyaink alatt
kapták első házaikat. Apácza kolostorok alapítására a
királyi ház gyermekeinek neveltetése adott okot. Az
apáczáknál való nevelés e kor kiváló szokása volt. Első

koronás királynénk Gizela a szászországi gandersheimi
apáczakolostorban nyerte nevelését. E kolostorban volt
atyai nagyatyjának unokanővére és I. Ottó császár leánya
Gerberga fejedelemnő. E kolostorban tanított Gerbergá
val a német nemzet legelső költőnője Hrosvitha is. E
nagy nevü apáczák felügyelete alatt volt Gizela az ő

Brigitta nővérével és Zsófiával, a német császár nővérével.

Brigitta, Gizela egyetlen nővére a zárdában maradt és
mint fejedelemasszony húnyta be szemeit.

Ezen előzmények után nem lehet csudálkozni, ha
sz. István a minden keresztényi erénynyel díszlő Gizela
befolyása következtében püspökségeket és kolostorokat
alapított. A kolostorok azonban egytől egyig a férfi
szerzetesek részére alapíttattak.

Magyarországból, a királyi ház leánytagjain kívül
alig neveltetett valaki apáczaintézetben ; a magyar király
leányok kezdetben maguk is külföldi zárdakba kűldettek:

így tudjuk, hogy II. Béla leánya Zsófia 1145-- l 150-ig az
admonti apáczáknál neveltetett; hogy az apáczákat any
nyiramegszerette, hogy midőn a királyi küldöttség értte
megjelent, nem birhatták a zárda ielhagyására.w")
. Apáczakolostorok nálunk csakis a XIII. században

fordulnak elő. A legelső apáczakolostor volt a veszprémi
czlszterczi' apáczáké, kiket 122 l -ben sz. Domonkos rendi
apáczák követtek, ugyancsak Veszprémben "a sz. Katalin"-

*) A görögapáczák "bold. "Szű-zről" ezímzett veszprémi kolostorát

JI 84-bell a czisztcrcz i apáczák vették át, kik azt 1589 íg birták,

**) L. Brunner S.Ein Benediktiuerbuc h 152. I.
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hoz czimzett kolostorban. E kolostor mindjárt alapitása
kezdetén jutott nagy hirre. Ugyanis Bodomér Tamás
gróf özvegyének Olympiának felügyelete alatt e kolos
torban nevelték II. Béla és Lascaris Mária gyermekét:
Margit herczegnőt, ki már négy éves korában vette fel
a fátyolt. Margit herczegnő azonban nem sokáig marad
hatott Veszprémben, mert a tatárok elől Dalrnácziába me
nekültek az ap áczák. A kis herczegnő is velük ment,
1245-ben visszajöttek ugyan az apáczák, de IV. Béla
Az ő Margit leánya számára a Nyulak-szigetén emelt fe
jedelmi kolostort, hová a kis Margit 10 éves korában a
többi kegyes életű apáczával át is kőltőzőtt,

A nyulak-szigeti kolostor csakhamar európai hirre
jutott. Az apácza királyleány hire ugyanis messze elha
tott és annak nevelése érdekében a rend első hölgyei
jöttek Nyulak-szigetére. Az ezen idők kiválóbb apácza
nevelőnők és tanitónők közül csak a következők neveit
ismerjük: Katalin tanitotta a magyar és latin nyelvet,
továbbá itt tanitottak Eliana, Agatha, Alexandra, Bene
dicta, Coecilia, Helena és Judith. V égül, kit legelőször

kellett volna említenünk, Bodomér Tamás leánya is: Er
zsébet, Margit társalkodónöje.

Az Árpádházi királyok alatt leginkább a Domonkos
rendi apáczák birták a főurak pártfogását; voltak ugyan
már ez időben a klarissáknak is házaik, de ezek nem igen
foglalkoztak a leányneveléssel, az ő hivatásuk inkább a
keresztény tökéletességre vezető imádság és elmélkedés
volt. Nem lesz érdektelen az ezen idők nevezetesebb
apáczazárdáit felemliteni.

l. A sz. Domonkos rendi apáczazárdák közül a tőr

ténet leginkább e 9 házat tartotta emlékezetben. L Be
regszász. 2. Lábatlan "ad B. M. V. de Angelis". 1492-ben
szünt meg. 3. Nagy-Szombat "ad S. Joannem Bapt." 4.
Nyulak-szigete (1250-1520). IV. Béla alapítása. Aszi·
getet késöbb a sz. Margit királyleány lakóhelyéül emelt
és bold. szüz Mária tiszteletére szentelt kolostorról "Mária·
szigetv-nek, majd pedig sz. Margit halála után "Margit·

Uj Magyar Sion XUI. kötet. III. fU_et. l Z
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szigetnek" nevezték el. 5. Pécs "ad S. Spiritum" (1283-
1497). 6. Pölöske "ad S. Catharinam, (1234-1557). Ala
pította Hahold nemzetségből Buzád fia Arnold főispán.

7. Szathmár "ad S. Dominicum". 1339-ben keletkezett.
8. Székes-Fehérvár (1305). 9. Veszprém "ad S. Cathari
nam" (1221- 1241).

II. Aklariszszák zárdái közül következőknekemléke
maradt fenn. I. Eger. Templomjukban "icon B. M. V.
gratiosa colebatur". *) 2. Esztergom. 3. Gyöngyös. Alapí
totta Rozgonyi János özvegye Bánffy Dorottya 1496-ban .•
4. Nagy-Szombat. IV. Béla emelte és egész 178o-ig állott
fenn. 5. Nagy-Várad Velencze külvárosban "ad S. An
nam". Báthory András alapította 134o-ben. 6. Ó-Buda.
7, Sáros-Patak. II. Endre alapítása (122 I - 1695).

III. Cziszterczi apáczakolostorok: I. Veszprém, erről

már előzőleg szólottunk. I 184·ig görög apáczák bírták,
kiket mondott évben cziszterczi apáczák váltottak fell kik
azt 1589-ig birták. 2. Pozsony mellett "ad S. Mariam
Magdalenam". 1290 előtt már fennállott, 1297-ben már
megszünt, mart III. Endre a cziszterczi apáczák birtokait
a pozsonyi klaríszszáknak ajándékozza. **;

IV. Benczeapáczák : I. Somlyó-V ásárhelyen. II.
Ulászlóig birták. 1552 -ben prérnontréi-: páczák jöttek he
lyükbe, kik 1594-ig lakták.

V. Prémontréi-apáczák: Somlyó-Vásárhelyen. Lásd
fönnebb.

VI. Ismeretlen apáczakolostorok: I. Esztergom-sziget.
2. Kurud vagy Kóród. 3. Nagy-Várad. 4. Szalárd, 5. Sz.
János. 6. Székelyhid. 7. Zilah.

A mohácsi vész után, a török foglaltság és vallás
újítás napjaiból apáczazárdáinkról semmi említést sem
találunk.

Új korszak csak a XVII· ik században kezdődik.

U gyanis Szelepcsényi György esztergomi érsek, hogy a

*) L. Schematismus Agriensis. 1865, 94. I.
.."') L. Brnnn er S. Ein Cisterzienserbuch 617. 1.
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reformatio terjedésének féket vessen, hogya leányok
keresztényies nevelését megmentse, az Orsolyaapáczákat
vélte behivandóknak. A nagy érsek szándékát 1. Lipót
neje, Claudia császárné is helyeselte, sőt nemcsak hogy
helyeselte a nagy érsek tervét, hanem maga állott az
Orsolya-szüzek pártfogóinak élére. Kedves tartózkodási
helyén Bécs-Ujhelytt és Pozsonyban nagyszerü kolosto
rokat emeltetett a behozandó szüzek részére.

Az első Orsolya-szüzek Kölnből valók voltak. A
pozsonyi kolostort 1676-ban foglalták el bécsi apáczák.
1687-ben Eleonora császárné és Fenessy egri püspök
Kassára vitte őket; I724-ben gr. Eszterházy Imre érsek
Nagy-Szombatban adott nekik uj házat; Neupauer Anna
bécsi polgárasszony I7 26-ban Győrött telepítette le őket;

1746-han Sopronban is egy polgárnő Nigl-Gángl Anna
emeltetett nekik templomot és kolostort. 177 I -ben már
Nagy-Váradon is volt házuk, melyet Szenczy István ka
nonok alapításából birnak és végül hetedik házukat
1772-ben Nagy-Szebenben kapták.

És e hét kolostor mai nap is fennáll. Közel kétszáz
éve, hogy a keresztény vallás-erkölcsös nevelés eme csar
nokai a katholikus családok csemetéit kebelükbe fogad
ják, hogy ott Istent imádva és szeretve, a keresztény
anyaszentegyház buzgó hivöivé, a hazának és társadalom
nak derék tagjaivá neveltessenek.

Az Orsolya-apáczák első letelepedése idejéből csak
egy apácza zárdára emlékezünk, mely emez időkben ala
píttatott és ez a sz. Ágostonról nevezett kanonok-rendi
apáczák kis-martoni háza, melyet 1678-ban herezeg Esz
terházy Pál alapított leánya Krisztina herczegnő kedvéért,
ki később e zárda lakója lőn. E kolostor azonban nem
élte túl a josephinus napokat, 1786-ban beszüntettetett.

A XVIII-ik században mindössze csak két kolostort
alapítottak a keresztény nevelés érdekében, e két kolos
tor a klarisszák pesti háza és az angol kisasszonyok bu
dai háza. Amaz 17.2J-ban, emez pedig 177o-ben alapítta
tott. Az angolkisasszonyok Budáról majd Váczra, majd

12*
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pedig Pestre telepíttettek. Itteni házuk maig fennáll és
jó hírnevét illetőleg, valamennyi társával versenyez.

A XIX-ik századra maradt a dicsőség és érdem a
keresztény katholikus nevelés biztosítására apáczakolos
torokat és nevelőintézeteket emelni. Az első intézet, me
lyet e században emeltek, a Paulai sz. Vincze leányok
szathmári háza volt. E házzal hazánkban a keresztény
nevelésnek új korszaka kezdődik.

Aranyszájú sz. Jánostól kezdve 1500 egynehány esz
tendőnek kellett elmúlnia, míg Európa katholikus népei,

mint egy varázsszóra be kezdik látni, hogy "az anya után
a legfontosabb müvelődési helyek a kolostorok".

Aranyszájú sz. Jánostól kezdve folyton voltak a ko
lostoroknak, mint nevelő intézeteknek barátjaik. Meg
lepöen gyönyörü, mit sz. Jeromos ir Laetához Paula
leánya nevelése és oktatása érdekében: "Mindenek előtt

tanúlja meg a zsoltárokat, azután zárdában neveltesd őt;

a szüzek társaságában nevekedjék fel; angyalok médjára
éljen; testben lévén, ment legyen a testtől és azon hi
szemben, hogy az emberek mind hasonlók hozzá". *)

És ha a középkorban sz. Benedek leányai és a czisz
terczi apáczák birtak is hazánkban, Ausztriában, Német
országban és Svájczban 318 kolostort, mi ez a katholikus
nevelő intézetek mai számához képest; mikor Poroszor
szágban egymagában a kulturharcz kitörése előtt 836
apáczazárda volt 7763 apáczával ? **)

A fiuiskolákat illetőleg csak megvolnánk valahogy,
de a leánynevelést illetőleg, bár bámulatosak és nagy
szerűek különösen az utolsó 30 év eredményei, mégis
vannak városaink, hol a kath. leánynevelés érdekében

*) Nutriatur in monasterio. Trade Eustochio parvulam; - trade co

mitem sanctitatis, futuram haeredern j cujus et sermo et incessus, et habitus

doctrina virtutum est. Ep. J08. q. J 3; circa annnm 403 scripta. Ugyancsak

sz. Jeromos mondja: habeat et in discerido so cios, quibus invideat, quarum
laudibus mordeatur, 4. pont.

**) L. Dr. l Iirschius, Die Orden nnd Kongregatiouen der katholí

seben Kirche in Preussen. 29. 1.
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még nincsenek apácza-iskolák. Csakúgy futólagosan em
lítjük föl a következő helyeket, melyek múlhatatlanul kö
vetelik kebelükben egy-egy apáczaiskóla felállítását:
Abony, Apatz"n, Arad, Árokszállás, Csaba, Csongrád,
Czegléd, Debreczen, Dettva, Dorozsma, Duna-Földvár,
Eperjes, Félegyháza. Jászberény , Kecskemét, Kún-Sz.
Márton, Maros-Vásárhely, Hód-Mezö- Vásárhely, Majsa,
Mező-Kövesd, Mt"tzdszent, Makó, Nagy-Becskerek, Nagy
Kanizsa, Nagy-Károly, Nagy-Körős,Nagy-Kikinda, Nyír
egyháza, Ó-Kanizsa, Szegszárd, Szentes, Szolnok, Pancsova,
0~Pest és Vácz, A dült betükkel nyomott helyeken a
katholikusoknak se fiu-, se leányiskolájuk nincsen.

Ezek tehát azok a helyek, melyek ro.ooonyi lakos
ságuknál és nevezetesebb központi fekvésüknél fogva
múlhatatlanul követelik egy-egy apáczaiskolának kebe
lükben való felállítását. Ha e helyeken is megnyílnak a
keresztény-katholikus nevelés-tanítás szent csarnokai, csak
akkor lehet a katholikus egyház valamivel nyugodtabb,
mert a jövő nemzedék anyái eltelve az egyház tanításai
tól, eltelve a keresztény-erkölcs magasztos parancsaitól,
nem fog bennük a vallás-erkölcsös alap olyan könnyen
inogni.

Hogy az apáczák nevelési rendszere egyházra és társa
dalomra nézve a legszerencsésebb, azt még a kalmárkodó
Amerika is belátta. Nincs év, melyben úja.bb meg újabb
házakat ne kapnának az apáczák. Rajnamelléki Porosz
országból évenként százával mennek át, különösen Paulai
sz. Vincze leányai az új világba. *)

S a mi nálunk Európában volt észlelhető, ugyanazt
lehet Amerikában is észlelni. Mindenütt és mindenütt vagy
az Iskolanövérekre, vagy Paulai szent Vincze leányaira
bízzak a kath. gyermekek nevelését. Legalább a kezeink
hez jutott adatok ezt bizonyítják.

""J Az északamerikai és délamerikai zárdákat a porosz kulturharcs

nak köszönhetni. Mallinckrodt Paulina, a Paulai sz. Vincze leányok főnök.

nője egy maga 42 házat alapított.
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Az iskolanövérek Francziaországban közel 1000 is
kolában tanitanak; Németországban pedig mintegy 374

helyen.
A Paulai sz. Vincze leányoknak Poroszországban

101 házuk volt 712 taggal; Bajorországban jelenleg 101
házuk van 662 taggal; Tirolban 138 házuk 956 taggal;
Magyarországban 44 házuk 424 taggal; Szalczburgban
34 házuk 285 taggal; Galicziában 20 házuk 243 taggal;
az Osztrák-Magyar Monarchia többi tartományaiban 62
házuk 734 taggal; még Boszniában és Herczegovinában
is van 6 házuk 29 taggal. Svájczban 9 házuk van 169 taggal;
tehát Németországban, Osztrák-Magyar Monarchiában és
Svájczban egymagában 509 házuk van 4185 taggal. E
számok megbizhatóságához semmi kétség sem férhet.

S most föl lehetne talán vetni a kérdést, hogy mi
okozza azt a nagy népszerűséget, a rendnek azon bámu
latos elterjedését, melylyel Paulai szent Vincze leányai,
máskép az "irgalmas nénikék" birnak?

A vallásközönyösségből származó bajokat csakis a
leánynevelésnek apácza kezekbe való adásávallehetvén
megmenteni, vagy legalább is némileg csökkenteni, ez
okból úgy főpapjaink, mint föuraink, sőt némely hitbuzgó
városok is siettek az apáczák, különösen pedig az "ir
galmas nővérek" és az "Iskolanővérek" részére szebbnél
szebb palotákat emelni.

Kilenczvenkét kolostort emeltek az utóbbi Ja év
alatt hazánkban. E 92 kolostor közül J az uralkodó ház
fenséges főherczegeire, 53 a nagyméltóságú magyar püs
pöki karra, 19 a kath. föurakra, IS a városokra, 2 a bir
tokosokra, és l-l az államra és jótékony adakozá
sokra esik.

Hogy pedig mért alapitottak éppen a Paulai sz.
Vincze leányok részére házakat, annak az oka a követ
kezőkben rejlik. Mai napság úgy az egyházi, mint a vi
lági társadalom sok oldalú szolgálatokat vár az apácza
intézetektől. Paulai sz. Vincze leányai pedig a többi
bevett apácza-rendék fölött azzal vannak előnyben, hogy
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ők a nevelésvtanítás mellett a betegeknek, szegényeknek
és menedékhelyet keresőknek ápolásával és gondozásával
is foglalkoznak. Tehát az irgalmasság lelki cselekedetei
mellett a testieket is nagyban gyakorolják és pedig mind
ezt oly feláldozó gondossággal és szeretettel, hogy a kath.
intézmények legnagyobb ellenségei is valóságos elragad
tatással beszélnek az "Irgalmas nénikék" műkődéséról.

Ezen szolgálati előnyeik mellett nem megvetendő elő

nyeik is vannak, úgy hogy kolostoraik alapítása nem
oly költséges, mint a régi apáczák kolostorai. E nénikék
házai, a rajtuk elömlő nagy tisztaságon és komolyságon
kívül, éppen olyanok mint a városok előbbkelőinekházai,
csak a termek számában van a különbség; másik nagy
előny az, hogy e nénikék ellátása fölötte kevésbe kerül.
Átlag 200 forintot számítanak egy nénike ruházási és
élelmezési szükségletére. És mit tesznek ez áldott jó né
nikék e 200 forintért? A mellett, hogy tanítványaikat
példaszerűen nevelik és oktatják, még a beteg gyerme
keket is ápolják, ők virrasztanak azok lázas álmai fölött,
vigasztalják a szegény szenvedőket, szóval az anyátlanok
anyáivá lesznek. És mindezt csupán Istenért, az Isten
véghetetlen irgalmasságaért és szereteteért. Nem vezeti
az Isten eme hű szolgálóját semmi érdek; az ő állása
mindig egyforma fog maradni. Kitüntetésre sem vágyik.
Öntudatának szózata lesz az ő legnagyobb nyugalma. S
most már mindezeket tudván, kőnnyü leend belátnunk,
hogy miért rokonszenves e derék nénikék rendje? Mert
a világ anyagi körülményeinek legjobban megfelelnek.
A legnagyobb szolgálatokat végzik Isten nevében.

Mert mikor 5 apácza eltartása mindössze csak 1000

forintba kerül az épületen kívül, akkor midön legtöbb
világi tanítónő fizetése - a sok obligát ajándék és priváta
mellett --- legalább is 800-900 frt; sőt a nagyobb váro
sokban 1200 frtra is felrúg, akkor csakugyan előnyös

szellemi és anyagi okokból is az iskolákat apáczák ve
zetésére bizni. Mert egy 4-5 tagból álló tanítónő-testület

legkevesebb 4000 - 5000 forintba kerül, mikor ugyanazt
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a szelgálatot az apáczák legfölebb 1500 forinttal végzik,
és akkor már minden apácza 300 forinttal, tehát az 1868.
XXXVIII. t.vcz, megállapított minimális fizetéssel díjaz
tatnának. Az anyagi előnyök tehát szemmel láthatók, a
vallás-erkölcsi előnyökről pedig véteknek tartok egy szót
is pazarolni.

A világiak által vezetett, világi tanerőkkel ellátott
iskolákat párhuzamba tenni a mi apácza-iskoláinkkal, hiú
erőködés. A mi pedig- a párhuzamot illető gúnyos és
rosszakaratú megjegyzéseket illeti, azok komolyan soha
sem voltak figyelembe vehetők. Irígyek mindíg voltak
és mindíg lesznek. Oly emberi intézmény még eddig
nem létezett, melynek ellenségei, rosszakarói ne lettek
volna. A higgadt közvélemény irélöszékéról elhangzott
szó lesz az igazi szó, mely az intézmények szükségessége,
hasznossága és czélszerüsége fölött - itéletképen - ki
mondatik. Csak az elfogulatlanul gondolkodók többsége
előtt hajlunk meg.

A közvélemény kapta fel nálunk a Paulai sz. Vincze
leányokat is. Nem is csuda, mert azon rövid időköz alatt,
hogy hazánkban müködnek, egyformán szeretik az egy·
háziak és világiak, sőt még a nem katholikusok is ragasz
kodással viseltetnek irányukban.

Ezen derék nénikék meghonosítója Istenben boldo
gult Hám János szatmári püspök volt, ki 1842-ben Szat
márt alapította e nénikék részére hazánkban az első

kolostort. A szatmári apáczák kolostora tehát az első,

vagyis az anyakolostor, melyből mint kasból az apáczák
az egész országban elterjedtek. Most a nénikék magyar
országi kolostorai két tartományba vannak beosztva. Kő

zöljük a két tartomány összes házait, a gondviselésükre
bízott intézeteket, szóval mindazt, mi történet-statisztikai
szempontból érdekes.

L Szatmári tartomány.

A szatmári tartomány 28 házból áll, melyek a kő

vetkezők:
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L Szatmár. Anyakolostor. Ezen intézet, mint már
fönnebb is mondók, 1842-ben nyittatott meg és néhai
nagymélt. Hám János szatmári püspöknek köszöni létét.
Van e házban L novitiatus 56 novitiával és 40 jelölttel ;
2. tanitónöképzöintézet, mely t Sóo-ban nyittatott és az
1868. XXXVIII. t.icz. értelmében van szervezve; 3. 6
osztályú felső leány belnővelde ; 4. 6 osztályú belnövelde,
melyet bold. Leonhard Mihály cs. kir. tábori püspök a
nagynevü Hám János szatmári püspökkel együttesen ala
pított cs. kir. ezredek altisztj einek és közkatonáinak
leánykái számára; 5. 6 osztályú külsö-Ieánynővelde; 6. a
városi minta föelemi tanodák 6 osztálya; 7. varróiskola,
melyben nagyobb leányok, kik már az elemi osztályokat
bevégezték, a női kézimunkák minden ágában nyernek
oktatást; 8. óvoda leánygyermekeknek ; 9. árvaintézet,
elhagyatott és szegény leánykák számára, kik egészen
ingyen taníttatnak, élelmeztetnek és ruháztatnak ; 10. kór
ház, nőbetegek részére; l L tápintézet, melyben évente
10 szegény gymnasiumi tanuló és 12-15 szegény gyer
mek nyer élelmezést. - A népiskola egyházi hatósága a
szatmári püspök által kinevezett apát-plébános, mint a
népiskola igazgatója. Az égész intézet személylétszáma 284.

Az "Externát"-ban a tandíj 3 frt havonkint, a nép
iskolába és az óvodába járó növendékek módosabbjai
l-2 forintot fizetnek beiratási díjul. A szegények nem
fizetnek beiratási díjat. - Az egész intézetben 27 tanítónő

müködik, ezek kőzőtt van 24 képesített, 3 pedig mint
segédtanítónő rnüködik. Nyelvre nézve 21 magyar és 6
külföldi és pedig: l franczia, l svájczi, 2 bajor és l cseh.
- Az előadások 16 teremben tartatnak, a zene külön 6
szobábau taníttatik. A tantermek minden megkivántatc
eszközzel gazdagon vannak felszerelve. Minden szeba el
van látva feszülettel és sz. képekkel. - Az iskolai könyv
tár 1130 kötetből áll, melyek között van 810 magyar és
320 más nyelvü - német és franczia mü, Van természet
rajzi és természettani múzeuma, mindkettőt a zárda ala
pította. - Ösztöndíjak még nincsenek; azonban a jeles
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tanitványok szorgalmi jutalrnakat, a szegények pedig ru
házatot, könyveket és kézimunkákhoz való anyagot a
zárdától kapnak; eme jutalmak és könyöradományok át
lagos összege a naplók szerint évente 1000-12QO forintra
rúg. A kőzős hadsereg tisztikara a térparancsnokkal az
élén tetemes összeggel növeli a katonaleányok intézete
növendékeinek karácsonyi örömét.

Az intézetben az 1880-ik évben összesen 849 növen
dék részesült tanításban; ezek között volt 420 róm. kath.,
81 gőr. kath., 116 helvét hitvallású és 232 Mózes vallású.
Az intézet kitüntetésben részesült a budapesti és székes
fehérvári országos kiállításon diszirás-, rajz-, festmény- és
kézi munkáiért; a kir. tanfelügyelőség és a cs. kir. had
ügyi ministerium a cs. kir. tábori vikariatusság útján
még eddig mindíg legnagyobb megelégedését nyilvánította
a feltüntetett eredmény fölött. A világi hatóság részéről

igen gyakran részesül az intézet látogatásban.
2. Balassa-Gyarmat, (Nógrád megyében.) 1880. szept.

ő-án alapíttatott. A zárda nagylelkü alapítója főmagas

ságú és főt. Simor János bibornok, herczegprimás. A né
nikéknek 6 osztályú népiskolájuk van, mely a vadkerti
esperes, főt. Farkas Mihály igazgatása alatt áll. Az in
tézetbe járó növendékek egész évre 3 forintot fizetnek,
a szegények semmit. - A tanítónők száma 4, mind ké
pesített és nemzetiségre nézve mind magyar. Az iskola
mindennel bőven el van látva; 300 kötetből álló könyv
tára, állat- és ásványmúzeuma. Az intézet legnagyobb
jótevője ő Eminentiája a bibornok-herczegprimás. Az is
kolába járó növendékek száma 211, köztök II 9 róm. kath.,
57 evang. és 35 izraelita.

(Folyt. köv.)

SzőllIJsy Károly.



Norvég rrnssio.

NORVÉG MISSIO.

A kath. egyház minden eddig létezett s még létez
hető vallásfelekezettől főképen abban külőrnbőzik, hog-y
kebelében folyton létező Jézus Krisztus az Istenfia által
alapított élő csalhatatlan tanítói hivatalt hisz és vall. A
ki ezen tanitói hivatalt hiszi és vallja s következőleg

neki magát per obedientiam fidei. aláveti, az katholikus,
a ki pedig ezt nem teszi, sőt mi több magát ezen Isten
által alapított élő csalhatatlan tanitói hivatalt tagadja, az
minden más lehet csak katholikus nem. Az egyház csal
hatatlan magisteriumát a protestánsok elvetették s a sza
bad kutatás elvével kapcsolatban a hibliát ismerték el
a hit egyedüli forrásául és szabályául, nem törődve azza],
hogy az emberiség nagy zöme sem azt megitélni nem
tudja melyek az inspiralt könyvek, sem azt melyik az
egyes helyek igazi értelme. Azonban midőn arról volt
szó, hogy hát mégis kell valamit hinni, hogy a hit egy
ségét az elpártoltak közt létre hozza, kénytelen volt a
tekintélyhez folyamodni, de fájdalom, látva a szabad ku
tatás elvének separatistikus, örökös czivakodást és egye
netlenséget termő hatalmát, nem a hit egységének va
lódi okához, az egyház isteni tekintélyéhez tért vissza,
hanem trónjára ülteté a vér és vas, a kény szer és bruta
lis erőszak tekintélyét, melynek segítségével megalkotta
az országos vallást mindenütt hol tulsulyra vergődött;

halállal, számkivetéssel, börtönnel, jószág és polgári jogok
elvesztésével büntetve rnindazokat, kik az önkényes feje
delem által jóltartott és [eltolt szolgalelkü püspököket és
predikatorokat elfogadni vonakodtak. Igy fojtatott vérbe
az Isten nevében tanító kath. egyház Angol-, Dán-, Svéd-,
Norvégországokban a király vagy a parlament nevében.
Svédországban 'az I686-iki büntető codex halálbüntetést
szab alutheranus államegyháztól való elpártolásra s nem
csak papokat, hanem a világi hivatalnokokat is kötelezé
az ágostai vallásra.
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Azonban elvettetvén egyszer az egyház isteni tekin
télye a tanítás és kormányzásban, a szabad kutatás elve
a világi hatalom drakoi intézkedései daczára is meghozá
gyümölcsét. Midőn az államegyház puszta rendőri intéz
ménynyé fájult, midön a szószékröl jobbára állami ren
deletek, árverezések, gazdászati oktatások kezdtek felol
vastatni, s a merészebb gondolkozásu prot. theologusok
iratai censuraltatni s üldöztetni: az egyéni lelkiismeret
feljajdult az erőszak nemtelen járma alatt s kezdődött egy
nagy, napjainkban már végtelen mérveket öltött és min
denkit magával ragadó vallási mozgalom, mely az egyént
a sülyedt államegyház békóiból felszabadítani oly roham
mal megindult, hogy egyes fékezési kisérletek, száműze

tések és bebörtönöztetések sikertelensége után az állam
végre is kénytelen volt Angolországban és Dániában tel
j es vallásszabadságot adni, Svéd és Norvegiában pedig
türelmi rendeletet hozni a dissidenseknek. Nevezetesen
Nervégiában ez 1845-ben történt, mindazonáltal a 2. §.
szerint a jezsuitáknak, szerzeteseknek és zsidóknak meg
tiltatott a bevándorlás, a 92. §. pedig csak a lutheranu
sokat képesitette az államhivatalokra. Már ez által is
nagy rés töretett az államegyház bástyaján.

Gomba módra támadtak uj és uj felekezetek, ábrán
dozók, baptisták, mormonok, leserek, rationalisták, grundt
vigianisták, haugeisták, lammeristák zagyva rendszerei s
a hitetlenséggel vetélkednek egymással az államegyház
szétdarabolásán s megrontasán.

Ezekből látható, hogy Svédországban és Norvégia
ban a talaj a kath. missiokra igen kedvező; mert a nép
belátja, hogy megcsalatott s lázas nyugtalansággal keresi
itt is, ott is az elvesztett igazságot. Ehhez járul hogy a
norvégek nagy ellenszenvvel viseltetnek a lutheranismus
iránt, mert történészeik kimutatták, hogy a norvég sza
badság és önállóság elnyomói és hóhérjai a Dánok voltak,
azok kik nekik a protestantismust nyakukra tolták és
pedig erőszakkal: rabolva és rombolva sz. Olaf (norvég
király 1017-1033) egyházát.
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Ily viszonyok között vetette ki hálóját a kath. rnis
sio Norvégiában. N em csoda ha a nép napról napra több
részvéttel s kevesebb elfogultsággal tekint épületes igye.
kezetére. A missio apostoli praefectusa a IX. Pius által
kinevezett P. Bernárd, ki nehány év előtt hazánkban
gyüjtött, s kit páratlan kedvessége miatt megszeretett
rnindenki. Van a missionak jelenleg 8 állomása, templo
maikba protestansok is járnak, kik csodálkoznak azon,
hogya missionariusok nem olvassák le a szőszékröl be
szédjeiket mint saját papjaik. Fő állomásuk van Krisz
ti ani ában, birnak ott sz. Olaf-hoz czimzett templommal,
iskolával és egy sz. József apáczák vezetése alatt álló
intézettel. A város lakóinak száma 120 ezer. Második
állornásuk délen Fridrikshald. Nyugaton a tengerparton
van Bergen állomás templommal és iskolával, továbbá
Trondhiew Jézus legszentebb szivének emelt uj templom
mal és iskolával. Itt nyitottak noviciatust a lasaletti hit
küldéri congregatio tagjai, kik 188o-ban P. Bernárd 14
társához csatlakozván, a missio munkásainak számát ör
vendetesen szaporították. Fridrikstadt uj állomás, hol
egy benszülött missionarius nagy sikerrel műkődik. Nem
sokára itt is szükséges lesz eg'y templom s paplak. Észak.
nyugaton szintén a tengerparton van Trornsö állomás
templom és iskolával, felette Altengard iskola és kápol
nával. V égre az északi sark közelében a lapfőldön van a
Hammerfest állomás kicsike kis kápolnával, itt a hitküldér
nek sokat kell szenvednie az élelrni szerek hiánya miatt.

A missio bir tehát az ország minden részében oly
kőzpontokkal, melyekből az igaz hit világát széthintheti
az egész országra. A megtértek száma mult évben 50
volt. A háló ki van vetve délen, nyugaton és északon,
a víz, mint a sok sekta mutatja, zavaros, a halak tehát
könnyen kerülhetnek a hálóba, a halászok nem riadnak
vissza a nehézségektől, mondja P. Bernárd, küzdnek,
fáradnak, megpróbáltatások, nélkülözések és soknemű

szenvedések között biztos segélyforrások nélkül egyedül
a szeretet filléreire lévén utalva.
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Nyissuk meg tehát mi magyar katholikusok is a
szeretet forrását! Jézus Krisztus dicsőségéről, országá
nak terjesztéséről, a katholikus névnek az északi sarkhoz
viteléről van szö. Az egyház anyai kebléről elragadott,
megcsalt, elvakított nép, mely utat keres a tévelyek töm
kelegéböl, vágjunk neki utat! Egy ország vallási átmenet
állapotjában van, ilyenkor nem szabad késedelmeskedni,
Hadd lobogjon fel az Isten és szüz Anyja szeretetének
tüze a jeges tenger lakói között! A norvég egyház most
ünnepli 25 éves fennállását. Ezen alkalomból hozzánk
is küldöttek felszólítást, hogy kik a norvég kath. egyház
javára adakozni akarnak, alamizsnájokat küldjék meg e
czím alatt: A M. Bernard aposto Praefect, Christiania.
Olafs-Kirke, Norwegen. Lehet külföldi utalványt hasz
nálni, mert Norvégia is benne van a postai egyesületben.

Horváth Ference.

HEG YI SÉT ÁK. *)
(Folytatás.)

R a d s t a d t.

A 825 met. magasan fekvő Radstadt, amint még
fenlévő bástyafalai rnutatják , régi város. Szabadon álló
hegyen igen regényesen fekszik a völgy fölött, melyet
az Enns ölébe siető Tauernach átszel. Emelkedettsége
ben mintha mondaná a város: én vagyok a völgy ura,
amint azon valóban uralkodik is. A Tauern havasokon
ezüstösen csillog az örökös hó. Kúp kúp fölé emelkedik

*) Multkori közleményem 120. lapján, alulról az S. sorban kimaradt
egy szó, azért így egészítendő ki: "hol most templomok állnak, gaz fog

nőni, és a liberalis ur legelni".
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a légbe, a hegyek, a csúcsok tömkelegében elvész a szem.
Magasztos látvány. Az ellenkező irányban az 5310 láb
magas, jól benőtt, széles gerinczü Rossbrand környezi a
várost, mely több tűzvész után szépen épült ki, egypár
díszes épülete s díszes temploma van. Radstadt aLun
gau fővárosa, lakóinak száma meg nem haladja a kéteze
ret, Itt az utazók signaturája az Edelweiss (Gnaphalium
Leontopodium, havasi gyopár), mely minden ember ka
lapján terjengő csokorban látható.

A postához czímzett vendéglő igen tisztességes. Én
eredetileg a Rossbrandot akartam megmászni, de mikor
a Tauern havasokat csodáltam, a postásná azt veté közbe,
hogy három óra alatt ott lehetek a Tauernhöhen, ott a
hegyek magasán, honnan oly csábítólag csillog a hó.
Legott erre határoztam el magam. Hogy azonban há
rom óra alatt érjünk oda, kell hogy Untertauernig (egy
postajárás) a postakocsit használjuk. Untertauern a hegy
tövében fekszik, onnan azután felgyalogolhatunk, vagy
ha tetszik, és nem sajnáljuk a költséget, tovább is hasz
nálhatjuk a postakocsit. Lefizetven az egy forint húsz
krajczár díjt, helyet foglaltam az elegans fekete-sárga
kocsiban, mely kívülem még két utast vitt: egy urat, is
kolás fiával. A kocsis jól hajtott a völgyben, de azután
folyvást emelkedvén az ut, csak lépést haladtunk. Men
nél feljebb emelkedtünk, annál inkább elmaradtak a
szántóföldek, annál szükebb lett az alantas völgy. Egy
óra alatt Untertauernbe értünk, igénytelen faházakból
álló faluba, csupán a plebánialak meg a póstavendéglö
szilárd épületek. Szegénység a falu typusa, de ennek
daczára tisztesség es ellátást találunk a postán. Itt láttam ern

bert, ki az általunk annyira becsült havasi gyopárt egész
hátaskosárral Radstadtba vitte. Oly bőven van az itt 
mondák az emberek - hogya marha legelhetne benne, de
bajos, sokszor életveszélyes is hozzá férni a síkos szik
lák között. A szegényember keservesen érdemli meg
azt a pár krajczárt, mindenesetre 6-7000 lábat kellvén
másania.
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Untertauerntől vezető nélkül is biztosan járhattam
volna, de mivel a nép embereitől tanulunk is egyetmást
a helyi viszonyokról és ők a legilletékesebb cíceronek a
havasokban, fogadtam vezetőt. A szives postás egy ut
csinálót állitott elé és a szegényember egy forintért szí

vesen vállalkozott vezetőmnek. A postás azzal bocsájtott
el, hogy éjjelre épenséggel vissza is érnék még, ha mégis
a Tauernhőhen akarnék meghalni, találok ott elég tisz
tességes fogadót. Én az utóbbira határoztam el magam
és igy ebéd után két órakor könnyedén neki indultam a
hegynek.

A postaut mindirrkább meglepett mint igazi müut,
ennél szebbet és jobbat nem láttam még, pedig hires volt
az apennini ut is Bologna-Florencz között. Sok helyütt
a sziklás hegytől tért kelle kölcsönözni, más helyütt kő

falakkal védeni, ismét aláépíteni az utat sat. Nagy költ
séggel, nagy munkával épült ez az út, de bezzeg jó kar
ban is tartják. Oly egyenes az mint a deszka, nincs azon
egyetlenegy kerékvágás sem, folytonosan egyengetik s
apróra tört kővel behúzzák a vágást, kerti út nem fino
mabb ennél. Unterntauerntől a Tauernhőheig három út
csináló ház van, mindegyikben két-két ember lakik, ezek
tartják jó karban a páratlan havasutat. Erre vezetett,
csakhogy följebb a hegyekben, a régi római út is, me
lyet mostanáig jelez két mértfőldoszlop, félreismerhetlen
római maradvány.

Az út folytonos emelkedésében mindinkább a he
gyek közé szorulunk, és az út emelkedésével emelkedik
lelkünk is, mert a természet lépésről lépésre szebb és
nagyobbszerü képekkel lep meg. Egyszerre vízmoraj
üti meg füleinket és mi annál kiváncsiabban haladunk a
moraj irányában. Kevés percz mulván egy kanyarulat
nál páratlan kép tárul fel előttünk, láttára szinte meg
állt a lélekzetem. A Kesselwandban vagyunk, valóságos
hegykatlanban, honnan nincs kilátás. ]obbunkra össze
vissza kuszált sziklamederben a Tauernach zúgva szakad
alá, ugyanannyi festői esésben, melyeket a hegynek
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menve, már távolról látunk emeletről emeletre ezüstös
tajtékban alászakadni. Ezt nézhette látnokságában Dá·
vid, mikor éneklé: Abyssus abyssum invocat in voce
cataractarum tuarum. Zúgás közt szikláról sziklára ug
rik s permetező tajtékban megtörve aládől a viz. A víz
eséseknek e szakadatlan láncza oly igéző látvány, hogy
elvész benne eszünk, szemünk. Még festőibb színezetet
kölcsönöz a képnek a piros havasrózsa (rhododendron
hirsutum), mely a Ke-selwandtól kezdve jobbra-balra dús
csoportokban díszlik utunkban s festi a szürke sziklákat,
Így haladunk teljes egy óráig a pittoresk esések mora
jában, viruló havasrózsa k őzőtt, míglen egy hídhoz, a
Gnadenbrücke-hez érünk. Itt még hatalmasabb a zúgás,
mert itt több őlnyi magasról egyenesen szakad le a viz
oly erővel, hogy a permetezés az utat is harmatozza.
Vajmi üdítő volt e harmat a nap hevében! Akarfára.
támaszkodva, hosszú ideig néztem a tajtékzó örvénybe s
lelkem Istennél volt. Ha csupán e festői vízeséseket lá
tom utamban, már is megelégedve térek vissza, hozván
lelkemben egy képet, melyet nem pótol a legmerészebb
ecset phantasiája sem. Ez is egyike azon természeti szép
ségeknek, melyeket el nem ér az emberi képzelet. Ve·
zetöm nőttön nőtt elragadtatásomra rnondá : uram, ezt ia
vizet látni kell, mikor olvadnak a havak, akkor itt meg
nem értjük egymást s ruhánk átázik a permetezéstől.
Mélyen lelkembe vésve marad e kép. Ha betegségben
Jáz fog dúlni kigyuJt agyamban s tarka rendetlenségben
majd szorongó, majd enyhítő képeket. fog teremteni mul
tamból : látni fogom bizonyosan ezt a képet is s láttára
csillapulni fog szorongatott niel1em.

A hídon felül egy fa árnyában megpihentem kissé,
az allattunk elterülő völgyön legeltetvén szemeimet. Két
havas gazdaságot (Alm) látni a völgyben, az alsó meg a
felső Gnadenalm-t. A legelésző nyáj tompa kolompjai
egyetlen jelzői annak, hogy ernber él itt is, ahol külőn

ben néma minden.
Rövid pihenés után tovább folytattuk utunkat.
Uj M. Sion, XIII. kötet. III. fIlset. I J



Hegyi séták.

Jobbunkra mindíg mélyebben esett a völgy, balra ha
talmas hegyek emelkedtek, dús növényzettel aljukban.
Vezetőm beszélé, hogy erre tavaszszal veszedelmessé; te
szik az utat az alárohanó lavínák, amit azonnal illustrált
is, mutatván egy a völgybe lesöpört fiatal erdőre, melyet
gyökerestőlkiforgatott s levitt magával a pusztító lavina.
Mutatta a kárt is, melyet a lavina a mult télen ejtett volt
az utban, magával rántván annak egy részét. Elvész itt
minden télen egynehány emberélet is, az utas sohasem
tudván, mely perczben szakad fejére az álnok hótőrneg.

Aki itt reggel hazulról indul - mondá vezetőm - az nem
tudja, visszajön-é még valaha.

Feljebb a magaslaton egy kereszt mellett letértünk
jobbra az utról, hogy megnézzük a sz. János-vízesést
(johannisfall ), mely csak tíz percznyire van az uttóJ. Ez
felülmulja mind' az előbbieket. Meredekről egyetlenegy
ívben esik alá tetemes mélységbe a tajtékzó víz, locsol
ván a sziklafalakat, melyeknek mohos hasadékjaiban pi
roslik a havasrózsa. Az ív, melyet képez az esés, oly
görbü1etü, hogy a víz nem éri azt, aki alatta a sziklához
simul, hanem fején túl szakad le. Karfák védik a nézőt

a meredektől. A völgyben a Gnadenalmtól vezet ide
ösvény, és a vízesés alulról nézve talán még nagyobb
szerü. Ez a legnagyobb esése a völgynek száguldó
Tauernachnak, környezetét magas havasok képezik, itt
a hó már szabad szemmel vehető ki.

Visszatérve az országútra, nemsokára a harmadik
utcsinálo házat érjük, pompás friss forrással, innen pedig
egy negyedóra alatt a fogadót a Tauernhöhen. Ezen a
darab uton a hegy alja havasrózsával úgy van benöve,
minthacsak zöld szőnyeg takarná a talajt, piros virággal
hírnezve.

Hat órára járt az idő, mikor elértük a fogadót.
Ötezer láb magasori állunk, fölöttünk már csak a hóbo
rította sziklacsúcsok oly közelben, hogy azt hinné az
ember, még csak félóra s hóban járhatok. Igen, ha egye·
nesen föl lehetne jutni, ámde csak megkerülve érjük el
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a kúpot, A fogadó nem még maga a Tauernhöhe, innen
még a temetőhez kell fölmenni, ott azután a tetőponton,

5220 láb magason állunk.
A fogadó várszerü emeletes szilárd köépület, gaz·

dasági épületektől környezve. Daczol az elemekkel. 1ve
zett tág tornáczában egy márvány tábla van befalazva,
mely azt mondja, hogy az épületet N. salzburgi érsek in
commoditatem sui Capituli, iterque agentium építette. Le
nem irtam a felírást, azért sem az érsek nevét, sem az
évet nem jegyezhetem ide, de ha nem csal emlékezetem,
a XVL században élt. Az emeleten egy nagy és két
kisebb vendégszoba van, meglehetösen berendezve, de
csak egyszerű, roszul csukó ablakokkal ellátva, úgy hogy
benne kedve szerint járhat a szél. Itt okvetetlenül meg
kellene kőszvényesedni, mert a léghuzamon kivül még
nedves is a lég. A nagyszobában figyelmemet magára
vonta két ódon szekrény, czifra faragványu mü, de oly
rengeteg, hogy óriások ruhája is férne el bennök. Talán
még az eredeti fundus instructusból származik. A fogadó
jelenlegi tulajdonosa Kaswurm (sajtkukaez) hányszor férne
el benne! Földszint egy étkező- és a közönséges mérö
szoba van. Az étkező szebában egy üveg alatt őrzött

irás mondja, hogy itt 1. Ferencz császár megebédelt a
franczia háború idejében, az évet és napot elfelejtettem.

Négy órai fárasztó járásra jelentkezett szomjomat s
éhemet sub uno aludt tejjeloltottam. Kérdésemre, hogy
mi lesz vacsorám, id. Kaswurm kisasszony azt felelé,
hogy bakhús. - Szarvasbak, vagy zergebak ? - Nem,
kecskebak. - Hogy lehet kecskebakot enni, hiszen az
büdös. - Most még nem, csak septemberben nem ehető

tőbbév >- No lelkem, kecskebakot nem hiszem hogy be
venne természetem, erre rá nem adom magamat, hagyjuk
egyelőre, majd gondolunk más valamire. S vannak e
vendégeik? - kérdém tovább. - Ma négy marhakeres·
kedő hál itt meg, holnap reggel elhajtják a marhát. 
Láttam is az ablakból 30-40 darabot legelni a réten,
derék s tisztán tartott állatok voltak. A kereskedők

lJ*
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összevásárolják a hegyekben a marhát, lehajtják Rad
stadtba s onnan vasuton Salzburgba szálHtják. A havas
népnek ez a legnagyobb keresete, mert itt se gabona,
sem gyümölcs nem terem, még alma sem.

A nap már hat órakor leáldozott s utána nyomban
oly hüvös lett, hogy p1aidemet kellett elővennem. A
szobában is mindinkább hidegebb s nedvesebb lett a le
vegő annyira, hogy fázni kezdtem. Melegitőnek kávét
kértem, utána lágy tojást, ebből állt vacsorám. A házat
mindinkább eltőlté a bakhús bűze, mely után el tudtam
képzelni magamnak, hogy mi szagot áraszthattak el az
ótestamentomi bakáldozatok. Már csak jobb a tömjén
illatja az uj testamentomban. Ma sokat főzhettek a bak
husból, mert a fogadós ma sarjut kaszáltatott, sok kaszá
lója volt. Ezek szépen hangosan imádkozva ültek le az
asztalhoz s elköltötték a bakhust a legjobb étvágygyal ;
ritkán jut itt a szegényember csak bakhúshoz is.

Nekem az étkező szobában társam akadt a kerületét
bejáró csendörben,« ki szolgálatának nehézségeiről itt a
hegyekben egyet-mást elbeszélt. Be kell járnia a 1eg
magasabban fekvő havas gazdaságokat, át kell kutatnia
az elszórt szénaszineket, mert sok gonosztévö - úgy
mond - a hegyekbe menekül, itt tartván magát biztos
nak. De az elemekkel is harczot kell vivnia sok izben.
"Mult télen - beszélé - itt a Tauernhőhen átveendő

voltam a szomszéd kerület csendőrétől egy foglyot. Az
átvételnél hófuvatag ért bennünket, mely a csúcsokról
oly erővel s oly nagy mennyiségben hajtotta alá a ha
vat, hogy az út rögtön nyomtalanul elveszett, oly sűrűn

esett pedig a hó, hogy a kocsma iránya sem volt többé
kivehető, már elveszettnek tartottam magam. Erőnknek

teljes megfeszítésével keresztül vergödtünk mégis a hó
halmokon s elértük végkép kimerülve a kocsmát. Itt

azután álló nyolcz napig vesztegeltem foglyommal, mert
a hó főlért volt egész a távírdakarók isolatoráig. Egy

hétbe telt, mig csak ösvényt vághattak a hóba". Meg
sajnáltam a derék csendőrt abbeli bevallására, hogy csupa
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gonosztévőkkel lévén dolga, annyira megváltozott már
természete, hogy aki a sorkatonaságnál szinte pezsgett
volt a jókedvtől, most egészen mogorva, méla, barátság
talan lett. "Jaj annak a leánynak -- mondá - aki tiz
évig szolgált csendőrhez megy nöül". A csendőrnek

kőszőném, hogy felhagytam tervemmel, másnap meg
mászni a Szeghard csúcsot, mire a kocsmáros ősztőnzött.

A csendőr ugyanis mondá, hogy nem két óra az út, mint
a kocsmáros állítja, hanem kétszer is annyi, az ösvény
pedig annyira sziklás, hogy csizmámat rongyokban ott
hagyom, és ha talán szédelgős vagyok (t. i. szédelgös
fejű) - pedig az vagyok - úgy épen ne menjek, mert
kénytelen leszek a fél útról visszatérni. Nagyon szeret
tem volna ugyan havat hozni a zsebemben, de be kelle
látnom, hogy non omnia possumus omnes, hogy én nem
szállhatok oly magasra mint a sas, a hókört tehát el nem
érhetem.

Aug. 5-én reggel hatkor beállitott vezetőm, amint
megrendeltem. Miután tegnapi vezetőmnek éjjelre még
vissza kellett térnie, átadott, illetőleg eladott volt ujabb
egy forintért felső collegájának, a Nr. 3 útcsinálónak.
Felsiettem vele még a temetőhöz, a valóságos Tauern
höhere, hol azonban nem értem egyebet, csak hogy le
nézhettem a Lungauba, a mélyen fekvő völgybe s talál
tam nehány példányt a gyönyörü kék enzianból (gentiana
acaulis), melyből ahavasokban keserű pálinkát főznek.

A kocsmától egy puskalövésnyire kápolna van az út
szélén. Vezetőm beszélé, hogy ide rendes lelkész van
alapítva, amint volt is itt állandó pap, de az alapítvány
megfogyván, most csak vasárnapokon jön ki a kapuczi
nus atya Radstadtból a nyári hónapokban. Télen nem
is volna itt teendője, mert a nép már őszszel hagyja el
a hegyeket.

A rövid séta után bucsút vettem Kaswurmtól s két
leányától, kik kőzül a fiatalabbik Salzburgban az apá
czáknál nyerte neveltetését. Vajmi rosszul illett ide pin
czérnének a mivelt leányka! Szép aranyhímzésü mun-
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kákat láttam tőle üveg alatt, beszédje is oly mívelt volt,
hogy inkább nevelőnőnek illett volna be. Van pap fivé
rök is, kit a napokban vártak haza mostoha atyjok me
nyegzőjére. Mostoha apára most még mcstoha anyát is
kapnak a mostoha sors gyermekei.

Visszamenet láttam, hogy mennyire meredek minden
kigyózása mellett az út, melyen tegnap ide fáradtam.
Találkoztunk szemközt két fuvaros szekérrel, mindegyik
elé két ló és nyolcz ökör volt fogva, nekünk lefelé annál
könnyebb utunk volt. Be kellett tekintenem vezetőm

hajlékába is. Ketten laknak együtt, maguk fejik kecs
kéjökét, főzik ebédjöket, a kenyeret Untertauernbőlhoz
zák. Ez már remeteféle étkezés. A Gnadenbrücke mel
lett letértűnk az alsó Gnadenalmba egy pohár tejre, mely
itt java minőségben kapható.

Semmi sincs annyira megénekelve a németeknél,
mint az Alm meg a Sennerin, azaz a havas gazdaság és
az azt kezelő nő. Mikor évek előtt Weyerből első ízben
mentem fel egy AImra (a kasthenreiti, 3000 láb magasan)
tele voltam én is kőltöies képzeletekkel, miglen a hely
szinén láttam, hogy a valóság mégis csak hátramarad a
költészet mögött. A kőltöiességet, az idyllt azonban nem
lehet egészen megtagadni az AImtól. Zőld legelők, illa
tos növényzet, lombos fák között vajmi költölesen fek
szik a legtisztább légben, majd a völgynek fordulva, majd
az erdőben eldugva az alacsony faépület, melyet egyre
barnábbra fest a nap meg a füst. Mennyei béke, néma
csönd környezi a lakot, csak a madár dala meg a lege
lésző nyáj kolompjai zavarják közben-közben a néma
csöndet. Itt az emberek inkább már az égben laknak
mintsem a földön, nem ismerve anyagi gondot, nem lá
zító szenvedélyeket, nem egyéb örömet, hanem csak a
dalt. Táplálékuk is finomabb a közönségesnél : zamatos
tej meg vaj. Csak a pillangó él még subtilisabban. Béke,
egykedvűség, boldog elégedettség lakik a hegyekben.
így a képzeletben, a költészetben. Valóságban azonban
itt is csak embereket találunk, ami húsunkból. ami cson-
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tunkból, ami gyarlóságainkkal, a költészettől egészen el
ütőleg. A Sennerin az énekben igen csinos, takaros, 
valóságban sokszor tisztátalan, szurtos; költeményekben
a czitera mellett igen dallamos a hangja, - valóságban
sokszor rikácsoló, durva; a képeken arcza elmésséget,
szellemet mutat, _. valóságban ehelyett butaságot észle
lünk, de szives fogadtatást, fesztelen természetességet
minden födél alatt találunk. A gazdanőt azonnal tegezni
s Schwagerin-nek (sógornő) czimezni kell, mert külőmben
idegenkedik, zavarba jön, elveszti természetességét. Ó is
tegez minden embert.

Az Alm legelövé alakitott irtvány, de az, erdő csak
részben van kiirtva, és igy az Alm félig erdő, félig le
gelő. A hegy alja rendesen legelő, mert az ősz köze
ledtével a marhát mindig lejebb hajtják a völgynek. Egy
ilyen gazdaságon 15-20 darab fejős tehén s ugyanannyi
ökör, tinó, borju van. A gazdaságot két nő, rendesen
hajadon kezeli, néhol még pásztorfiut is adnak melléjök.
Naponta köpülnek s nyernek vajat nagy mennyiségben.
A tej aljából túrót főznek. és ebből vagy sajtot készíte
nek, vagy hordókba nyomják a túrót, melyet azután sa
játos levesben felhasználnak. A konyhában nyilt tűzhely

fölött terebélyes rézkatlan függ, alatta egész nap tüzel
nek. A tejet, vajat pinezeféle kamrákban tartják, a tej
egymás fölé rakott, inkább lapos mint öblösfatálakban
tartatik. A kamrával szemközt a nappali szoba van,
asztalokkal. padokkal, fogasokkal ellátva, az ágyak a
padláson vannak. A nyilt tűzhely füstje átjárja s bar
nitja az egész házat. A két nő szorgalmasan dolgozik,
ad is a gazdaság elég tennivalót, amiért is tenyeres-talpas
leányokat vesznek ide. Az Alm 2-J órányira van a
gazda lakától. Az élelmi szereket vagy ez küldi fel hét
ről hétre, vagy a leányok maguk hozzák fel, mikor va
sárnap felváltva templomba jönnek. Kapnak friss meg
füstölt húst, lisztet és kenyeret, tejben-vajban úgyis bő

velkednek.
A Gnadenalmon négy gazda közösen birja a házat,
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itt tehát ugyanannyi gazdanö, ugyanannyi katlan, kamra
s mindegyik nőnek külön szobája van, csak a nappali
szoba kőzős. Mindegyik leánynak 18-20 darab fejös
tehene van. Szokott szívességgel fogadtak s azonnal
szolgáltak tejjel. Én csak egy pohárral kértem, de po
hár nem lévén itt, a leány egy egész tálat tett elém,
egyem belőle amennyi tetszik. A zamatos tejnek főlét,

javát szedtem le, tehettem, mert rendelkezésemre volt
bocsájtva az egész tál. A sógornő hamarjában kávét is
főzött, pedig nem rosszat, azután megmutatta az egész
tejkezelést. A vaj negyedrétü imakönyv formában van
sajtolva, homlokát diszítményekkel körülvett szeritség
mutató ékíti. Egy kis könyvtárt képeztek itt a rendben
felállított vajas zsoltárosok. De nem mindenütt van erre
szolgáló külőn sajtó, más helyütt más eszközzel vésik a
czifrakat a vajba, Egy ízben egy tourista kérdé a sógor
nőtől : ugye erre bizonyos szerszámotok van, amivel
csináljátok a czífrázatokat, - Igen, a hajfésű. - Fizetést
a világért sem fogadna a Sennerin, de ha ott hagyunk
egypár hatost, azt köszönettel veszi. Utas, vadász, fa
vágó -- ezek vendégei az AImnak.

A Gnadenalmon alúl egy pontról szép kilátás nyílik
a Dachsteincsoportra, nevezetesen a hegység azon része
tűnik fel határozottan, melynek Bischofsmütze a neve.
Nem hiába nevezték azt el püspöksüvegnek, infula az
csakugyan in optima forma, csakhogy nincs püspök
hozzá. Éldegéltem még egyszer a festői vizesesek között
s emlékül nefelejcset szakasztottam, rnelyet vizök locsolt.
Tizenegyre Untertauernben voltam, honnan két órakor
visszavitt a postakocsi Radstadtba. Itt még- körülnéz
hettem és az öt órai vonattal tovább folytattam utamat,
azon meggyőződésben, hogy a tauernhőhei kirándulás
utamnak fénypontja, költői hangulatomnak legmagasabb
húrja marad.

Bischofshofen legközelebbi szelvényállomásomig csak
egy óra s nehány percz az út. A pálya Eben állomáson
felül áthidalván a Fritzbachot, egy kilenczszáz meter
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hosszú s huszonöt meter mély bevágásba szorul, Itt oly
lassan jár a mozdony, hogy az utas önkénytelenü1 ve
szélyre gondol. Kibontakozván a félelmes alagutböl,
gyönyörü tájba varázsoltatunk át - a Salzaeh *) völgyébe.
Áthidalván a folyót, Bisehofshofenben vagyunk, hol a
Rudolf vasut átad nővérének, a Gizela pályának.

B i s c h o f s h o fen.

A havasvilágba, melyet az utazónak megnyitott a
két pálya, számtalan helység van gyöngyként beszórva,
e gyöngyök egyike Bisehofshofen. A hétszáz lakost
számláló falu egyik legrégibb telepitvény a salzburgi
herczegségben s mainapiglan gazdag lelbányája római
régiségeknek. 12 15 óta a ehiemseei püspökség dotatio
jához tartozott. Még ma is három templom tanúskodik
a falu volt urainak lelki gondoskodásáról. A legnagyobb
templomnak a tornya tühegy éles csúcsban végződik s
magasan emelkedik a légbe. De ami Bischofshofent
gyöngygyé teszi, az annak nagyszerű, változatos kör
nyezete ~ páratlan szép fekvése. Kies völgyben fekszik
a falu, az ónszürke s sebes rohamu Salzaehtól loesolva
ségmagas havasoktól körülzárva. Keletről a 9000 láb
magas Thorstein, mely azután a Tennengebirge hegy
lánczolatba olvad; nyugatról a 8820 láb magas Hoch
könig az "übergossene Alp " nevü csúcscsal, mely itt
Wetterwandnak is neveztetik. Ez óriásokon már terje
delmes hórétegekét látunk. Délről benőtt alacsonyabb
hegyek környezik a völgyet, a völgy maga egy zöld
szőnyeg, melybe aranykalász s tarka virág van himezve.
Így csak Isten festheti a tájat.

A pályaudvarnál van szép vendéglő is, de én a fa
luban, Böcklinger vendéglőjében szálltam meg. Uj, két
emeletes épület, jól berendezett szobákkal. Nap nyug-

*) Salzach a salzburgi herczegségnek folyója (futása 42 mértföld:

nem zavarandó össze Salzával, mely utóbbi Stajerországban folyik s nyolcz

mértföld futása után Gross-Reiffiinguél az Ennsbe ömlik, u Salzach az Innbe.



202 Hegyi séták.

tával még sétát tettem a völgyben, a Salzach partján.
Háttérben a meredek Wetterwand, mely szinte ránehe
zedik a szemlélö rnellére. Mögötte a Hochkőnig hófövege
látszik ki. A Wetterwand előbástyája a Hochkönignek,
A templomtorony csúcsa mintegy versenyez az égnek
törő kúpokkal. Csak a beálló szürkületben tudtam meg
válni a nagyszerü s mégis olyannyira idylli képtől. Utam
napról napra ujabb és szebb képekkel lepett meg s fo
kozta lelkesedésemet.

Megtekintvén a faluban a két templomot (a harma
dik a falu fölött egy magaslaton van) kisétáltam a fél
órányira eső Gainfeldbach vízeséshez. hova egyes gaz
daságok mellett kellemes árnyas út vezet. Erdős hegy
oldalában sötét sziklafalban harmincz meter magasról
aláesik ezüstös tajtékban a patak, és fut szirtek között,
mint egy megfürösztött gyermek a Salzachnak, mely azt
csakhamar ölébe fogadja. Az esés alatt egy szünetelő

malom rossz időkről panaszkodik. A hegy oldalában ár
nyas ösvény vezet az esés fölé, hol ülőpad pihenésre
kínálja a vándort. Kellemes pihenés esik itt. A hii"sből

az esésre nézünk, melynek zúgása édes merengésbe ejti
a szemlélöt, A hegy aljában van szintén ülőpadokkal

ellátott egy pont, melyről áttekinthetünk az egész kies
völgyre. A Gainfeldbach vizesés nem oly nagyszerű mint
a sz. jánosi, de környezete szebb, festöibb. Ez idő sze
rint az uralkodó szárazságban veszt minden vízesés.

Visszamenet betértem eg-y gazdaságba egy pohár
tejre, mellesleg azért itt, hogy ismerni tanuljam a népet
s annak házi állapotát. Kűlőnős, hogy ahol annyi a tej,
seholsem kapunk jót, a silányt mérik; a gazdaasszony
vajnak használván fel a javát. Elmenet megkinált a me
nyecske egy szegfű virággal s kért érte négy krajczárt,
Ha így adja el szegfüit, úgy többet keres, mintha silány
tejét árulja. A szegfü itt a hegyekben a legkedveltebb
s úgy szólván nélkülözhetlen virág, vasárnap minden ka
lap mögött díszlik az a fehér edelweiss mellett és a két
virág igen szép színvegyületet ad. Mikor vasárnap tő-
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meg esen Jon a nép templomba, a színes csokrok élénk
mozgó képet rögtönöznek.

A vízeséstől a Salzach tulsó partján fekvő Buch
bergre mentem. A hegy tetején álló templom édesen
magához hívja a vándort. Meredek út vezet a hegyre,
de oly kellemes hüsben, hogy mitsem éreztem a nap
hevébő], Az út a hegy oldalában jár a völgy fölött,
itt-ott szük nyílás, kilátást szelgáltat a völgyre. Az uton
következnek a b. Szüz hét fájdalmának állomásai, igen
tiszta, szabályszerű, tetszetős festményekben. A hegyi
kápolnában végződik a staczioút s innen győnyőrü kilá
tás esik a völgybe. Elszórt házakból álló falu van a
hegyen, a mondott édesgető templom egy gazda telkéhez
tartozik, ő kegyura a templomnak, mely sajnálatomra
csukva volt. A telek éber öre, egy hatalmas komondor,
ügetve jött felém s kéré mérges hangon a passust, Véd
positurába álltam a támadó fogas ellennel szemben, de
a kutya, rniután megszaglált, nemcsak hogy nem bántott,
hanem még barátságosan hozzám is sirnult, Sokszor kér
dém már magamtól, hogy miért oly barátságos hozzám
minden kutya? Jóformán azért, mert finom érzékeivel
felismeri bennem, hogy nem vagyok, s nem is leszek
tudor, nincs tehát oka féltenie tőlem kutyabőrét. Pedig
ez a komondor hatalmas doktor-diplomát szolgáltatna!
Tanintézeteinkben megismertetik az ifjuval a symbolikus
állatokat: a bagolyt, a fülest, a méhet, hogy azok tanul'
mányaiban ösztönzésül szolgáljanak neki. Miért nem a
kutyát is? Pingálják ezt is oda, és lesz több doktorunk.

Ebédelni a pályaudvarra mentern, mert Böcklinger
nek sem konyhája, sem vendéglőkertjenem tetszett. Nagy
szemtelenség kell hozzá, kertnek nevezni egy három láb
magas sövénykerítést, melyen belül három asztal áll köz
vetlen a konyhaablakok alatt, honnan melegében éri az
étkezőt a fertelmes vaj- meg a hagymaszag. A fák il
latját pótolja a szornszéd szemétdom b, árnyék pedig csak
akkor van a "kertben", mikor borus az ég. Ám aTalusi
parasztkocsmáros is megnyergelte már a szédelgés lovát,
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az ő fogadója sem nélkülözheti a rec1ame-ot: "Bemenet
a vendéglőkertbe". így fog vendégeket félrevezető táb
lájával, mert hát nyáron kiki szeret a szabadban étkezni
Böcklinger kertje aljas parodia, szemtelen arczcsapás.
A pályaudvaron a konyha finom, és ha drágább is, in
kább fizetek mintsem boszankodom. Ebéd alatt kűlőn

udvari vonat Vilmos császárt hozta Gasteinból, illetőleg

Lendböl, de a császár ki nem szállt, a vonat öt percz
mulva tovább ment Salzburgba. Adieu!

A Hochkőnig megtekintéséhez hét óra kellvén, rá
sem mertem gondolni a vállalatra, mely azonkivül költ
séges is, ha nincs nagyobb társaság hozzá. Nem lévén
tehát Bischofshofenben egyéb keresni valóm, elhatáro
zám, a délutáni vonattal Zell am See-be menni. Ez nem
volt körutamba foglalva, ezt a kirándulást tehát zsebem
nek külőn kellett viselnie, de elmulasztani nem akartam,
mert Bischofshofen-s-Zell am See a legszebb része a
Gizelapályának.

. Számolván vendéglősömmel, alkalmam volt ennek
szemtelenséggel párosult durvaságát tapasztalni. Mikor
a szobáért a második emeletben egy napra két forintot
számított, azt találtam megjegyezni, hogy ennél többet
Bécsben sem fizetünk az első hótelekben, mire a barbár
azt felelé: "Akinek pénze nincs, az ne utazzék. Itt már
külőrnb emberek szálltak meg s nem sokalták a szoba
árát". Külömb emberekről mert szólni a vadember anél
kül hogy tudná még kilétemet, rnert még be nem jegyez
tem volt magam az idegenek könyvébe, melyet minden
vendéglősnek rendőri rendeletnél fogva tartania kell.
Mikor szobámra hozták a könyvet, mégis csak kiváncsi
voltam az előttem itt megszállt kitiinőségeket ismerni.
Átlapozván a könyvet, először is azt találtam, hogy he
tek mulnak el, mig vendég jön ide, most is a tizenhat
vendégszo bában én voltam az egyetlen vendég; másod
szor a legmagasabb polgári állás, amit találtam, Handlungs
reisender, és csakis Handlungsreisender volt. Ritkán
akadván tehát vendég, annál jobban nyúzzák azt, kit
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szerencsétlen csillaga ide vezet. De azért senki se mer
jen itt kifogást tenni, mert azonnal egész darázsfészek
van a nyakában. Uzsonakávémat igen kis adagban hoz
ták. Mondám, hogy az nem a reggeli porczióm. A fo
gadósnő rám förmed: az én kávém ellen még senkinek
sem volt kifogása. - Nekem sincs a kávé ellen, de azt
csak meg fogja engedni, hogy ez nem a reggeli porczió.
- Persze hogy nem az, de uzsonára nem is járja a reg
geli porczió, azért ez olcsóbb is két krajczárral. - Én
pedig nem a két krajczár miatt szólok, megfizetem most
is, amint megfizettem reggel, csak a reggeli porcziót kí
vánom. - De hiába kivántam, az egész háznép már any
nyira fel volt bőszülve ellenem, hogy felém se néztek
többé. Böcklinger vendéglőjét ugyan még ellenségern
nek se fogom ajánlani, indignatioval s Ave nélkül ver
tem ki küszöbének porát, megfogadván, hogy ezután ki
vétel nélkül előre fogom tudakolni a szoba árát, amitől

épen csak e faluban tértem el, nagy boszuságomra.
De minde bajt elfeledém, mikor hat óra felé meg

indult vonaton ültem. AGizelapálya tagadhatlanul a
legregényesebb pálya, általa a havasvilág szivébe vezet
tetünk. A természet legnagyobbszerű képeit vezeti sze
meink elé. Fenyegető hegykúpok váltakoznak nevető

völgyekkel, sötét szorosok festői vizesésekkel, idylli fal
vak, városkák vadregényes romokkal, melyekben még a
mult századok szelleme honol. Elhaladunk örök hóval
födött havasoknak lombos előhegyei alatt, melyek fölött
az óriások hófövegei a felhőkben vesznek el. Leirhatat
lan panorámák! Mi csoda azért, hogy e pálya a legélén
kebb forgalomnak örvend. Ez per excellentiam tourista
pálya, ez világpálya, amint azt már az utazök különféle
nemzetisége mutatja. Angol, franczia, olasz, magyar, né
met, szláv - mind képviselve vannak itt s csodálják a
nagyszerű természetet kiki a maga nyelvén. Túlnyomók
mégis a németek s külőnősen a poroszok, kiknek úgy a
jó élet mint a szabad mozoghatás tetszik Austriában.
Odahaza félostromállapot nyomja öket.
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A pálya a Salzach bal partján déli irányban halad
tág völgyben, zöld hegyek között. Az első állomás, me
lyet ér, St. Johann im Pongau. A szép mezöváros a
folyó tulsó partján egy magaslaton fekszik, úgy mint
Radstadt. Méltóságosan néz a völgybe kéttornyu uj
góth temploma, oly imposans az, hogy az ember haj·
landó volna itt püspöki székhelyet keresni. Visszajövet
majd megismerkedünk vele. - St. Johannon felül a Sal
.zach jobb partjára tér a pálya, a völgy mindinkább ősz

szeszorul, miglen a schwarzachi alaguton túl vadregényes
hegyszorossá válik. Itt megszorul a Salzach is s meg
szoríttatása fölött annyira dühöng mérges ugrásokban s
felbőszült hullámokban, hogyelsöpörné a partot is, ha
az szilárd müvek által megvédve nem volna. Roppant
erőt s szilajságot fejt ki itt a folyó, lázas erőlködése

lázba hozza az utazót is. Tigrishez hasonlitanám - egy
német költővel -- ezt a Salzachot, mely mint amaz, most
merész ugrással a sziklákon keresztül tör, majd meg tal
pára hajtva fejét lesbe áll, mintegy felhagyandó futásá
val, mig rögtön ujra felugrik helyéről s tajtékozva tovább
zúg a sziklákon keresztül. Engem egészen fölvillanyo
zott a féktelen folyó.- Mikor azt Lend alatt ujra áthí
daljuk, a hidról balra alászakadni látjuk a lendi vízesést,
eddig a legszebbet utunkban. A sziklafalon kanyarulva
szővödik a hatalmas viztömeg, mintegy szélben lengő

szellős fátyol. Lend a gasteini fü~dővendégek állomása,
gyönyörü fekvésben, itt örökös forgalom s sürgölés van.
J ó fogat három óra alatt visz a gasteini fürdőbe, rnere
dek sziklás hegyen keresztül. Lenden felül a pálya alag
utban áthasitja az Untersteint, ismét feljebb, a rauris i
völgy bejáratával szemközt a taxenbachi Schlossberget
s éri a 711 met, magasban fekvő Taxenbachot a maga
két várával. - Innen kezdve ujra kitágul a völgy és a
pálya barátságos idylli falvak mellett Bruck-Fuschba ér,
nevezetes ős templommal. Innen nyilik a fuschi völgy,
pompás havasokkal, a Salzach legszebb oldalvölgye. Az
állomástól három órányira fekszik a hegyekben Fusch-
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St. Wolfgang szénsavas fürdő 3684 láb magasban. Időm

nem engedé kirándulni e nagyszerü völgybe) habár a
szép havasok delejként húztak. Bruckon felül utoljára
hídaljuk át a szilaj Salzachot, melynek futásában annyit
gyönyörködénk. Jobb felül elmult századok köszöntik
az utast Fischhorn várából. A vár, Liechtenstein her
czeg tulajdona, szabad magaslaton gyönyörűen fekszik)
kilátással a szélrózsa minden irányában) egyik oldala a
zelli tóra néz. Méltóságos komoly tekintete van a nemes
egyszerüségben épült tornyos várnak) melyet Schmid
bécsi domépítő nem rég helyrehozott. Massiv vakolat
lan kőfalai s kártyaház alakú csúcsba végződő tomyai
sajátos alakot kölcsönöznek a várnak. - A vár fölött el
kanyarodva) éjszaknak fordul a pálya s nehány percz
mulván a tóba épített töltésen Zell am See-be ér.

Nyolezra járt az idő mikor megérkezénk) már sőté

tedni kezdett. Itt a magas hegyek között korábban ál
dozván le a nap) korábban beáll az est is. A pályaud
varon valóságos vadászatnak tárgya az utas) a különféle
hötelek paszomántos kapusainak mindegyike a maga
szállodájába akarja őt vinni. Elegans omnibuszt küld ki
minden szálloda. Hötel am See-ben finom ellátást talál
tam. Fogadtak mint gavallérr, éltem is mint gavallér
- pünkösdi gavallérságot. A szálloda közvetlen a tó
partján) sőt a tóba nyuló száraz nyelven egy kis parkban
fekszik. Van két elegans étterme, de lehet étkezni a
parkban is. Én az est hűsében ezt keresém fel s jó asz
tal mellett sokáig éldelegtem még a felhőktől gyöngén
megvilágított tó játszi hullámaiban. A csillagok rnint
angyalszemek néztek az alvó földre.

(Folytatj uk )

Várnai.
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LOGIKAI KÖVETKEZTETÉSEK JÉZUS
KRISZTUS ÉLETÉBŐL.

(~Jutatvány Bougaud Emil "A kereszténység és korunk" ez. művének

II ik kötetéből. - Vége.)

II.

De folytassuk. Jézus Krisztus egyéniségének ez csak
nehány, az is nagyon könnyed vonása. A mint az itészet
mind behatóbb, a megfigyelés mind élesebb és pontosabb
lesz, Jézus Krisztus jellemében oly vonásokat hoz nap
fényre, melyeket a régi védirók nem is sejtettek. Krisz
tus úgy ragyog fürkésző szeme előtt, mint az ég a mai
tudomány hatalmas eszközei előtt.

Ama határozott világos tulajdonokon kivül, melyek
ről az imént szóltunk, és melyek a legnagyobb hatályukig
emelkedve, összhangzó eg észszé olvadva, Jézus Krisztus
egyéniségére oly fölséges emberi szépség bélyegét nyom
ják - kezdenek benne kevésbbé megfogható, határtalan,
beláthatatlan dolgokat megsejteni. Érzik, hogy ember,
s minden perczben érzik, hogy több mint ember. Nem
is tudom miféle föltétlen; egyetemes, kimeríthetetlen va
lami súgja, hogy az emberiség rendes határai itt nincse
nek. Figyeljük meg sorban erkölcsi szépségét, személyi
ségét, szellemét : megtaláljuk alakjukat; mértéköket soha.

Erkölcsi tökélyének mértéke l ezt megtalálnók, ha
valahol összehasonlítási pontra akadnánk. De hol van
az? Nem szólok az ó-korról; ilyen eszményrőlmég csak
sejtelme sem vala. "Jézus nagysága és szépsége mellett,
mondja Channing, minden emberi tökély homályba vész".*)
És nemcsak az előtte létezett, de az utána következett
emberi tökélyek is, azok is, melyek az ő nyomán sar
jadtak ; mert megjelenése mintegy fénysugár vala, mely
eddig ismeretlen eszményt ragyogtatott elő s követésére

*) Channing, Discours sur l'imitation du Christ.
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tüzelte a lelkeket. Im tizennyolcz százada már, hogy ez
alakot bámulja a világ, hogy millio ember erőködik kép
mása lenni; s minél jobban utánozzák, annál nagyobb
szépségre tesznek szert; ámde vele fölérni: embernek
még nem sikerült. E számtalan utánzatok közt sokan
bámulatra ragadnak: ezek tisztaságuk, amazok erejök
által. Ámde egyetlen sem szolgálhat, még távolról sem,
összehasonlítási pontul. Mit beszélek! Jézus páratlan
szépsége nemhogy főlűlmul minden teremtett szépséget,

de föltétlen az. - Hozzá fogható eszményt nem ismerünk.
Tudhatjátok, mi történik, mikor a szépség előtt ál

lunk. Elragadtatva szemléljűk: azután csakhamar e je
lenség által Ielkesítve, szárnyainkat kibontjuk s magasbra
emelkedünk. Lelkünk egy fensőbb szépséget lát, mely
nek a teremtett szépségek mind, ha még oly ragyogók
is, csak tökéletlen kifejezései. S minél magasabbra emel
kedünk, akarom mondani, minél hatalmasabb képzelödé
sűnk, az eszmény annál jobban fut szemeink elől, magasz
tos tűnésével kétségbeejt és ingerel s ama lehetetlenség
által, hogy a lángelme képes legyen megvalósitani azt,
mi előtte lebeg, megteremti a művészetben anagyszerüt.
Ám ha Jézus Krisztusról van szó, a jelenség megforditva
áll. Nem a valóságot hagyjuk ott, hogy az eszmény után
fussunk: a valóságot nem tudjuk megközelíteni. Haszon
talan minden erőködésünk, hogy Jézus Krisztushoz esz
ményt, vagyis attól a szépségtöl, melyet ő megvalósít,
különböző és annál magasabb szépséget találjunk. Ha
Jézus Krísztust szemléljük, eszményét nem látjuk fölebb
szállni, futni; ő maga, a valóság, kit az evangeliumok
festenek, ő emelkedik, fut; őt nem kőzelítheti meg sem
ecset, sem véső, sem toll, sem szív, Ez csalt könyeket
a boldog emlékű Angelico de Fiesole szemeibe, ki
képtelen volt ily szépséget visszaadni ; emiatt dobta el
bosszúsan Leonardo da Vinci hatalmas keze az ecsetet;
ez ejté kétségbe Bossuet-t, és Pascalt, Ez az első eset
vagy inkább egyetlen eset, midőn a müvészet legmagasb
tökéIye messze elmarad a történeti valóság mögött, s

Uj Magyar Sion XllI. kö~et. lll. flíaet, 14
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maga a lángelme képzelödése seIn képes eszményíteni a
valóságot.

Ez elmefuttatás magában elég volna minden komoly
lélekkel megértetni, hogy Jézus Krisztus jelleme, bár va
lósággal emberi és természetes, messze magasra emelkedik
az emberi arányok fölött; de még valami meglepőbb,

egy másik, még sokkal megmagyarázhatatlanabb föltét
lenre akarom irányozni figyelmetek et. Erkölcsi szépsége,
tökélye határait nem találtuk meg; keressük most szemé
lyisége határait. A személyiséget idő, hely, faj határolják.
Bármily nagy valaki: itt született; amott élt; egy nép
kebléből származott; annak jelleget viseli. Nézzük a leg
nagyobb embereket: koruk gyermekei. Érdekeit, szen
vedélyeit, örömeit, fájdalmait élénken osztják. Ez látható
apolitikusoknál, törvényhozókná.l, hódítóknál. Mire is
támaszkodnának, hogy kormányozzák, fölemeljék a vilá
got, ha koruk gyermekei nem volnának? Sőt a legtisz
tább gondolkodású emberek, magányos ábrándozók, köl
tők, bölcsészek, müvészek, mindazok, kiknek az eszmény
szolgálatára szentelt élete az emberiségben messzebb ki
hat s nem oly gyorsan enyészik el, vajjon ők is nem
koruk gyermekei-e? Vajjon költeményeik versszakaiból
nem rí-e ki az emberiség fájdalmával koruk fájdalma; az
emberi .lélek sóhajaival a nép, század, város sóhajaí, hol
a költő lelke imádkozott, sírt, szenvedett, szeretett? Ime
a legnagyobbak: Horner, Jób, Aeschylos, Isaias, Sokra
tes, Phidias, Sophokles, Plato, Virgil, Tacitus, Dante,
Michel Angelo, Shakespeare, Milton, Corneille, Racine,
Bossuet. Mik ők? Gőrőghon, Arabia, Judaea, a pogány
Róma, a keresztény Italia, Spanyol-, Franczia-, Angol
ország megtestesülései. S minél nagyobbak ők, annál
inkább megtestesül bennök az emberiség szellemével az
emberiség ama részének szelleme, melynek közvetlenebb
fiai. A nagy pelasg : Horner; a nagy heIJen: Aeschylos;
a nagy arab: Jób; a nagy zsidó: Isaias; a nagy római:
Tacitus; a nagy olasz: Dante; a nagy angol: Shakes
l?eare; a nagy franczia : Bossuet. És Jézus Krisztus ki?
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Sem zsidó, sem gorog, sem regr, sem mai. Mi hát? Em
ber, vagy inkább az ember. A többiekben nem találjuk
fel az egész emberiséget; korlátokra akadunk; Jézus
Krisztusban soha.

És jól megjegyezzük, ez egyetemesség Jézus Krisz
tusban nem személytelenség. Mert melyik személyiség
volt valaha kimagaslóbb, tisztábban kitünőbb? Ki érvé
nyesíté saját énjét jobban valaha? Hol láttunk teljesebb
függetlenséget? Kutassátok, kitől függ? Sem a tömeg
től, mely ujjong neki, sem tanítványaitól, sem századától,
sem kora eszméitől vagy szokásaitól, Ki sem dicseked
hetik azzal soha, hogy Jézusnak mestere volt. Épen sze
mélyiségének magasztossága adja meg neki a valódi
egyetemességet. - Mózes nézetei, érzelmei, erkölcsei,
szokásai által még inkább zsidó, mint származása által.
Sokrates soha sem emelkedett főlebb a görög typusnál.
Mahomed arab volt. La Fontaine, Moliére annyira fran
cziák, hogy az angolok oly nehezen érték őket, mint
amily nehezen ízlelik a francziák Goethét. Mindeme nagy
embereknél vannak helyi, múló részletek, miket a hegyen
vagy Oczeánon túl nem értenek, mik mindenütt nem
utánczhatók, eltünnek a századdal együtt, és néha egy
másik században ujra elötünnek, hogy ujra elenyészsze
nek. Sajátságos váltakozás ez, mely bár a legnagyobb,
de mégis csak puszta emberekül tünteti fel őket. Jézus
Krisztusban semmi ilyes; minde vonások nincsenek egyé
niségében. Ott látjuk az emberiséget; nem látunk olyat,
ami korlátozza, határolja. Egyetemes mintakép is ő, egye·
temes utánzásra. Minden korú ember utánozza: a gyer·
mek, az ifjú leány, az anya, az aggastyán ;'minden állású
ember közeledik hozzá, hogy vigaszt, erőt merítsen : a
szegény úgy, mint a gazdag; a fogoly börtönében, a ki
rály trónján. A világ és polgárosodás hullámzása hiába
vet új szereplőket a világ színpadára ; Jézus Krisztus
egyik előtt sem ismeretlen; nem a görög előtt, pedig a
bölcsészettel nem sokat törődik; nem a római előtt, pe
dig nem nyert csatákat; nem a IV. század barbárja vagy

1t*
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a XIX. század polgárosultja előtt, pedig eszméik, szo
kásaik, erkölcseik elütők. Imádták őt Amerika veres
börüi, Afrika fekete vadjai, India brahmanjai ; és ez irná
dás ott ugyanazon, époly tiszta erényeket teremtett, mi
nők a hanyatló római birodalom elfajult népe közt ter
mettek: ez alak annyira egyetemes, rokonszenves s
mindenki által megközelíthető; utánozta azt mindenki,
míndíg, de föl nem érte soha!

Amit erkölcsi szépségéröl, személyiségérőlmondtunk,
azt egészen felesleges rnükődéséröl mondanunk. Ez ön
kényt következik. Nincs annak határa, sem időben, sem
térben. Semmi nem korlátolja sehol, semmi tekintetben.
Főleg pedig egyetlen század túl nem szárnyalja azt. Az
emberi nem halad; gyorsan halad; útja sietős. Halad
tában áldja, megtapsolja a lángelméket, kik fölemelked
nek, hogy fáklyát tartsanak neki. Aztán csakhamar maga
mögött hagyja őket. Plato bőlcsészéte jó volt; de többé
nem elég. Newton tudománya csodálatos volt; de már
túlszárnyalták. Cuvier földtana forradalmat keltett; ma
már enyészik. Az emberi nem halad. Gyujtsatok, gyujt
satok új fáklyákat! Hyppokratest túlszárnyalták; Archi
medest tulszárnyalták l Copernicot túlszárnyalták; Galileit
tulszárnyalták ; Lavoisier-t túlszárnyalták; Montgolfier t
túlszárnyalták j Jézus Krisztust? nem. "Jézus Krisztust
mondja Renan, nem szárnyalják túl soha". *)

A nagy mesterek dicsősége, de egyúttal gyönge·
sége, hogy lángeszökkel tételeket állitanak föl, melyekből
kiindulva, tovább lehet haladni, és így tanítványokat te
remtenek, kik feledtetik öket. Bár Sokratessel és Plató
val, Ciceróval 'és Senecával föl nem érünk, de ezer oly
dolgot tudunk, miket ők nem tudtak. Látunk sok más
olyat, melyek fölött Bossuet, Newton vagy Pascal cso
dálkoztak volna. "Azonban, mondja igen helyesen Par
ker, tizennyolcz század zajlott le már azóta, hogy az em
beri nem dagálya Jézus Krisztusban oly magasra emel-

*) Renan, Vie de JéSWf, p. 325.



Jézus Krisztus életéből. 213

kedett, és melyik ember, melyik század szárnyalta túl,
vagy tudta csak főlérteni. az életre teljesen alkalmazni
az ő gondolatát? Tehetetlenségét ám czáfolja meg hát a
világ. Az emberek felosztották egymás közt az ő ruháit;
varratlan köntösére sorsot vetettek; de azt a szellemet,
mely a bün és halál örvényében oly hatalmasan mükő

dőtt, mely kimúlt, melynek szenvedníe kellett s mely
meggyőzte a világot, kimeríté-e, vagy csak birja-e, érti-e
valaki ?" *) Tizennyolcz század óta kirneritetlen, kimerít
hetetlen az.

Sőt úgy látszik, minél jobban halad az emberiség,
Jézus Krisztus műkődése annál szembeszőköbbé lesz.
Minden újonnan nyíló Iátkőrre, minden újabb szükség
letre, új fénysugárral, eddig ismeretlen gyógyszerrel felel.
Mennyi oly csodadolog van például, melyeket az első

század keresztényei soha nem is sejtettek, s malyekről

nekünk azt kell mondanunk: Azokat ő előre lá.ta már!
S mennyi csodadolgot nem sejtünk még mi, rnelyekröl
majd dédunokáink mondják: Azokat is előre látta már!
És rnidön Jézus Krisztus rnűkődése ekként a századokon
átvonúl és a polgárosodás legkisebb mozzana:ára meg
újúl, hatályából semmit nem veszít. Tizennyolcz század
viharzott le már, és a lelkeket épúgy hatalmában tartja,
mint az első napon. "Az ember, mondá Napoeon, Nagy
Sándor hódításainak olvasásán föllelkesül. Nos! ime egy
hódító, ki magához hódít, áthasonít nem egr nemzetet,
de az egész emberfajt. Minö csoda! az emben lélek rnin
den erőivel együtt Jézus Krisztus létének kegészítö ré
szévé leszen". **)

Ha most, miután erkölcsi szépsége, seemélyisége,
rnükődése rnértékét hiába fürkésztük. megtekintjük szel
lemét: előttünk egy époly természetű, de még meglepőbb

*) Théodore Parker, Discours sur les matiéres reatives 11. la Reli,

gíon ; 3-e edit. Boston, 1847, p. 375. .
**) Conversations de Napoléon 11. Sainte-Heléne, avec le général

Bertrand,
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jelenség áll. Jézus Krisztus szelleme, nemcsak minden
emberi szellem fölött áll, mint azt már kimutattuk ; de
nem, is hasonlít azokhoz. Magában foglalja a minden te
kint-etben megfoghatatlant, megközelithetetlent.

Olvastátok az evangeliumot. Ez oly tiszta és oly
rnély.séges, és mégis oly világos tant hirdető lapokon
nem vettetek-e észre egy különös természetü világossá
got, mely homályosságnak tetszik, de nem az; rnert a
homályosság ily magasztos és erőteljes szellemben nem
volna érthető; mely a természetes világosságtól annyira
elüt, hogy azt némelyek esztelenségnek bélyegzék, ami
lehetetlen, mert e képtelenséget az emberi nem tízen
nyolcz század alatt bizonyára kimutatta volna; mely bi
zonynyal világosság, mert nagyon élénk sugárzása van,
bár tűzpontja kifürkészhetetlen; melyet végre, nem tudva
máskép meghatározni, tt~oknak neveztünk, vagyis meg
foghatatlannak, megközelíthetetlennek.

Úgy van; az ember azt véli, hogy az evangelium
oly világos beszédei főlőrt bizonyos homály lebeg. Közbe
közbe homályos szavak merülnek föl; homályosak nem
a világosság hiánya, ellenkezőleg, az erős fény miatt;
és innét van, hogy azokat a legnagyobb szellemek, val
lásosak és vallástalanok, tizennyolcz század óta tanulmá
nyozzák anélkül, hogy amazok megérthették, emezek
megsemmisíthették volna. E különös kifejezések fölött
megállt egy Origenes, egy Agoston, egy Tamás, egy
Bossuet, egy Leibnitz, egy Pascal sastekintete, az a te
kintet, mely fölfedezte a gondolkodásnak és csillagok
járásának törvényeit; és megvallották, hogy nem értik
azokat, de hogy e titkok, melyek magukban véve nem
érthetők, mindent láthatóvá és érthetővé tettek nekik.
Egyúttal egy másik faj támadott; szintén nagy szelle
mek, kik a dolgok gyenge oldalait kifürkészni, az álokos
kodásokat fölismerni, a gúny nyilait szőrni nagyon ér
tették, és kik annak kimutatására vállalkoztak, hogy ama
kifejezésekben ellenmondásnál, esztelenségnél, sötétségnél
nem volt egyéb; hanem époly kevésre mentek. És csak-
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ug'yan, ha állitásukat bebizonyítják, a kereszténységet
megölte volna a megvetés. De jgy e kifejezések, tizen
nyolcz százados roppant viták után is, minőket valaha
ember folytatott, állnak rendületlenül, ki nem fürkészve,
következéskép kifürkészhetetlenül. .

Ez az a jelenség; páratlan az. Kutassátok a böl
csészek könyveit. A kifürkészhetetlen hol van? Találtok
ott homályosságot; de a homályosság csak gyarlóságra
vall. Találtok ott néha ellenmondást, és rámutattok. De
a kifűrkészhetetlent, megközelíthetetlent ott nem talál
játok meg soha. Kifürkészhetetlennek lenni, a világ elé
titkokat állítani, nem oly könnyü. Ami egyik szellemben
megfogamzik, azt a másik szellem is fölérti; és ha képes
is a lángelme bizonyos magaslatra elsőnek jutni föl, nem
képes oly magasra szárnyalni, hogya többi szellem ne
emelkednék föl vele, vagy legalább utána. A szellem
sashoz hasonló, mely szárnyai alá veszi kicsinyeit s a
naphoz emeli őket, hova maguktól fölszállni képtelenek.
Csak Jézus Krisztusnak nem lehet nyomába érni. Ott
látjuk őt, miként e világ lángelméit, a magaslatok fölött
lebegni. Benne, mint azokban, megvan az emelkedettség,
mélység, termékenység; szórja mint azok és jobban mint
azok, az emberi világosságot. Aztán egyszerre csak ma
gasbra szárnyal; behat a felhők közé; elvész a roppant,
kifürkészhetetlen világosságban, hova őt követni ember
már képtelen.

Ez teszi az evangeliumot páratlan kőnyvvé, A meg
kőzelíthetö és megközelithetetlen világosság ugyanazon
beszédben összefoly; az ember el van ragadtatva és egy
szersmind lesujtva. Pillanatra úgy érzi, hogya főld elve
szett lábai alól; de nem remeg; tudja kivel emelkedik
fölfelé. Hol az ember már nem lát, ott imádatra kél. Aztán
e vakitó, magában véve kifürkészhetetlen fénynek mily
gyönyörü sugarai vannak! Olyan az, mint a nap, melynek
tűzpontját látni nem lehet; e tüzpont kiégetné a szemet;
de látjuk ~ tüzpontból előtörő sugarakat; ezek áraszta
nak fényt a világra és adják meg mindennek aszépséget.
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E sajátszerű, oly kevéssé emberi vonások, egyem
berileg oly szép lény keblében, élénken foglalkoztattak
valamennyi figyelőt, kik kivált két század óta Jézus
Krisztust tanulmányozni kezdték, nem többé, mint haj
dan, lényének külsö, hanem benső jeleneteiben. Már
Rousseau a XVIII. században, felületes vizsgálódás után
is, csodálatának eme nevezetes szavakban adott kifeje
zést: "Ha Sokrates élete és halála egy bőlcsé, Jézus
élete és halála egy Istené". I) Újabban Napoleonnak csak
egy pillanatra kellett sastekintetét Jézusra vetnie, hogy
eme még szebb szavakra fakadjon: "F~n ismerem az em
bereket; és azt mondom nektek, hogy Jézus Krisztus
nem ember vclt P ") Goethe, a legegyetemesebb és leg
hatalmasabb, de egyszersmind a legpogányabb modern
költő Jézus Krisztust isteni embernek, szentnek, az em
berek typusának és mintaképének nevezi. 3) Az amerikai
Channing, ki oly roppant erőködéseket tett, hogy kor
társai lelkéből Jézus Krisztus istenségének eszméjét ki
tépje, kénytelen volt elismerni, hogy benne oly vonások
voltak, melyek, ha őt pusztán embernek veszszük, meg
fejthetetlenek. "Hiszem, rnondá, hogy Jézus Krisztus több
mint ember". És hozzáfüzi : "Azok, kik nem ismerik el
az ő öröktől való létezését, (azaz, akik tagadják istensé
gét), azért egyátalán nem tartják őt pusztán embernek.
Közte és köztünk szüntelen nagy különbséget tesznek.
Úgy tekintik őt, mint ki Istennel különös meghittséget
élvez; oly adományokkal, javakkal, erőkkel, segédeszkö
zőkkel, 'ismeretekkel van felruházva, minőkkel ember
még soha, és az ég adta legföbb kitüntetésben: mocsok
talan tisztaságban ragyog. Szlves örömest elismerték,
hogy Jézus Krisztus nagysága és jósága mellett minden
.emberi tökély homályba vész". 4)

') Rousseau. Émile ou l'Éducation, livre VI.
') Beauterne, Sentiments de Napoléon sur le Christianisme.
a) Goethe, Entretiens avec Eckermann. 3-e. vol. p. 371.
') Chanuing, Discours sur le caractére du Christ.
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Végre még azok is, kik e században Jézus Krisztus
jellemét nagyon közelről, de a gyülölet sötét szemüvegén
vizsgálták, kik mint Jézus Krisztus nyilvános eIlenei lép
tek föl: Strauss Németországban, Parker Amerikában,
Renan Francziaországban, önkénytelenül e jelentős sza
vakra fakadtak: "Krisztus után, mondja Strauss, nem
jöhetne senki, ki őt Iőlűlmulná, sőt még olyan sem, ki
utána és általa a vallásos élet ugyanazon föltétlen fokát
elérni képes volna. Sohasern lesz az az idő, hogy valaki
föléje emelkedjék, vagy olyan valakit képzelhessűnk, ki
csak fölérjen is vele". I) Parker még világosabban beszél.
A Jézus Krisztus gyönyörü emberi jellemébőlkiragyogó
istenség, úgy látszík szíven találta őt. "Jézus uj világos
ságot szór; ragyogot, mint a nap; magasztost. mint az
ég; igazat, mint Isten maga. A bőlcsészeket. költőket,

látnokokat és rabbinusokat mind túlszárnyalja. Pedig
Nazareth nem Athén volt, hol a bölcsészet levegőjét

szívták; nem volt' sem Porticusa, sem Lyceuma, sőt még
prophetai iskolája sem. "Ez ifJú ember szívében Isten va
gyon I"!l) Ide jut ki Parker. Lássuk, hát Renan? "Pihenj
most már babéridon, nemes úttörő. Müved be van fe
jezve ... Ezerszer élénkebben. ezerszer jobban szeretve
élsz a szívekben halálod óta, mint e földön jártodban;
az emberiségnek annyira szegletköve leszesz, hogy ne
vedet e világból kiirtani annyi volna majd, mint alapjai
ban megingatni azt. Közted és Isten között nem fognak
különbséget tenni már. A halál teljes meggyözöje te:
foglald el birodalmadat, hova az általad vert királyi úton
századokról-századokra imádók fognak ·követni". 3)

így áll a dolog. Valamennyi, még a legfölületesebb,
legellenségesebb vizsgálödékban is önkénytelen tisztelet,

') Strauss, Du passager et du permanent dans le Christianisme ;

Altona, 1339. p. 127.
oJ Th. Parker, Díscours sur les matiéres relatives II la Religion;

p. 275·
3) Renan. Vie de Jésus; p. 426.
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növekvő csodálat kél e páratlan jellem mocsoktalan tisz
tasága, erkölcsi tökélye, szépsége iránt. Úgy látszik,
mind jobban érzik, bevallják. hogy ő legszentebb a szen
tek kőzőtt fajunk történelmében; a legnagyobb és legjobb,
ki valaha e föld hátán élt. Mi több, oly nagynak, oly
jónak, és tizennyolcz század multán is oly élőnek találják
őt, hogy a jobbak önkénytelenüI e kérdést teszik: ha
vajjon ember-e ; és maguk ellenségei is érzik, hogy lel
kökben ugyane kérdés akaratlanul is fölmerül. Ha tehát
e kérdés már fölmerül, ha itt a kétely önmagától támad,
ha erőfeszítésbe kerül, félredobni egy oly kérdést, minő

semmiféle. más ember felől fel nem merül: vajjon ez
nem sejteti-e már az ő istenségét s mintegy első bizo
nyitéka annak?

Fordították: Dobos és Spett.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Die Voiksunrthschaft tit thren úttkelzcn Grundlagen.
Ethúcll-soct"ale Studien über Cultur und CtV,lt"sat,on. Von
Dr. Georg Ratzinger. Frct"burg ún Breisga«. 1881. 8-rét,
532. l. Ara

Szerzö, ki már egy korábbi munk.ájával (Geschichte
der kirchlichen Armenpflege) a társadalmi reform-kérdések
irodalmában nagy feltünést keltett, ritka szerénységgel
tanulmányoknak nevezi egy bevezetés és hat értekezésre
osztott rendkivül becses munkáját, mely a nemzetgazdá
szat egész anyagát felöleli s azt minden ízében keresztény
katholikus elvek szerint tárgyalja.

A nemzetgazdászat ujabbkori tudomány s a társa
dalmi kérdések számának felszaporodása 8S elmergese
dése folytán különösen a jelen korban nagy elvi jelentő

séggel bir. Fájdalom, eddigelé nagyrészt oly irányban
fejlesztetett, mely épen nem mondható keresztényinek,
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sőt az a keresztény tannal már alapelveiben ellenkezik.
Elég az ugy nevezett Manchester-iskola megalapítóinak
neveit, egy Smith Ádárnét, Ricardóét, Malthusét meg
emliteni, hogy tisztában legyünk az elvi irányzattal, mely
felé a nemzetgazdászat törekszik. Szerintök az önzés és
a gazdászati verseny, vagyis amint ők azt értelmezik, a
létért és jólétért való küzdelem hozzák létre a népek és
az egész emberi nem életében a legbámulatosabb rendet
és szervezetet, mindennemü czélszerüséget és összhang
zást ; engedni kell mindenkit saját önzése után indulni
és kétségkivül saját érdeke meg fog mindenkit tanitani,
hol és mi módon kelljen képességeit a legjobban és leg
gazdaságosabban értékesiteni. Darwinnak a fajok kelet
kezéséről szóló tana, nem egyéb mint ezen Manchester
iskola elveinek a növény- és állatvilágra való alkalmazása.
Már Smith hangsulyozta azon tényálladékot, hogy a ver
senyeIfojt, kipusztit minden nem alkalmas elemet, csakis
a legderekabbat, legjóravalóbbat engedi terjedni és tö
kélyre jutni. Malthus pedig ki feltalálója azon állitólagos
"természeti törvénynek", mely szerint a népesedés geo
metriai progressióban szaporodik, mig az élelrni szerek
előállitása legfeljebb arithmetikai progressio szerint fo
kozható, azon következtetésig jutott, hogy vannak a tár
sadalomnak olv tagjai, kiknek nincsen léthez való joguk.J ,.

"Az embernek, ugymond, ki valamely elfoglalt világban
születik, ha családja őt fentartani nem képes, a társada
lom pedig munkájának hasznát nem veheti, legkisebb
joga sincs részt követelni az élelmi szerekböl, ő valóság
gal fölösleges a világon. Számára a természet dúsan
megrakott asztalán nincsen teritve. A természet azt pa
rancsolja neki, hogy távozzék és nem késik ezen rende
letét kérlelhetlen szigorral végrehajtani. Éhség és dög
halál, háboru és bűntettek, a gyermekek halandósága és
elhanyagolása, prostitutio és bujakór a formák, melyek
szerint -, a kórházak, fegyintézetek, lelenczházak s a ki
vándorlók hajói - a vesztőhelyek, hol a természet önmaga
hajtja végre ezen törvényét".
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Ily alapelvekből indulván ki a nemzetgazdászat, nem
lehet csodálkozni, ha a társadalmi bajokat orvosoIni nem
volt képes, sőt hogy mindazon rendszerek, melyek azok
orvoslására a socialismus-, communismus-, szabadverseny-,
munkaszabadságban sat. felállíttattak, a lappangó bajt
még inkább elmérgesítették és tova terjesztették. Mennél
inkább eltávolodott valamely nép vagy nemzet Istentől,

a kereszténységtöl, annál távolabb esett az üdvtől és bol
dogságtól. Non est in alio aliquo salus. Gens enim et
regnum, quod non servierit tibi, peribit.

Ezeu népboldogítókkal szemben szerzö megkisérti a
társadalmi kérdést keresztény vallás-erkölcsi alapon meg
fejteni, vagyis kimutatni mily jelentőséggel bir az Üd.
vőzltö tanítása a társadalmi és gazdasági életre, mily
befolyást gyakoroltak annak fejlődésére a szent atyák és
átalában ét kath. anyaszentegyház? hogyan kellene ezek
szellemében az egyes kérdéseket megoldani? s azért egy·
más után mind előveszi a népgazdászati és társadalmi
élet összes problémait s azokat a jelzett szempontokból
megvilágitja és pedig nem csupán a történelem fonalán
fejlödésok minden egyes szakaszán keresztül, hanem a
jelenkor gyakorlati követelményeinek szempontjából is.
Mindenütt részletes tervvel és gyakran egészen uj esz
mékkel lép elő. Az olvasóban pedig azon meggyőződést

érleli meg, hogy a társadalmi élet nem föltételeztetik a
létért való küzdelem "természeti törvénye" által, hanem
hogy itt is ugyanazon törvény van érvényben, mely az
erkölcsi rendben: a szeretet és szabadság.

A hely szüke nem engedi, hogy Ratzinger mun
kája szépségeinek részleteibe bocsátkozzunk, csakis any
nyit kell megemlítenünk, hogyeszmedús, érdekfeszitö, s
nyelvezete helyenként oly vonzó és kellemes, hogy az
olvasóra nehéz, tőle megválni.

Az egész mü tulajdonkép hat értekezésből áll, me
lyek feliratai a következők: Szegénység és gazdagság,
tulajdon és communismus, munka és tőke, uzsora és ka
mat, mult és jelen, müvelödés és polgárosodás.
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Mindenütt csak azt hangoztatja, hogya haladás
alapja és törvénye úgy a szellemi mind a gazdasági élet
ben, polgárosodásban és míveltségben - a szeretet és a
szabadság. A szeretet tölti ki azon ürt, melya szegény
séget a gazdagságtól elválasztja. A létért való küzdelem
állandó jólétet nem képes teremteni, a közvagyonosságot
nem képes előmozdítani, sőt ellenkezőleg a vagyont
aránylag kevés ember kezében összpontosítván, egymás
sal homlokegyenest szembe állítja az óriási gazdagságot
az éhenkórász pauperismussal s létrehozza mindazon
kriziseket, melyek a megzavart egyensúly mellett azon
mértékbsn szaporodnak, amint az emberiség kizsákrná
nyolt, kiszivott, kiszivattyuzott része annak öntudatára
ébred, hogy ezen összehalmozott óriási vagyon nem a
takarékosság és önmagától való megvonás által, hanem
fortély, csalás, a szegényember szorult helyzetének ki
zsákmányolása s egyéb erkölcstelen, bár jogilag megen
gedett s a népgazdászat alaptanaival összhangban levő

eszközök által szereztetett.
A munka és tőke czímü fejezetben kimutatja szerzö,

hogy a kereszténység tanítja az átalános kötelezettséget
a munkára és azt tiszteletben tartja. A társadalmi baj
onnan van, hogy a mai korszellem a munkát mint szé
gyeriletest megbélyegzi, ellenben tiszteletben részesíti a
tőkét, mely maga nem termel, hanem az idegen munkát
saját czéljaira kihasználja.

Kétséget nem szenved, hogy a mai kor eszméi ha
nyatlást jeleznek e téren.

"Az ókor megvetette, így ir szerző a 193. lapon,
az önzésből, nyereségért végzett munkát és a rabszol
gákra bízta. Az alapgondolat ezen életnézetben helyes
volt. De a pogányok zavaros felfogásuk folytán abban
tévedtek, hogy nemcsak a nyereség kedveért végzett
munkát, hanem egyátalán minden Q,"azdasági munkát meg
vetésre méltónak tartottak. A kereszténység helyteleníti
a nyerészkedésből üzőtt munkát és keresetet s azt kap
zsiságnak és uzsoranak tekinti, de az Istenért, eszményi,



222 Irodalom és művészet.

erkölcsi indokokból végzett munkát mindenek kötelessége
és rendeltetéseiil tekinti s a legnagyobb tiszteletben ré
szesíti. A mai kor számára volt fentartva a kapzsi mun
kát s a pénz-sovár keresetet, a piszkos birvágyat és
féktelen fényűzést oltárra emelni, a haszonlesést és önzést
dicsőíteni. Ily szégyenletes tévedés jellemzi a kort, mely
a legnagyobb míveltséggel dicsekedik. És ezen nemtelen
önzésnek esnek a gyárakban évenként ezrével úgy tes
tileg mint szellemileg áldozatul nők és gyönge gyerme
kek; ezen moloch torkába taszíttatnak millió számra a
szegény munkások és irgalom nélkül lassú halálra kár
hoztatnak. És ez oly korban történik, mely a humanitást
tüzte zászlajára. A tanszékekről a "mívelt" ifjuságnak
hirdetik az egoismust mint a nemzetgazdaság alapfelté
telét. És a keresztény ifjak keble haragra nem gerjed,
fel nem indul ily tanok hallatára. A kapzsi birvágyat
ajánlják politikai szónokok a tömegnek és a keresztény
öntudat annyira meg van zavarva, hogy a társadalom nem
érzi többé, mily gyalázat rejlik ezen erkölcsi elfajulásban" .

Ily lesujtó birálat alá veszi szerző más helyeken is
fenálló szokásainkat, társadalmi viszonyainkat, és intéz
ményeinket. Szerinte az a legjobb társadalmi rendszer,
hol ezen két tényező: munka és tőke egyesítve van. E
két tényezőnek egymástól való különválasztása a tőke

pénzest zsarnokká, a munkást rabszolgává aljasítja ; utóbbi
kénytelen magát illetve munkáját eladni a tőkepénzes

munkaadónak azon az áron, melyet ez érte igér. Ezen
ujkori rabszolgaság következményeiben sokkal súlyosabb
mint a régi, pogány rabszolgaság volt. Az ókorban a
rabszolga-tulajdonosnak érdeke úgy hozta magával, hogy
a rabszolgát jó tartásban részesítse, mert az külőnben

lefogyott, a munkára alkalmatlanná vált s a veszteség a
rabszolga-tulajdonost érte. Manapság a munkás nem kép
visel tőkét a munkaadóra, azért nincs is gondja reá. A
mai nemzetgazdaságtan elve: sok munkát, hosszú mun
kát, nehéz munkát lehetőleg csekély bérért. A munka
bérnek a mai nemzetgazdászok szerint nem szabad na-
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gyobbnak lenni mint akkorának, hogy abból a munkás
pusztán az életet legyen képes fentartani. Mihelyt nagyobb
a munkabér, mondják, emelkednek az árak, s ugyanazon
arányban apad a fogyasztás, kevesbedik a kereslet. be
áll a túltermelés és evvel a társadalmi krizis, A munkás
tehát a modern nemzetgazdasági elvek értelmében örökös
nyomor- és. szegénységre van kárhoztatva. Igen érdeke
sek azon megoldási módok, melyeket szerzö a munkás
osztály sorsának feljavítására ajánl, különösen pedig az,
hogy az állami közbejövetel barátja, amennyiben a mun
kás osztálynak a tőke nyomása és zsarnoksága alól való
felszabadítását csak úgy véli elérhetőnek, ha az állami
hatalom kényszer alkalmazásával a munkabér egy bizo
nyos százalékát általuk a tőke tulajdonát képező gépek
sat. megváltására fordíttatja.

Az uzsora és kamat feliratú értekezésben egészen
új nyomokon halad szerzö. Helyteleníti azon nézeteket,
melyek a római jogból a keresztényerkölcstanba is át
szivárogtak s ma már semmikép fen nem tarthatók többé.
11Voltak idők, mond szerzö a 300. lapon, midön a kől

csönnek ingyenesnek kellett lenni, mert az akkori gaz
dasági viszonyok úgy kívánták, a mai hitelnek pénzért
valónak kell lenni, ez gazdasági szempontból a hitel lé
nyegéhez tartozik. A meglevő érték plus érték a jövendő

értékhez viszonyítva, melylyel csere-ferg-alomba lép. Ma
cleod igen helyesen jelölte meg a meglevő értéket (a
pénzt) plussal, a még csak ezután létre jövendőt (a hi
telt) pedig minussal. Ezen plus és minus közötti külőm
bözet képezi a kamat jogosultságát gazdasági szempont
ból és nem azon kedvelt megkülönböztetés a termelésre
és fogyasztásra adott kölcsön között". Ma már nem le
het többé arról szó: szabad-e kamatot venni? hanem
csak a határ meghatározásáról, ahol a jogosult hitelmű

veleti nyereség megszünik és az uzsoráskodó nyerészke
dés kezdődik. Szerzö szerint az uzsora nem más mint
idegen vagyonnak eltulajdonítása a kölcsön forgalom utján
(214. 1.), és az mindannyiszor előáll, valahányszor a kől-
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csőriadó a tőke és munka által létrehozott értékből tőke

pótvány fejében oly magas százalékot elvon, hogy a
kölcsönvevő a munka keresetébőla kamatozást és a tőke

reproductióját nem képes fedezni. 2 I 6. 1.
A mult és jelen feliratú értekezésben mindenek előtt

előadja szerzö az egyház befolyását a gazdasági és tár
sadalmi életre a multban és annak feladatát a jelenben;
kárhoztatja a nyerészkedő keresetet, és pártfogás alá
veendőnek véleményezi a termelőt. E végre nem ele
gendő védvámokat felállítani az amerikai concurrentia
ellen, hanem első sorban védelemben részesítendő a föld
birtok a magán tőke kizsarolása ellen. És e helyütt egy
egészen eredeti eszmével lép fel, midön azt ajánlja, hogy
az állam a földtehermentesítés módjára vigye keresztül
a földbirtok adösságmentesítését, és e végre bocsásson
ki földbirtok-jegyeket (Bodenscheine) azon földbirtokosok
részére, a kik kénytelenek akár tőkebefektetés, akár
őrőkősődésí kielégítés sat. czéljából kölcsönt felvenni.
Ezen földbirtok-jegyek egyúttal pénz gyanánt szolgálná
nak és azon előnyben részesítenék a földbirtokost, hogy
soha fel nem mondhatók, és egy vagy másfél százalékos
részletekben való törlesztés mellett szintén egy vagy
másfél százalékot kamatoznának, úgy hogya törlesztési
részlet és kamat jutalék évenként együtt véve a 3%-et
meg nem haladná. Ezután kárhoztatja szerző a részvény
társaságokat, tözsdét, lutrit, militarismust, mely mind
részben nyerészkedésből tartja fen magát, uzsorát üz,
részben a termelő keresetet rossz hírbe hozza, és attól
a munkás kezeket elvonja. Szakavatottan értekezik egy
másután a zsidó kérdésről és iparos kérdésről, hol is kü
lönösen megjegyzendő, hogy az ipar hanyatlását nem
csak a tőke fölényének tulajdonítja, hanem részben az
Iskolatörvényeknek és hadkötelezettségnek is. Az ipa
rosnak nincs ideje magát szakmájában kimíveini : tizen
négy éves koráig köteles iskolába járni, huszadik évében
elviszik katonának, a közbe eső öt év távolról sem elég
arra, hogy valaki valamely mesterséget jól megtanuljon
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és abban magát kikepezze annyival inkább, minthogy a
katonai szolgálat alatt a tanultakat nemcsak nagyrészt
elfelejti, hanem a tanult mesterség gyakorlásához való
kedvét is elveszti. Igen szépek azok, miket szerzö a
szegény és női ügyről mint társadalmi kérdésről elöád,
részletezésébe azonban nem bocsátkozhatunk, csak annyit
jegyzünk meg, hogy a nőt a családi tüzhelyhez utalja és
igen fonák intézménynek találja, hogy nők különösen
családanyák gyári munkára alkalmaztatnak. Eltekintve
attól, hogy ez által a családi élet feldúlatik, a gyermek
nevelés elhanyagoltatik, csupán gazdasági szempontból
is helytelen és a munkás osztály saját jól felfogott érde
kével ellenkezik. A női munkás soha annyit kézi mun
kájával a gyárban keresni nem képes, mennyi a háztar
tás, főzés, mosás, varrás sat. elhanyagolása, illetve fizetett
kezek végzése által a munkás családjára nézve a szerzett
keresményböl elvész, másrészt a női kezek alkalmazása
concurrentiát okoz, mely nyomja a munkabért.

A mívelödés és polgárosodás czírnü czikkben ki
fejtvén azok lényegét és fog-almát, bebizonyítja hogy a
valódi cultura és civilisatio alapját egyedül a keresztény
religio képezi az általa vallott szeretet és szabadságban.
Ezután kárhoztatja mindazon tanokat, melyeket a fajok
kiválás útján való tökéletesedéséről, népszaporodásról,
munkabérről sat. az ujabbkori népgazdászak mint termé
szeti törvényeket magasztalnak és azon eredményre jut,
hogy a tudomány és tőke a hitetlenség szolgálatában
visszaesést idéz elő a népek cultur életében egész a bar
bárságig. Ellenben az Üdvözítő által hirdetett hit- és
szeretethez való visszatérés képezi a társadalom reform

jának programját, illetve föltételét ujabb előhaladásra a
míveltségben és polgárosodásban.

Szívűnkbölkívánjuk, hogy Ratzinger jelen munkájá>
ban foglalt tanok és elvek, eszmék és intézmények minél
szélesebb körökben elterjedjenek, s a társadalom regene
ratiója és keresztény szellemben való ujjáalakítását elő-

segítsék. Sajó.
Uj M. Sion. XIII. kötet. III. füaet, lj
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Das Chrz'stenthum und dÜl Eznsprüche seiner Gegner.
Eine Apologeft"k jűr jeden Gebt"ldeten. Von Dr. Chrz'sttan
Herman Vosen, Vierie Auflage, bearbeltet von Dr. Ferd.
Rheznsta'dter. Freiburg 188[, Herder. Nyolczadrét 857 lap.
Ára 7 mark.

Nagyon sok hittani munka jelenik meg, de több
nyire a specialis dogmatika terén mozognak. Itt azután
amit már sokan külőnfélekép kieszelve előadtak, főleg a
scholastikusok, kik az eszrnélkedés spiráljain a legma
gasb tetőpontra értek, némi változtatással a külalakban,
előadási formában ismét feltálalnak, habár uj érveket,
bizonyitásokat nem nyujtanak. Vajmi sokszor a taposó
malom jut eszünkbe, mely mindíg ugyanazon helyen ma
rad. Pedig ellenségeink ez idő szerint nem ott ostromol
nak; vagy ha ott is, támadási pontjaikat nem a specialis
hittan, hanem az alapvető hittan körében állítják fel.
Nem egyenesen,nem a falakat, hanem az alapokat ássák,
úgy gondolkodván, hogy ha megrendül az alap, az épü
let okvetlenül leroskad. Onnét van, hogy Specialistáink
többnyire rég elhalt, és békében nyugvó ellenségeket
czáfolnak, kiket már most senki sem emleget, nemcsak
azért mert agyon vannak verve, de érveik nem is idő

szerüek. Ezokon örömmel jelzünk oly munkákat, melyek
az alapvető hitágazatokat tárgyalják.

A jelen munka szerzöje 1871. máj. 12. meghalt, 57
éves korában (kölni hittanár volt) s méltó feltűnést kel
tett, sokban kitüntetett eredetiségénél fogva. Kellett is
ujra nyomni. De mivel azóta sok uj ellenség keletkezett,
a litterarius kiadó gyökeresen átdolgozta s az uj ostromló
kat is mind tekintetbe vette. Előszavában részletezi rnit,
míképen javított, bővített, átváltoztatott.

Felosztja tárgyát 104 szakaszra j s beszél a ker.
vallás és hit viszonyáról a tudományokhoz j a lélek szel
Iemiségét védi az anyagelvi felfogás ellenében, hol bőven

szól a DarwinismusróI. Ötödik és hatodik fejezetben,
kilencz szakaszban bizonyítja az Isten Iétét, Bőven tár
gyalja a világ teremtését, és gondviselést, s az örök
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jutalom és büntetés észszerüségét, A ker. titkokat (Szent
háromság, eredendő bűn, megtestesülés) védi az ellenve
tésektöl, begyőzve a hittitkok észszerűségét, Jézus cso
dáiból bebizonyítja Istenségéc. V égre az evangyeliomi
történet hitelességét bizonyítja.

Amit kiadója vall, azt aláirjuk mi is. "Habár tudo
mányosságban más hitvédők felülmulják is, megmarad
eredetisége s nyugodt fontolgató hangja folytán talán
alkalmasabb a hívőben erőt, a hitetlenben hitet támasz
tani mint más hason tartalmú művek". Oly tulajdonságai
vannak, melyeket semmiféle tudományosság sem pótolhat.
Leginkább az ember nyugodt meggondolásához fordul,
azt indítja föl hogy hát: ezt meg azt fontolja meg. Nem
folytonos intéssel ("gondolkozzunk") viszi véghez felada
tát, hanem oly psychologiai szerkezete van a münek,
hogy oda tereli, kényszeríti az olvasot, hogy huzamosan
foglalkozzék a taglalt igazsággal. Szellemi központján
irtogatja a hitetlenség felburjánzó növényeit. Hozzá járul,
hogy nyelvezete egyszerű, világos, és nem unalmas.
Hettinger hitvédő müve óta a német tudósok is töreked
nek átlátszólag irni. Sérteni nem szeret, nyugodt eljárása,
nemes jószívüsége igen alkalmas legyőzni a makacs hitet
lenséget. Sokszor hangoztatott elve volt: "sértések által
senkit sem térítünk meg". Mélyemberismeretét minden
bírálója maga sztalta. Azért a közönség szívesen vette,
hogy átdolgozva ujra megjelent. Reinstadter hozzáadásai
kitűnnek a szellem és nyelvezet üdesége, uj érvek, idő

szerü bizonyítások által, a régi fegyverek élesítése és
ügyes kifényesítése által.

Opera Patrum Apostolt'corum. Textum recensuz't, ad
notatz'om'bus critias, exegetz'ctS, hútorú;ú t'llustravtC, uerst»
onem la#nam, prolegomena, z'ndzCes addz'dit, Francúcus
Xaoeriu« Funk, St. Th~ologúlC zn Umversitate Tubzngensi
professor p. o. Volumen II. Tubz'ngae Laupp 1881. LVIII.
és 372. l.

Funk tubirigai tanár fenczímzett munkájának első

15*
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kötete annak idején lapunkban ismertetve lévén, köteles
ségünknek tartjuk a másodikat is jelezni kőzőnségünk

előtt és teljesítjük ezt annál nagyobb örömmel, mert meg
vagyunk győződve, hogy kedves szolgálatot teszünk
mindazoknak, kik érdeklődéssel viseltetnek egyházunk
öskora s annak irodalma iránt. S bár legnagyobb része
az e kötetben ismertetett munkáknak nem azon szerzők

től származik, kiknek n eveit viselik, vagy kiknek tulaj
doníttattak ; mindazonáltal, minthogy régiségök kétségen
fölül áll s azért tanuságul is az egyház régi szervezete,
szokásai és tanítására nézve nagy becsesel bir, rnéltók

azon figyelemre, mely reájok fordittatik s kegyeletre,
melylyel a legrégibb időktőlkezdve s manap is ápoltatnak.

Az apostoli szent atyáknak Funk által készített ki
adása, eltekintve emez általános nézponttól. azon előny

nyel is bir azonkívül, hogy magában foglalja több szá
zadnak e téreni vivmányait anélkül azonban, hogy rnidön
a mások által elért vívmányokat fölhasználja, eredetiségét
veszítené ; sőt ellenkezőleg önálló kutatásokon, a kézira
tok pontos ősszehasonlításánalapuló munkát nyujt, mely
nemcsak szerzőjének dicsőségére, de általában a katho
likus tudománynak díszére is válik. Egy kis tájékoztató
szemle meggyőz bennünket a mondottakról.

A bevezetésben mindenekelőtt értekezik sz. Kele
mennek két leveléről. Nem tulajdonítja sz. Kelemennek
s nem is hajlandó keletkezésök idejét a harmadik század
előtti időre tenni, de érveit nyugodtan, komoly tudomá
nyossággal adja elő s azt tartja, hogy valamely ájtatos
keresztény irta sz. Kelemen neve alatt, hogy így na
gyobb tekintélyt kölcsönözzön iratának. Jóllehet ré
szünkről e véleményt nem osztjuk s inkább azokkal tar
tünk, kik sz. Kelement tekintik szerzöjüknek, ez azért
az általa közlött szöveg érdeméből semmit sem von le,
lévén ez az eddig megjelentek kőzül, kétségkívül a leg
tökéletesebb. - Az "EpistoJae Pseudoignatií" ez. alatt
kőzli, a sz. Ignácz vértanunak tévesen tulajdonított leve
leket és pedig mindenekelött az ismert sz. Ignácz valódi
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hét levelének hosszabb szövegü kiadását s azonkivül a
"Laus Heronis" czimü rövid iratot, mely a kéziratokban
ama hét levél után szokott következni s végre sz. Ig
nácznak tulajdonitott két levelet sz. János apostolhoz s
egyet a bold. Szüzhőz, valamint ennek válaszát is.

Követi ezt három munka sz. Ignácz vértanuságáról
és pedig az úgynevezett "Martyrium s. Ignatii vaticanum",
Martyrium per Symeonem Metaphrasten conscriptum s
végre az mely "M. s, Ignatii latinum" név alatt ismere
tes. Sz. Papias hierapolisi püspök munkájából tudvale
vőleg csak egyes részletek jutottak el hozzánk; sz. J e
romos latinul "Explanatio sermonum Domini" ez im alatt
őrizte meg emlékét az utókor számára. A könyv sokáig
olvastatott az egyházban; Anastas Sinaita és Maximus
confessor még az egészet ismerték. Funk összesen 18
ily töredéket közöl. A sz. Irén által többször idézett
vének iratait is külön gyüjtötte össze Migne és mások
példája után indulva. - Bezárja a gyüjteményt "Vita s.
Polycarpi" ez. irat, mely valószinüleg a IV. század kez
detén iratott s bizonyságot tesz az akkori keresztények
nek sz. Polykarp felőli véleményéről.

Kétféle jegyzék van a munkához csatolva. Az egyik
a szentirási helyeket, a másik a tulajdonneveket s neve
zetesebb dolgok neveit tünteti föl s igy könnyen hasz
nálhatóvá teszi a munkát. Az eredeti szöveg mellett a
latin fordítást is adja szintén legnagyobb részt eredeti
földolgozásban ; csakis a Metaphrastes által irt Marty
riumot egyedül görögül kőzli, miután ez úgyis a másik
kettőből eredt, és ezeknek latin fordítását is csatolta a
görög szőveghez, A különféle lectiók vonal alatt jegy
zetek alakjában kisérik az elfogadott szöveget ; itt-ott
azonban e szöveg magyarázatával is foglalkozik, s ha
ezt nagyobb mérvben teszi szerzö, kiadását külőnősen a
hittanhallgatók előtt még becsesebbé tehette volna. Ez
azonban nem volt czélja; ő mindenekelőtt teljes, a kri
tika minden követelményeinek megfelelő szöveget s for
dítást akart nyujtani s amellett mindazt kiemelni, a mit



23° Vegyesek.

a tudományos kutatásnak az apostoli szentatyák irataira
nézve napfényre hozni, megállapitani sikerült, s ezt el is
érte. Részünkrói kívánjuk, hogy a közönség pártolása
egy szöveg magyarázó jegyzetekkel ellátott kiadás készí
tésére buzditsa, hogy az is, kinek a régiek egyes kifeje
zései talán nehézséget okoznának, haszonnal s fönnakadás
nélkülolvashassa az apostoli szentatyák munkáít,

Megjegyezzük végre, hogy a kiállítás igen csinos s
a kiadó mint értesűltűnk, nagyobb szárnú példányok meg·
rendelésénél tetemes árelengedésben részesiti a vevőket.

V E G Y E S E K.

(A sárga intematt'onale), igy nevezik az Európa or
szágaiban uralkodó zsidó hatalmat, mert a plutocratia
nem eléggé fejezi ki azt a rendszeres együttmüködést,
mely a bőrzéken nyilvánult s mely a párizsi Union
générale-t megbuktatta. Nem Bontoux miatt irjuk eze
ket, hanem azért mert belekeverték a pápa ő szentségét.
1876. okt. 14. alapitották kath. celebritások az Union
generale czímű banküzletet s felügyelője lett gróf Viller
mont. A bank csupán takarékpénztár és hitelegylet akart
lenni, alapszabályai folytán ki volt zárva a tözsdespeku
latio. Azt igérte, hogy a résztvevők pénzeit biztosan el
helyezi s mérsékelt kamatokat fog adni; tehát tisztessé
ges pénzintézetnek igérkezett, amilyen elég van Európában.
A pápa, kinek ilyen alakban mutattatott be, áldást adott
rá. De már a jövő évben Ploeux elnöklete alatt névtelen
részvénytársulat lett 25 millió tőkével. Szárnos előkelő

katholikus és royalista lett beválasztva az igazgató ta
nácsba, Veuillot Jenő is. 1878. évben Bontoux lett igaz
gató, a tőke 100 millióra emelkedett, az alapszabályok
megváltoztattak. Bontoux azon időben Ausztriában mint
a déli vasut igazgatója nagyon meggazdagodott; beszé-
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lik, hogy minden vonat után kapott részleteket, s igy
üres vonatok czirkáltak a sineken stb. Habár azelőtt

Rotschildnak szolgált, most a zsidók, összeröffenve, s a
125 frankos részvényeket, melyek csaknem három ezerre
emelkedtek, egyszerre rádobták, hogy fizesse ki. Meg
bukott. Igaz hogy vesztettek a zsidók is, például Hirsch
bankár harom milliót sirat, de megmenekedtek a hatalmas
vetélytárstól. Csak azt akartuk mondani, hogy a pápa
akkor javalta az intézményt, mikor nem játszott a tőzsdén.

Talandier a mult évi nov. 8. ezeket mondotta a franczia
parlamentben: "Azt mondják: nálunk uralkodik a demo
cratia, épen nem, inkább a plutocratia. A királyok meg
haltak, de a zsidók lettek királyaink. Most már csak
egy államvallásunk van: az aranyborju imádása. A kor
mány üldözi a vörös internationálét, de pártolja a zsidók
sárga internationaléját, a bőrzei tolvajokat. Még egyne
hány roty következzék be, s egész Európa pénze a zsidók
kezében lesz.

(A franczia akademz"a) párosan veszti el tagjait, azért
ritkán vannak negyvenen, közönségesen harminczhatan.
Nemrég meghalt BIanc Károly és Barbier August. Az
első (a híres communard testvére) mint vésnök jött Pá
risba s a müvészetek történetéről irván, hirnevet szerzett,
Gyógyithatlan betegségben szenvedvén, mikor már alig
vehetett lélegzetet, egy gondolat bántotta, mely miatt
nem alhatott. Képzelje csak - mondá Pingard nevü lá
togatójának, Laprode a kath. költő beteg, ha az vélet
lenül meghalna, én a legnagyobb zavarba jönnék. - Vaj
jon mi oknál fogva, kérdi Pingard. - Mert én vagyok
most igazgató, s kinek igazgatói idénye alatt meghalt a
tag, a felett az igazgató tartozik beszédet mondani. Már
most én szabad gondolkozó létemre miképen mondjak
gyászbeszédet kath. költő felett? A serait affreux!
- Legyen nyugodt, nem jön efféle zavarba. Másnap
Blanc kiadta lelkét, Laprode azonban él. A hitetlenek
meg voltak vele elégedve, mert halála óráján sem békült
ki az Istennel. (Revue du monde cath.)
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(Irodalom.) I. Adalék a "néhány szó XIII. Leo pápa
apostoli kőrlevelére méltánylásul" czímü értekezéshez.
Irta önigazolásul Danielik János. Eger, 1882. Érsek
lyceumi nyomda. Nyolcz. 40 lap. Bölcsészeti vitairat,
mely a nemes, önérzetes mérséklet, tárgyilagosság fönsé
ges kifejezése. - 2. A Boldogasszony követése. Fordí
totta Bunyitay Vincze. A "Lelki kincstár" második fü
zete. (Kiadja Nogáll János). Eger, 1881. Második kiadás.
Tizenhatodrét 383 lap. Ára kötve l frt 50. Kik közvet
lenül rendelik meg, különféle előnyökben részesülnek.
A fordítás gyökeresen átjavíttatott, s jó, zamatos ízü,
magyarsága kitünő. - 3. A keresztény álláspontja a ter
mészetben. Irta Soos Mihály. Harmadik kötet. Nyolcz.
582 lap. A Szent István-társulat illetmény fejében adja
tagjainak. A szövegbe nyomott számos ábrával bizonyítja
állításait, melyekkel a tudomány és hit kőzti viszonyt sok
oldalúlag bevilágítja. - 4. Pály Ede költeményei. Szerzö
kiadása. Sárköz, (Szathmár megye) 1882. Kis nyolczad.
280 lap. Van benne vagy 70 legnagyobb részben vallásos
költemény, melyek java részben lapokban megjelentek s
ígyat. közönség ismeri. Ara I forint. - 5. Dr. Való
Simon (tanfelügyelő a budapesti papnöveldében) előfize

tést hirdet Balde Henrik (t 1690.) nagyhírű müvére :
Veritates christianae, quae modum exhibent bene vivendi
et moriendi. Előfizetési ára l forint, mely akár a szerzö
höz, akár a "Hunyady MátyáS" nyomdába küldendö, 
6. Sullay István (bogácsi lelkész u. p. Mezökővesd, Bor
sodmegye) előfizetést hirdet 800 frttal jutalmazott pálya
müvére, melyet irt a budapesti egyetem hittani kara által
kiadott ezen kérdés megfejtésére : "Készíttessék oly mü,
melyben a müvelt magyar közönség igényeinek megfele
lőleg előadatván és bebizonyíttatván a katholikus egy
háznak a bold. szüz Máriára vonatkozó tanai, ezek alapján
fejtessék ki és bizonyíttassék be az őt megillető tisztelet
j ogos volta, tekintettel ennek történeti fejlődésére s az
ezen czélból alapított s egyházhatóságilag helybenhagyott
társulatokra és ünnepekre, valamint Mária tiszteletének
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a köz- és magánerkölcsiségre és a keresztény müvészetre
való befolyására". Előfizetési ára 3 frt; mely azonnal
bekűldendö, mert a mü april hóban, 30 ivnyi tartalommal
meg fog jelenni. -- 7. Magyar Könyvtár. Szerk. Székely
Ferencz. Kiadja Aigner Lajos. Nyolcz. Első füzet: A bol
dogság alapköve. Irta Mayer Miksa. II. füzet: Lélek
tükre, vagy: ismerd meg magad. Egy füzet ára 15 kr;
minden füzet külön kapható. A megjelent füzetek meg
érdemlik az ajánlást; vajha az utóbbiak is ilyenek len
nének. - 8. Magyar bölcsészeti szemle, Szerk, Baráth
Ferencz és Bőhm Károly. Kiadja Áigner Lajos. Első

füzet. Megjelenik hat füzetben. Egész évre ára 5 frt.
Tanulók, papnövendékek, ha ellenőrizve történik az elő

fizetés, 3 frtal kapják. Jeligéje a szentirás szava: "az
igazság szabadokká teszen titeket". Majd meglátjuk, ha
vajjon, és milyen igazság után fog törekedni. - g. A pa
raszt vármegye. Gyárfás Istvántól. Kiadja az Akadernia.
Nyolcz. 43 lap. Adalék a hazai véderő és csendőrség

történetéhez.
(Német kath. irodalom.) I. Opitz müvéböl : Maria

Stuart, megjelent a második kötet. Herdernél Freiburg
ban. - 2. Geschichte des Reiches Gottes auf Erden oder
christliche Kirchengeschichte. Von Erschaffung der Welt
bis auf unsere Tage. Für katholische Familien bearbeitet
von Dr. Hermann Rolfus. Nyolczadlét I l 18 lap. Herder
nél, Freiburgban. Szépen kötve ára 12 mark. - 3. Vitte
ria Colonna. Von Alfred Reurnont. Nyo1cz. Szépen kötve
5 mark 20 fillér. Herdernél. - 4. Die göttliche Comedie
des Dante Allighieri. Dargestellt von Dr. Franz Hettinger.
Dante arczképével. Szépen kötve 6 mark. Herdernél. 
5. Das Naturschöne, (A természet szép vázlatai.) Von
Carl Berthold. Második kiadás 72 illustratioval. Herder
nél. Ara szépen kötve 8 mark. - 6. Roma sotterranea.
Die römischen Katakomben. Bearbeitet von Dr. Franz
Kraus, Második kiadás, sok képpel. Nyolcz. 636 lap. Szé
pen kötve 75 mark. Herdernél. - 7. Bilder von Baum,
im Dienste horniletischer Darstellung. Festschrift zur
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Erinnerung an die Intronisation des H. Felix Korum,
Bischof von Trier. Von Peter Műller, Pfarrer. Trier, 1882.
Grauppe. Nyolcz. 160 lap. Emlékirat a püspöki szék el
foglalására.

(Franczia trodalom.) l. L'autre vie, par l'abbé Elie
Meríc, prof. il. la Sorbonne. Páris 1882. Palmé, két nyol.
czadrét kötet 10 franc. Az angol eredetü S! erző oly megha
tóan ir a túlvilágról. hogy szellemdús előadásával elragadta
a franczia közönséget. Két ezer példány legott elfogyott,
ujra nyomják. - 2. Charles Buet: Scénes de la vie cleri
cale. Paris 1882. Palme, egy kötet, ára 3 franc. Szerző

czélja a kath. papságot, melynek oly sok ellensége van,
védeni; ezen czélját oly nagyszerü sikerrel teljesíti, hogy
Chambery püspöke: Savoya büszkeségének nevezi a szer
zöt. Egy bírálója mondja, hogy ez a pap csodálatos
physiologiája a papi ténykedés minden nemében. - 3.
Les dévotions du Siecle, ses bienheureux et ses Vene
rables, ses chapelles, et ses sanctuaires, par un mecreant.
(Serret) Egy kötet ára 5 franc. Hatalmas gúnyirat a jelen
századra, melynek szentjei a gazok, boldogal a lumpok,
kápolnái a rossz helyek, szentélyei, kegyhelyei a bőrzék.

A század vallása az aranyborju imádása; ezt ostorozza.
Ámbár nagy a kötet, nem birta belefoglalni a század
minden bálványát, azért még egy szellemdús kötetet
várhatunk. - 4. Francs-macons et juifs. Sixiéme fige de
l'eglise d'aprés apocalypse. Irta Saint André. Paris
Palme 1881. Kis nyolcz. 810 lap. Azt bizonyitja, hogya
szabadkőmivesek táborába sorakozott zsidók fogják az
egyháznak a legnagyobb károkat okozni. A kitárt is
tentelenségek oly iszonyúak, hogy elvégre önkénytelenűl

igazat adunk a szerzönek, midön mondja hogya szabad
kőmivesség az ördög egyháza, mely az Anti-krisztus
országát készíti elő. Legelső eszközei a sző, könyv és
ujságirás; azért minden kisvárosi, falusi ujság várhat se
gélyt, mihelyt megvetően szól a vallásról s káromolja
az Istent. Egyébiránt adatai nem újak, mert Ségur, Pa
tisz s mások müveiből immár ismeretesek. Azt mondja,
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hogy 1879. év végén 13 ezer 16 páholy volt a világon;
hazánkban szerinte 44 páholy volna. A titkos társulatok
tagjainak száma 13 millió. - 5. Baunard abbé: La fai et
ses victoires. Conférence sur les plus illustres couvertis
de ce sieele. (Schouvalof gróf, Donosa Cortes, Lamori
der) Paris. 445 lap. Paussilgue-nál.

(Angelo May) százados szűletésnapjátülték Bergame
ban márcz. 7., hol mint földmives szülök gyermeke tanult,
azután jézusrendi tag lett, amely rendben a diplomatica
tanulmányozására adta magát s a régi iratok olvasásában
nagy ügyességet, hirt szerzett. A palirnpsesták olvasá
sának fáradságos müvészetét legjobban értette. Palim
psesták neve alatt azon régi hártyákat értjük, melyeknek
első irásszövege kitőrűltetett, hogy helyébe uj szöveg
irassék. Már Cicero említést tesz ilyen palirnpsestákról,
a középkorban pedig nagyon is szokásba jöttek erkölcsi
és gazdasági szempontokból. Angelo Mai fődicsösége,

hogy egy általa tökéletesített sav segélyével elolvasta a
palimpsesták kitörült előbbi szövegeit és fényt vetett
annyi régi iró mindenkorra elveszettnek hitt munkáira
és tőredékeire. Legtöbbet fedezett fel a milanoi Ambrus
könyvtárban, hol 1813. évben custosnak neveztetett, és
nemcsak a pogány classikusok, hanem a szentirás és
szentatyák irataira nézve is halhatatlanná tette magát.
Azért sok jeles patristikus mondatnál az ö neve szerepel.
1819. évben vatikáni könyvtárnak lett, s VII. Pius fől

mentette öt szerzetesi fogadalmaitól. 1838. évben bibor
nok. Meghalt 1854. szept. 9. Albanoban 72 éves korában.
Negyven kötetre megy munkáinak száma, melyek az
európai könyvtárak díszét képezik. Hogy megérthessük
a nagy férfiu lelki emelkedettségét, hogy meg legyen
fejtve a kérdés, honnan merítette az eröt folytonos ki
tartó munkássághoz, elég az őrikészített sírfeliratat el
olvasni, mely sírjára van vésve:

"Qui doctis vigilans studiis mea tempora trivi,
Bergematum soboles, Angelas hic iaceo.

Purpureum mihi syrma dedit, rubrumque galerum
Roma; sed empireum das, bone Christe, polum,
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Te spectans longos potui tolerarc labores,

Nunc mihi sit tecum dulcis et alta quies, "

(Kath. hetilap.)

("KatllOltkus álláspont") a középtanodák kérdésében.
Dr. Schlauch Lörincz szatmári püspök" (Budapest, 1882.

Hunyady Mátyás nyomda. Nyolcz. 2 I lap). "A magyar
országi kath. egyház autonomiájának minőségét tehát
nem szabad a protestans autonomia jogai mennyiségének
kiterjedésében keresni. Ez így fel nem található; mert
hiányzik az összehasonlítási elem, levén mindkét résznek
egymástól teljesen különböző alkotmánya. A kath. egy
ház autonomiája már a magyar állam előtt fennállott,
a protestansok az államban s az állam paizsa és biztosí
téka alatt keletkezett. A kath. egyház az őrielhatározás

vagy öntörvényhozás (autonomiája) jogát belső ügyeire
nézve soha sem adta fel, annál kevésbbé, minthogy a
"jus canonicum"-ot mint önálló jogforrást maguk az or
szágos törvények is megengedték neki, amint nem is
volt soha az egyházmegyei vagy plébániai kormányzat
az államnak alárendelve. És itt oly ténynyel találko
zunk, mely, fájdalom, igen is gyakran zsákmányoltatik
ki Magyarország kath. egyháza önállóságának tagadá
sára; s ebben valóban az alárendeltség formája látszik
rejleni. Magyarország kormánya tudniIlik a kath. egyház
alapjait, alapítványait és iskoláit kezeli. A kormány ren
deletei a kath. iskolákban irányadók ; a püspököknek
ma csak korlátolt befolyás engedtetik a tanterv megál
lapítására, a tanerők kinevezésére és alkalmazására stb.
Hogyan lehet hasonló körülmények között autonorniáról
beszélni? U gy de tények nem alapítanak jogokat, s he
lyesen felfogva és a történet világosságában felderítve,
a kormány hatalmi köre e vonatkozatban nem állami,
hanem épen a magyarországi kath. egyház sajátlagos
helyzetéből folyó és leszármaztatott, mely sulypontját
sem az államban, sem annak tőrvényhozásában, hanem
a legfőbb kegyur, a király személyében birja. Magyar
ország katholikusainak tehát teljesen igazak van, midön
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birtokjogukat és befolyásukat az iskolákra önrendelke
zési joguk nevében is igénybe veszik. Ha a protestansok
azt állítják - s mi e jogukat utógondolat nélkül elismer
jük, -- hogy az iskola el nem választható az egyháztól,
s ha ezen állítás tetszéssel fogadtatik, sőt készség mu
tatk ozik nekik különös jogokat engedni: ugy a katholi
kusok jogai sem csekélyebbek, daczára annak, hogy is
koláikra nagymérvü állami befolyás látszata tapad. A
legfőbb felügyelői jog és a legfőbb véduri jog két lénye
gesen különböző fogalom. Az első az államot saját ba
talmi teljénél fogva megilleti, és az egyenlően kiterjed
minden szervezetre, bármily alakban lépjen az fel az ál
lamban; az utóbbi egybázi természetű s inkább átvitt
hatáskörben tevékeny, amennyiben az államfő személyé
hez van kötve. Megérthető ez abból is, hogy a király
csakis a katholikus egyháznak legfőbb védura, míg a
felekezetekkel szemben e sajátság őt nem illeti meg. A
király javadalmazta, szabályozta a katholikus iskolákat
és azok fölött pro supremo patronatus jure rendelkezett,
de egyszersmind gyakorolta a legfőbb felügyeleti jogot,
- s innét származik az állami szinezet ! Mivel e kétféle
jog egy kézben volt egyesítve, úgy látszott, mintha az
állameszme tényleg túlsulyra jutott volna. És mégis a
közelebbi vizsgálat megmutatja, hogy a katholikusok is
kolái sohasem voltak állami iskolák a szó mai értelmé
ben, hanem hogy sajátos jellegök mindíg megóva maradt;
hogy mindíg ketté volt osztva úgy az iskolák javadal
mainak, mind berendezésöknek igazgatása, s hogy a kat
holikusoknak a törvény és nem csekély magánj ellegü
alapítványok erejénél fogva még ma is nem kisebb jog
igényeik vannak iskoláikra, mint a felekezeteknek" .

(GYOJnán a nazarénusok) mozognak. Garzó ref. pap
szerint alapvető tételök az ujra keresztelés és azon állí
tás, hogy ők mind szentek, a többi felekezet csupa bü
nősból áll. Egyik vitája velök így ment végbe: ,1Kedves
atyámfiai az Úrban! Értésünkre esett, hogy valami pró
féta járna közöttetek, a ki az Istennek oly csodadolgairól
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beszél, a melyekről ti még soha nem hallottatok. Eljöt
tünk tehát mi is, az e helyen letelepedett prot. gyüleke
zetek pásztorai, hogy ha csakugyan Isten küldötte a ti
prófétátok, valamit ő tőle mi is tanulnánk ; ha pedig nem
az Istentől van az ő megbízatása és egy volna a futká
rozó hamis atyafiak közül, az ö erőtlenségét és tudatlan
ságát, itt e helyen mindjárt ti előttetek bebizonyítsuk".
Szívesen látjuk! hangzott a házigazda válasza, melyre
azután neki vetkezvén, az asztal körül helyet foglaltunk.
Beszédemet pedig így folytattam Kornyához fordulva:
"Édes atyámfia! Ki vagy és mi alapon érzed magad fel
jogosítva arra, hogy a mi városunkban gyülekezetet hív
tál össze a mi híveink kőzül, a kik előtt a szeritirást a
mi értelmünktől eltérőleg magyarázod?" "Ismered-e azt
a polgári kötelességet, mely a becsütetes állampolgárnak
azt parancsolja, hogy engedelmeskedjék az ország békes
ségeért hozott törvényeknek s a polgári hatóság enge
délye nélkül, ne hívjon össze népgyüléseket?" "Arról
vettél-e értesülést valakitől, hogy itt nincsenek lelkipász
torok, vagy, hogy talán erőtlenek és alkalmatlanok ők

szent megbizásuk teljesítésére, melyet az Ur kegyelméből

magukra vállaltak ?" "Ha igaz uton jársz, miért rejted
el magad az éji sötétség leple alá, s végezed alattomos
kodással a te munkádat, holott a Jézusnak igaz követője

nem kerüli a világosságot?" Mind e kérdésekre annyi
volt az egész felelet: "a biblia utján járok; az irást sza
bad magyarázni". "Szabad édes atyámfia l - válaszoltam
a rövid feleletre - csakhogy ne feledd el, hogy ott, a
hol törvények uralkodnak, egymás jogait tiszteletben
tartozunk tartani. Mit szólnál te nekem, ha én a te en
gedelmed nélkül, a te vetésedbe éjszakának idején el
mennék aratni? Nem azt mondanád-e, hogy tolvaj va
gyok? És ha te a te gyermekeidet jóra tanítanád ; én
pedig kijátszva a te apai figyelmedet, arra ingerelném
öket, hogy ne hallgassanak a te oktatásaidra, nem azt
mondanád-e, hogy megmételyeztem a te gyermekeidet?
Lásd igy cselekszel te épen, midön sarlód a mi veté-
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sünkbe vágod, s az éj sötét leple alá bujva, ellenünk
ingerled a mi hiveinket. Mondd, megegyezik-e a tulaj
donjog szentségét védő törvénynyel a te eljárásod?"
"En csak ezen az uton járok, és ez nem gonosz ut" 
mondotta ismét, rátéve kezét a bibliára. "Nahát járj édes
atyámfia! válaszoltam rá; nyisd fel a szent könyvet, és
mi hallgatóid leszünk. Válassz egy verset szabad tetszé
sed szerint!" De a kisegitő szentlélek megkésett ugy
látszik; mert Kornya uram perabsolute nem érzett ma
gában kedvet magyarázni. Es ekkor megszólaltak lel
késztársaim is, s olyan kérdéseket adtak Kornya elé, és
oly hatalmasan kezdték szorongatni, hogy a prófétáról
már a veriték is hullott". (Prot. e. és i. lap 12. száma.)

(A terenczes rend) generalisa Rómában (Bernardinus
a portu Romatino) a jelen év elejétől havi folyóiratot ad
ki ; Acta ordinis minorum, in lucern edita in commodum
praesertim religiosorum sibi subditorum, czim alatt. Ne
gyedrét, Róma, Monaldi nyomdája. Havonkint két ne
gyedrétü ív, Tartalma hivatalos rendeletek, a tagok lel
készi, irodalmi munkássága, halálozások, statistikai ada
tok és azon püspökök elösorolása, kik a ferenczes
rendből emeltettek püspöki rangra stb. Ilyképen a
ferenczes közszellem gyarapitása, az érdekegység, és
szorgos lelkesítésre nagy erejű közeget alapitott a rend
számára.

(Apró hírekJ Németországban 100 ezer pár él pol.
gári házasságban és negyedmillió gyermek keresztelés
nélkül. Akadt egy prot. lelkész, aki azt javasolta, hogy
lehet kereszteletlen gyermeket is bocsátani a (protestans)
confirmatióhoz.- Passaglia volt jézusrendi tag és hittani
iró kibékült az egyházzal; 186r. óta Turinban az egye·
temen erkölcstant adott elő. Anyja magyar nő volt.
Legujabb müve: La congregatione del Jndice ed il
Cardinale Zigliara (Turin), még nem került szemünk elé,
- Egy communard halálos ágyán bevallotta, hogy a
szabadkörnivesek fölbérelték 50 ezer frankon, hogy Na
poleon herczeget ölje meg, ahogyazuluk közé rnent,
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Evégből a zulukhoz állt s az 6 megvesztegetése és cselei
folytán történt, hogy egy kémszemle alkalmával agyon
verték. - A mult évben 719 ezer ember vándorolt Euró
pából, Amerikába; ezeknek egy harmada katholikus. 
Febr. 24. volt háromszáz éve, hogy a pápa rendezte a
kalendariumot (Okt. 4-r61 - i y-re ugortak), s Oroszország
most sem akarja belátni a physikus igazságot csak azért,
mert Rómából indult ki. S6t ép most adatott ki rende
let Varsóban, mely szerint a szakadár naptárt kell álta-
lán elfogadni, a kath. ifjuság a muszka ünnepen nem jár
iskolába. - Migne: Theol. cursus cornpletus-át ujra ki
adja: Garnier, Párisban; most jelent meg a nyolczadik,
hátra van még húsz kötet. - Lanza, piemonti ügyér
1870-ben, az egyházzal kibékülve halt meg. - Egy pá
rizsi nagypénteki társaság protestált az egész bőjt ellen
s ajtajára ezeket iratta: Isten, ha létezel, estélyt rende
zünk számodra, hogy küld le villámaidat ! - Turinban
egy szinész a böjt elején hymnust mondott a sátány tisz
teletére, mert, úgymond, ezentúl csak is az ördög szá
mára van tömjény, aki Isten ellen mert támadni. - Ferry
a franczia senatusban azért javasolta az Isten nevének
elhagyását az iskolai törvényből, mert az Isten neve
csapás a köztársaságra nézve (un coup affreux il. la re
publique), - Victor Hugo tiszteletére (ce vieux fou) car
nevalt rendeztek böjtben a szabad gondoIkozók, mert 81.
évét töltötte be. 0-- Nagy előkészületekettesznek a római
congressusra, evégből e hó 13. Párisban 4000 petroleur
tanácskozott s oly borzasztó dolgokat mondottak, hogy
hámlottak a falak. Egyikők azt hirdette: czélunk nem
csak a föld zsarnokait ledönteni, hanem az ég zsarnokát
is. És felszólította, hogy tegyék le hallgatói az atheismus
hitvallását. Ha megveszett tigrisek tudnának beszélni,
kőrűlbelöl így szónokolnának.

Szerkeszti: Z A D O R I ÁN O S.

Előfizetési dij egész évre 6 frt. oszt. ért.

Esztergom, 1882. Nyomatott Buzárovits Gusztávnál.
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erdélyi püspök.

Erdély nagynevű püspöke: dr. Fogarasv Mihály
márcz. h6 z j-ikán, 82 éves korában jobblétre szen
derült. Halála mély gyászba ejté nem csak egyház
megyéjét, de az egész magyar kath. egyházat, az
egész hazát. Hívei főpásztorukat s gondos atyjokat,
a szegények nemeslelkű jóltevőjöket, az egyház a
kitünő főpapot, az ország a nagy hazafit, a kőzrnü

velődés és tudományok pártfog6ját gyászolja a meg
dicsőültben. A Szent- István-Társulat feledhetetlen
emlékű első megalkotóját vesztette el a nagynevű

elhunytban.
Gyergy6szentmiklósi dr: Fogarasy Mihály, erdélyi

püspök, pápai trónálló, val. belső titkos tanácsos, a
vaskoronarend II. oszt. és a Lipót-rend lovagja, ró
mai gróf, az egyházmegyei igazgat6tanács elnöke,
az erdélyi összes róm. kath. iskolák és a nevelőin

tézetek főigazgatója, a római árkád. akadémia, a
budapesti és bécsi theol. karok kebeli tagja stb. stb.
- született Gyergyó-Szt-Miklóson, 1800. szept. r z-én.
Iskolai tanulmányait szülővárosában, Marosvásárhelytt
s Csiksornlyőban a ferencz-rendiek gymnáziumában
végezte. 18 I 7-ben, midőn Rudnay Sándor volt az er
délyi püspök, felvették a gyulafehérvári papnőveldébe.

Uj Magyar Sion XIII. kötet. IV. füzet. 16
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A hittani tanulmányok megkezdése és folytatá
sára a bécsi hírneves egyetemre küldetett, hol a jeles
Pázmány-féle papnöveide növendéke volt. Akitünő

sikerrel végzett hittani tanulmányok után egyházme
gyéjébe visszatérve, báró Szepessy Ignácz erdélyi
püspök 1823. okt. 28-án pappá szentelte. Szebenben,
mint segédlelkész és gymn. tanár lett alkalmazva
1826-ig. Ekkor Bécsbe a sz. Ágostonról nevezett
felsőbb papnöveldébe küldetett, honnan 1828-ban a
hittudori babérral tért vissza s az egyházmegyei pap
növeldében, mint tanulmányi felügyelő és hittanár
nyert alkalmazást, püspöki szentszéki tanácsosnak is
kineveztetvén, 1830-ban a népiskolák inspectorává
neveztetett ki. 1833-ban a gyulafehérvári káptalan
hoz tiszteletbeli kanonokká lett ő felsége által ki
nevezve.

Az egyházmegyében teljesített rövid idei, de
eredménydús rnűkődése és széles tudományosságának
híre a haza határain csakhamar túl kelvén, Bécsbe
hívatott, hol udvari káplánsággal tiszteltetett meg s
a Szent Ágostonról nevezett felsőbb papnöve1de igaz
gatójává rendeltetett. Innen 1838-ban a királyi leg
felsőbb kegy nagyváradi székesegyházi kanonokká
nevezvén ki, az ottani kir. akadémia prodirectorává
lett. 1843-ban apáttá, 1846-ban skutarii czímzetes
püspőkké neveztettetvén ki, ő felsége a budai tan
kerület felsőbb iskoIáinak s a budapesti tudomány
egyetem hittani karának igazgatását is reá bízta.
Ez időben alapította a most is virágzó s az egész
országban üdvösen működö jó és olcsó könyvkiadó
kath. társulatot, melyet Sz. István első magyar apos
toli királyról nevezett el, védnöksége alá helyezvén
a társulatot. E társulatot 1853 -ig önmaga saját sze
mélyében vezette és kormányozta. Ekkor n.-váradi
káptalani stallumába visszatérve, a székesegyházi fő

esperesi, custosi hivatalt viselte, elnöke lévén a há
zassági törvényszéknek is. E közben nyerte a kir.
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tanácsosi czímet, majd a Lipót-rend és II. osztályú
vaskorona rend lovagjává emeltetett.

Mint a sz. Ágostonról nevezett felsőbb papnö
veide elöljárója, több hittani jeles értekezést dolgo
zott ki, a többi között mesterü1 czáfolta Strauss Her
meneutica mythicáját. Értekezéseinek nagyobb része
a Magyarországban akkor latin nyelven szerkesztett
egyházi folyóiratban "Fasciculi ecclesiastici " jelentek
meg. Egy önálló munkája e czím alatt: "Az erdélyi
püspök polgári tekintetben". - A magyar püspöki
kar 2847-8-ban tartott értekezletérőlnagybecsű fű

zetet adott ki. Közrebocsátotta "Keresztény igazsá
gok szent beszédekben" czímű dogmaticus beszédeit
két kötetben. E beszédek ma is mintául szolgálnak,
és sok családnál igen keresett olvasmányt képeznek.

A nagy Pázmány Péter imakönyvét ujból átdol
gozva és bővítve adta ki a kath. nép számára, s
minden felmerülő alkalommal készen volt szőval és
tollal az anyaszentegyház védelmére kelni. A nagy
váradi káptalant a markálisokon és országgyűléseken

sokáig képviselte, mint káptalani küldőtt, Szónoki
képessége és tudományos készültsége rnindenütt ál
talános tisztelet tárgya volt.

1864. nov. 2s-én erdélyi püspökké neveztetett
ki, 1865. márcz. 27-én praeconisáltatott, 1865. máj.
28-án intronisáltatott, E közben a felség valóságos
belső titkos tanácsosai sorába méltatta. Mint erdélyi
püspök, legfőbb tevékenységét a hitélet emelésére,
az iskolaügy, legfőkép a kath. népiskolák fel virágoz
tatására irányozta. E végböl, daczára előhaladott

korának, daczára az egyházmegye kiterjedettségének
s a kőzlekedési utak nehézkességének, egyházmegyé
jében gyakori utazásokat tett, megerősítvén a növen
dékeket a hitben a bérmálás kiosztása állal, buzdít
ván a felnőtteket, segítvén a szükőlkődő ket, ékesít vén
egyházi szerek osztogatásával a szegényebb templo
mokat, a kath. népiskolák kibővítésére, ujjáépítésére,

16*
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a tanítók létszámának szaporítására tanácsot és pénz
beli segélyt osztogatván.

Nagyobb jótékonyságai és alapítványaiból em
lékezet okáért egypárt felemlítünk : Püspöki elődje

által Gyulafehérvártt megtelepített irgalmas nővérek

számára 42 ezer frton gyönyörű zárdát és iskolahe
lyiségeket emelt csinos kis templommal együtt. Ez
intézetet azóta bővítvén. a gy6ntató atyát javadal
mazván, a fenebbi összeg tetemesen emelkedik. Szű

lővárosában Gy.-Szt.-Miklóson 27 ezer frton leány
neveldét építtetett, annak vezetését az irgalmas
nővérekre bízván, 25 ezer frt tőkével és több fek
vőségekkel javadalmazott. Ugyancsak szűlővárosában

azon ősi telken és házhelyen, hol született, 5 munka
képtelen szegény számára 3000 frton menedékházat
emeltetett, a siegények ellátására 8400 frt alapít
ványt tett s az épület fentartását adományozott fek
vőségekkel biztosította. Gyulafehérvártt a "Pius Sa
maritanus" -nak 7400 frton vett és kibővített épületes
telket adományozott, Gyulafehérvártt iskolatelket vá
sárolt s elemi iskolát építtetett 10 ezer frt költségen.
A papnevelde-épületet I I ezer frt erején kibővítette

s a Thomistica philosophia előadására 10 ezer frt
állandó alapítványi tőkével kathedrát alapított. Egy,
Gyulafehérvártt felállítandó főiskola "Lyceum acade
micum" alapját I 00 ezer frt alapítványnyal megve
tette. Apanagyfaluban és Viczében nagyobb számu
conversiók tőrténvén, templomokat, iskolákat, plébá
niákat építtetett, a plébános- és kántortanító állandó
javadalmazásáról gondoskodott. E plébánia megala
pítása elképzelhetőlegtöbb ezer frtba került. A nagy
szebeni szent ferenczrendi apáczák leányneveldéjének
s a zárda-épületnek nagyobbítására, illetőleg ujból
építésére ötven ezernél többet áldozott. Ö felsége
ezüst-menyegzőjét a szegényebb tanítók jobb javadal
mazására tett 30 ezer frt alapítványnyal örökítette
meg stb. stb.
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Felhagyunk a további részletezéssel, mivel igen
hosszura nyúlnék azon templomok, iskolák, nevelő

intézetek felsorolása, melyeket belsőleg tetemes költ
séggel felszereltetett vagy az építkezés alkalmával
nagyobb összegekkel segélyezett. De nem is va
gyunk képesek mind felsorolni azon egyházi és tan
ügyi vállalatokat, melyeknek létrejöttét tetemes ősz

szegü adományokkal előmozdította, még kevésbbé
lennénk képesek részlétezni azon nagyszámu jóté
konyságokat, melyekkel a szükölködöket segítette és
sok szegény tanuló ifjut czéljához juttatott.

1880. évi május I-én az Ur hű szolgáját sulyos
betegséggel próbálta meg. E betegségben türelme
kifogyhatatlan volt, mint Jób pátriárkáé, de jótékony
sága is kifogyhatatlan, melyet épen oly mérvben
gyakorolt, mint az előtti tevékeny életpályáján.

Szélhűdés okozta sulyos betegsége majdnem két
teljes évig tépte és rongalta életerős testi szerveze
tét, mígnem folyó 1882-iki márczius Ig-én reggel
bekövetkezett ujabb roham folytán a halál romboló
erejével daczoIó testi erő fogy ni kezdett, ugyanaz
nap d. u. a káptalan és kebelbeli papság jelenlété
ben a haldoklók szentségeivel mlt. Lönhárt F erencz
segéd püspök ur által elláttatván. 23-án d. u. 3/42

órakor az Urban csendesen elszenderült.
Kath. HeHlap.

CANTERBURY-I SZENT TAMÁS.
(Folytatás.)

E buzgó szavaktól meghatva kijelentették a püs
pökök nagy boszuságára a királynak, miszerint ők

kötelmöknél fogva nem engedhetnek kivánságának.
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Erre a boszus király rögtön kérdé tőlök, vajjon
akarják-e tiszteletben tartani a szokásjogokat, melye
ket ő nagyatyja I. Henriktől és más elődjeitől örö
költ? Ez fogásos, kényes kérdés volt, miután nem
mondatott, hogy mi tartozik e jogokhoz, az sem,
hogy mi czéloztatik velök. Tamás csak ezt vála
szolá: "Mi tisztelni fogjuk a jogokat, salvo tamen
ordine" azaz az egyházi rend kiváltságainak sérelme
nélkül. Midön Henrik e válaszra elfordulva Tamás
tól, a többi púspökökhez egyenkint ugyanazt a kér
dést intézte volna, mindnyájától ugyanazt a választ
nyerte. A király felháborodásában szernrehányások
kal halmozta el a püspököket, azt lobbantv án sze
mökre, hogy ők a mérges "salvo ordine" fentartás
ban összeesküdtek ellene. Azután ujra kérdé Ta
mástól, fogja-e a királyi szokásjogokat föltétlenül
minden fentartás nélkül tisztelni? Tamás hiában utalt
arra, hogy e fentartás a sz. atyáktól van megörö
kítve a kereszténységben és hogy a papság mind
annyiszor él vele, valahányszor hűséget fogad világi
uralkodójának, - mind hiába. A királyban most any
nyira kitört a boszu, hogy még az éjjel elhagyván
Londont megparancsolá, miszerint az érsek visszaadja
az eyi grófságot és a berckhamsteadi várat, melye
ket mint kanczellár kapott volt.

A kitört viszály nagy feltűnést okozott minden
felé, de különösen a pápai udvarnál. Angliában nem
volt még ily heves és elkeseredett viszályra példa.
Itt az egyház régibb volt a monarchiánál, annálfogva
hatalmas is. Henrik jól tudván, hogya primás ai
erős kapocs, mely összetartja a püspöki kart és hogy
ez összetartás tartja fön az egyház tekintélyét: igye
kezett meghasonlást hozni a püspöki karba, miszerint
Tamás igy elszigetelve, vagy legföljebb mint egy
párt embere álljon a világ előtt.

Tervének kivitelében készséges eszközt talált
Arnulf lisieuxi püspökben. E főpap nagy tekintély-
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nek örvendett úgy az udvaroknál, mint az egyház
ban. Ö volt, ki Henriket III. Sándor pápa elismeré
sére birta az ellenpápa ellenében. A pápa ki is
tüntette Arnulfot buzgó szolgálataiért, A toursi zsinat
alkalmával őt bizta meg a megnyitó beszéddel, az
után Anglia számára pápai követnek nevezé ki. Mi
kép nyujthatta e kitűnő, e tekintélyes főpap kezét
Henrik genosz tervének kiviteléhez ? Ember volt 
ime a magyarázat. Arnulf ismeretlen oknál fogva
elvesztette volt Henrik kegyeit, most, vissza akarta
nyerni, habár ennyire aljas uton is. Ö ugyan meg
kisérte előbb a kíegyezkedést a király és Tamás kö
zött, de miután ez nem sikerült, ő tanácsolá a ki
rálynak, szakitaná el a papságot a prímástől. A terv
könnyen sikerült Arnulf tekintélyénél fogva. A király
csakhamar három befolyásos püspököt vont a maga
részére, élükön Gilbert londoni püspök. Tamásnak
utóbb még kevesebb hive maradt, ezek is inkább
csak titokban tartoztak hozzá.

Azalatt a nagyok közül többen igyekeztek Ta
mást engedékenységre birni, dőreségnek mondván
egy-két szóért annyi javakat koczkáztatni és még
háládatlannak is látszani. Maga a király is emlékez
teté Tamást a kegyekre, melyekkel elhalmozta volt
őt s magához hivta Northamptonba, hogy értekezzék
vele. De mindez nem fogott Tamáson, ki állhatato
san megmaradt meggyőződése mellett, mely szerint
nem szabad Isten dicsőségét s szolgálatát világi te
kinteteknek alárendelni.

Arnulf a király megbizásából szorgalmazni ment
a pápai udvarhoz a szokásjogok megerősitését, de
elutasítva lőn. Miután a királypárt a pápánál sem
boldogult: csellel kisérte még meg Tamást eltánto
rítani. Az eleemosynai apát azzal jött az érsekhez,
hogy ő a pápától küldve van felhívni Tamást, mi
szerint ez nagyobb bajok elháritása tekintetéből en
gedjen a király kivánságának s engedelmesnek mu-
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tassa magát. Tamás az apát által álnokul megcsalva,
Woodstockba ment a királyhoz s megigérte, hogya
kérdéses fentartást ki fogja hagyni, biz ván a király
mérséklésében. Henrik erre I 164-iki január 30-ra
Clarendonba országgyűlésthirdetett, a czélból, hogy
a királyi szokásjogokat tüzetesen formuláz va bemu
tassa elismerés végett. Az "elismerés" szó tévedésbe
hozta a püspököket, magát az érseket is. Ök alatta
egyszerű elismerését értették az eddig érvényes volt
kir. szokásjogoknak, míg Henrik ellenben oly jogo
kat akart elismertetni, melyeket eddig csupán a ko
rona, de nem az egyház is tartott érvényeseknek.

Henrik még a tárgyalás előtt követelé Tamás
tól, hogy amit fogadott W oodstockban, a szokásjo
gok föltétlen elismerését, azt most ünnepélyesen
fogadja meg. Tamás nem találván e követelésben
a várt mérséklést vagyengesztelékenységet, hanem
inkább dölyfösséget és a maga megaláztatását: vo
nakodott határozott választ adni, mire annyira dühbe
jött a király, hogy számkivetéssel, sőt halállal fenye
gette az érseket. Szavainak nyomban nyomatékot
is kölcsönze: a rnellékszoba küszöbén fegyveres lo
vagok jelentek meg. A püspökök a komolyság lát
tára megrémülve, kérve kérték Tamást, könyörülne
társain. Tamás ezt felelé nekik: "Nem valami nagy,
vagy hallatlan dolog, ha mi elvérzünk az egyház
törvényeiért. A szentek egész sora tanít reá ben
nünket: szóval úgy mint példával. Legyen meg Isten
akaratja". A világi nagyok is jöttek s figyelmeztet
ték az érseket, miszerint a király el van határozva
egész a végsőig menni. "Nem volna az első eset
válaszolá Tamás - hogy odaadjuk vérünket az egy
házért". Utoljára két templomos lovag, lábaihoz bo
rulva, könyörge Tamásnak, adna csak egyetlenegy
szóval tiszteletet a királynak és a béke helyre lesz
állítva. Ennyi könyörgés által itéletében megzavarva
és a benső küzdelemtől egészen kimerülve, Tamás
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enged végre, a királyelejébe megyen s kijelenti
alávetesét. Ugyanazt tették példájára a többi püs
pökök is. De engedékenységüket nyomban keserű

csalódás érte. Henrik felolvastatta a tizenhat czikkbe
foglalt, Gilbert londoni püspök, Roger yorki érsek
és sarumi János által szövegezett szokásjogokat, me
lyeknek minden betűjéből fönnen szólt az egyház
szabadalmainak hallatlan megsértése, az egyház auto
nomiája s szabadságának tökéletes megsemmisítése.

Tamás azonnal a tárgyalás közben megtámadta
a czikkeket s óvást tett nevezetesen a következő

követelések ellen:
Az egyházi kegyuraságot s bemutatást illető

minden kérdés a kir. biróságok által fog eldöntetni.
(I. ez.)

J7.. papság a kir. biróságoknak van alávetve. (3. cz.)
Erseknek, püspöknek s egyéb praelatusnak nem

szabad az országból távozni (már t. i. a pápához) a
király engédeime nélkül. (4. cz.)

Semmiféle kir. tisztet, hivatalnokot nem szabad
kiközösíteni a királyelőleges értesítése (értsd be
egyezése) nélkül. (7. ez.)

Valamennyi fellebbezés a királyelejébe terjesz
tendő s nem szabad azokat Rómában fölvenni a
király tudtán kívül. (8. ez.)

Az érseki s püspöki székek, az apátságok s
prioratusok megürűlésének tartama alatt azok jöve
delme a királyt illeti. "Ha pedig - mondja tovább
a szöveg --- szükségesnek látszanék, valamely meg
ürült széket betölteni: az esetben a király bizonyos
tekintélyes személyeket fog a maga tanácsába hívni.
A választás az ő kápolnájában fog a kijelölt egyé
nek által eszközőltetni. A megválasztott köteles lesz
felavatása előtt a királynak esküvel megfogadni, hogy
életét, minden erejét, világi méltóság át, a consecratiót
kivéve, az ő szolgálatának fogja szentelni".

Ezek a szokásjogok legkiáltóbb, legsérelmesb
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czikkei, egyenesen kiszámítva, kifosztani az egyházat
sarkalatos jogaiből és azt szolgai szerepre lealacso
nyítani. Maga az utols 6 követelés mindjárt három
jogot ad a királynak: a megürü!t székek jövedelmét
korlátlanul élvezni, a megürült széket mindaddig míg
neki tetszik, betöltetlenül hagyni s végre a föpapok
választását, felavatását, beigtatását kénye-kedve sze
rint intézni.

A megürült székeket be nem tölteni s jövedel
mök után gazdagodni már régebben szerettek az
angol uralkod6k. A rőt Vilmos annak idejében egy
idejűleg két érseki, négy püspöki széket s tizenegy
apátságot tartott üresedésben. Maga II. Henrik is
uralkodása tizenhatodik évében egy érseki, öt püs
pöki széket és hat apátságot, uralkodása harmincz
egyedik évében pedig egy érseki, hat püspöki széket
és hét apátságot hagyott egyidejüleg betöltetlenül
s húzta jövedelmöket. Ez már val6ságos szokásjog,
azaz jogtalanság volt az angol uralkod6knál.

Amint az idézett czikkekből látni, a király telj
hatalmu rendelkezőnek, legfelsőbb bir6nak vetette föl
magát az egyházban, az egyházi hatalom merőben

felolvadt a világiban. Tamás a volt kanczellár és
országbiró legjobban tudta megitélni a mondott szo
kásjogok jogtalanságát, ő azért legilletékesebb volt
azoknak visszautasításában, elitélésében. Midőn an
nálfogva a király azt követelné a püspőkőktől, hogy
az okmányra rányomják pecsétjöket, Tamás ezt vá
laszolá: "Istenemre mondom, hogy amíg én élek, az
én pecsétern nem fogja érinteni ez okmányt", mire
a király felindulva, odahagyta a gyűlést, A szakadás
tökéletes volt.

Tamást haza érve, nagy nyugtalanság fogta el,
lelkiismérete furdalta őt, és ő szemrehányást tett ma
gának, hogy a gyűlést megelőzőleg alávetvén ma
gát, feladta az egyházat, melynek szabadságáért
annyi elődje küzdött dicsőségesen. Első teendőjének
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tartotta, a pápának kimerítő jelentést tenni a történ
tekről s feloldozást kérni. A negyven napot, míg a
pápához küldött követ visszatért, vezekelve töltötte,
tartóztatván magát minden egyházi tény végzésétől,

magától a sz. mise áldozattól is. A pápa válasza
vigasztalást hozott levert lelkének. Többi között irta
a pápa, hogy a bűn nem ugyanaz, ha valaki szán
dékosan és megfontolva, vagy pedig elhamarkodás
ból és tudatlanul hibáz, Isten nem a tényt, hanem a
szándékot tekintvén. A kért feloldozást azért kész
ségesen adta meg Tamásnak s benne uj erőt a be
következendő szenvedések elviselésére. Mert innen
kezdve fokozott szenvedés, növekedő mártyromság
volt Tamás élete.

III.

Henrik a pápánál az ország jogainak és a szo
kásjogoknak bulla általi elismerését szorgalmazván,
miután követei eredmény nélkül visszatértek, egész
boszuját Tamás ellen fordította, azon gyanuban,
hogy ez hiusította meg a pápánál a dolgot. Az elsö
megaláztatás s keserítés, amit Tamásnak szerze, az
volt, hogya yorki érseket kérte a primás ellenében
pápai követnek kineveztetni. A pápa eleinte nem
engedett kérésének, de midőn hallaná, hogy Tamás
élete forog veszélyben, ha a király kívánsága nem
teljesedik: a legatiót a királyra bízta, azon kikötés
sel mégis, hogy ez által a primás jogai sérülést mi
ben sem szenvedjenek, mire a királya legatiót, mint
puszta czímet visszaadta a pápának. Tamásnak pe
dig ajánlá a pápa, miszerint meghittjeivel Canterbu
ryba visszavonulva, a nyilvánosságot lehetőleg kerülje.

így Henrik közvetlenül nem férhetvén Tamáshoz,
hivatalnokai az érsek papjait súlyos bűntények vádj a
alatt börtönre vetették. De Tamás nem tűrte e zak
latást, kikőzősítéssel fenyegetvén a birákat, ha e pa
pok ügyét a maguk foruma elé vinni merészelnék.
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Midőn a király Tamásnak e fenyegetése iránt az
országnagyok előtt, maga Tamás jelenlétében panasz
kodnék, ez határozottan lépett fel az egyházi biró
ságok mellett s megbélyegezte a papokon elkövetett
jogtalanságot, a király még nagyobb haragjára.

Tamás megunván utóbb a napról napra meg
ujuló boszantásokat s zaklatást, elhatározá a Sensben
időző pápát fölkeresni s tőle tanácsot kérni. Csekély
kiséréttel hajóra szállt, átevezendő Francziaországba.
De a hajósok, midőn reá ismertek, kedvezőtlen szél
ürügye alatt visszafordultak, nem rnervén "a király
ellenségét" menekülésében segíteni. Henrik nagyon
elkeseredett a megkisért menekülés hallatára, részint
azért, mert megszegve látta az illető clarendoni czikk
határozatát, részint azért mert félt vala, hogy ha
Tamás a pápához férendett. ez őt kiközösítette, or
szágát pedig interdictum alá vetette volna. Tamás
kiengesztelendő a király haragját, utána ment W cod
stockba. Henrik szokott tisztelettel fogadta ugyan az
érseket, a menekülési kisérletet szóba sem hozta s
csupáncsak a kihallgatás végén kérdé Tamástól, ha
vajjon ők ketten meg nem férhetnek-e többé egy
országban: ámde Tamás kiismervén Henrik ellensé
ges indulatát, gyorsan távozott, megfogadván magá
ban, hogy miután minden engesztelékenysége sike
retlen maradt, most már elszántan fog föllépni az
egyház jogai mellett. Vigasztalá lelkét az, hogy a
pápa folytonosan imádkoztatott érte Clairveaux-, Ci
teaux- és Pontignyben.

A király haragja által felbuzdulva egyszerre sok
ellensége s vádlója támadt az érseknek. Az egyik
arról vádolá, hogy nem tartja meg a clarendoni ha
tározatokat, melyeknek pedig alávetette volt magát.
A másik elüttettnek panaszolá magát Tamás által apai
örökségétől. Az udvaronczok háladatlanságról vá
dolták Tamást, mindnyájan csak inkább élesztvén a
király boszuját.
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Henrik I 164-iki okt. 6-ra Northamptonba bir6i
tárgyalást tűzött ki Marshal nevű híve ügyében, ki
igényt formált volt bizonyos érseki birtokra. De ez
csak ürügy volt, Henrik inkább alkalmat kerese, hogy
Tamást megalázza, megsemmisítse. Az érsek meg
lett idézve, de nem a király által, amint azt a tör
vény megkivánta, hanem mint valami gonosztévő, a
sherif által.

A tárgyalásnál a király maga lépett fel mint
vádló, nem a kitűzött, hanem egészen más ügyekben.
Hallatlan perfidia! Először is tiszleletlenségröl vádolta
Tamást, mire ez egész mélt6sággal megtelelt, a szol
gaias bir6ság mindazonáltal elitélte őt összes ing6
ságának vesztésére, mely itélet azonban, Tamás til
takozása folytán, 500 font fizetésére meg lett vál
toztatva. - Következő nap a király 300 font évi
járulékot követelt az érseken, az eyi meg a berek
hamsteadi várak kezelése után. Tamás azt válaszola,
hogy ő ugyan nem tartozik erre felelni, miután nem
ezért lett megidézve. mindazonáltal meg akarja fizetni
a pénzt, j6llehet ő j6val többet fordított a királyi
várak javítására és a londoni vár építkezésére, de
pénz sohase legyen ok a meghasonlásra. - Erre uj
követelés következett 500 fontban, mint amely pénzt
Tamás Toulouse falai alatt kölcsön kapta volna.
Tamás kijelenté, hogy ez nem kölcsön, hanem aján
dék, jutalom volt, a birák mégis ez összegben is el
marasztalták, mert az ur szava többet ért nálok, mint
az alattvalóé. _. Harmadik nap a király beszámolast
követelt a megürült püspökségek s apátságok jöve
delméről, mely annak idején Tamás mint kanczellár
kezébe folyt s melyet a király most 30,000 márká
ban számított tel. E szörnyűséges kővetelésre Tamás
egészen megdöbbent volt, de csakhamar visszanyer
vén higgadtságát, azt válaszola, miszerint ő érsekké
megválasztatása alkalmával ünnepélyesen föl lett
mentve minden felelősség al61 addig viselt hivatalai
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után. Henrik winchesteri püspök 2000 márkát aján
lott a királynak, ha eláll követelésétől, de ez nem
csak hogy el nem állt, hanem még szigorubban kö
vetelte a beszámolást. Tamás a szomszéd terembe
visszavonult a püspökökkel, tanácskozás végett.

Ez alkalommal ujra tapasztalta a sanyargatott
érsek, mily kevéssé támaszkodhatik püspöktársaira.
Kettőt kivéve valamennyien elpártoltak tőle. Sőt

midőn hatodnapra a tárgyalások ujra felvétetnének,
azt tanácsolak neki a püspökök, hogy mondjon le
az érsekségről. Tamás e nevezetes szavakkal felelt
nekik, apostoli nyiltsággal: "Kedves testvéreim, ti
látjátok, mint zúdul ellenem a világ, mint kel fel
ellenem az ellen. De amit én ennél jobban fájlalok,
az az, hogy filii matris meae pugnant contra me. Ha
én hallgatok is, a jövő századok beszélni fogják, mi
kép hagytatok ti el engem a küzdelemben, mikép
ítéltetek el engem - ha oly nagy bűnös vagyok is
kétszer egy napon, ati atyátokat, ati érsekteket ....
Azonfelül azt gyanítom szavaitok után, hogy ti ké
szek vagytok fölöttem nemcsak polgári, hanem fe
nyítő birósági ügyben is itélni. De az engedelmes
ségnél fogva, melylyel tartoztok nekem és felszen
teltetéstek veszélyeztetése alatt ezennel megtiltom
mindnyájotoknak, hogy részt vegyetek abiróságban,
mely személyem fölött itélni fog. Ha pedig mégis
tennétek: úgy fellebbez ni fogok a római egyházhoz
az elnyomottak oltalmazójához. És ha mindjárt, mint
már híre jár, rám is teszi kezét a világi hatalom:
mégis parancsolom nektek, hogyengedelmességteknél
fogva atyátok s érsektek iránt a megfelelő egyházi
(de nem világi) büntetést kimondj átok. Azt az egyet
tudjátok pedig, hogy habár dúl a világ, habár fel
kel az ellenség, habár reszket a test, mivelhogy
gyarló a hús: én mégsem fogok hátrálni s nem fo
gom a reám bízott nyájat gyáván elhagyni".

Tamás meghagyta még a püspököknek, hogy
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mihelyest a világi hatalom ráteszi kezét, azonnal
mondják ki a kiközösítést. De ennek ellenében Gil
bert londoni püspök 6vást tett, mire a többi püspö
kök egymás után gyáván elhagyták az érseket. A
szállong6 hírre, hogy Tamás el fog fogatni, ez a
kolostor falai között, hű szerzetesei közepette készült
a bekővetkezendő dolgokra, buzg6 imában erőt kér
vén a magasből. Mielőtt a biróság elé menne, sz.
misét mondott, melynek bevégeztével - mondja Her
bert - letette eddigi alázatos külsejét s oroszlán
bátorságában tűnt fel. Pontificalis öltözetben, az
érseki palásttal feldiszítve akart birái előtt megje
lenni, de ettől visszatartották őt hívei. A királyi ud
varba érve, kivette keresztvivője kezéből az érseki
keresztet és maga vitte azt zászló gyanánt, kifeje
zendő ez által egyszersmind, hogy mindenkitől el
hagyva most már egyedül Istenben bízik. A király
fölöttébb megbántva érzé magát Tamás ilyetén fel
lépése által, az udvaronczok zűgtak, gyalázták az
érseket, némelyek bottal, vesszővel jelentek meg,
nagy zaj támadt a teremben.

A megrémült püspökök visszavonultak, tanács
kozand6k egymás közt, hogy mitte vők legyenek.
Abban állapodtak meg, hogy Tamást bevádolják a
pápánál esküszegésről. a királynak pedig megigérték,
hogy az érsek letevését keresztül fogják vinni, csak
ne követelje tőlök, hogy ők is itéljenek Tamás fö
lött. A tanácskozás után még egyszer kérték Ta
mást, könyörülne a püspöki karon, miután a király
az elsőt kőzülők, ki Tamás védelmére felsz61alna,
halállal fenyegeti. "Menekülj hát - válaszola az ér
sek al. exeteri püspöknek - te nem tudod fölfogni
a dolgokat, melyek Istentől jönnek". Erre a chiche
steri püspök ezt jelenté ki az érseknek: "Te ami
prímásunk voltál, de ellenszegülve a királyi szokás
jogoknak, hűtlen lettél a királyhoz. Miután így meg
szegted esküdet, nincs többé jogod engedelmessé-
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günkre. Mi ennélfogva tőled fellebbezni fogunk a
pápához, a te dolgod lesz, előtte megfelelni nekünk".
Most helyet foglaltak mindnyájan s mély csönd állt
be a teremben. Rögtön megnyílik a mellék tanács
terem ajtaja s Leicester gróf a többi nagyok élén
megjelenik, hogy felolvassa az érseknek az itéletet.
Tamás feléje fordulva, így szólitá meg a grófot:
"Fiam és grófom, előbb te hallgass meg engem. Ti
tudjátok, mily híven szolgáltam én a királyt s meny
nyire vonakodtam elfogadni az ő érdekében jelen
hivatalomat; tudjátok azt is, hogy fela vattatásomkor
föl lettem mentve minden világi felelősségtől. Az iránt
tehát, ami felavattatásom előtt történt, nem tartozom
felelősséggel s nem is felelek. Tudjátok azonfelül,
hogy ti Istenben gyermekeim vagytok, mint ilyenek
nek sem a jog, sem az ész nem engedi, hogy atyá
tok fölött ítéljetek. Én azért elvetem itéleteteket és
a pápára bizom a viszály eldöntését. Hozzá felleb
bezek, és így a kath. egyház, a sz. szék védelme
alá helyezve távozom innen".

Amint Tamás elhagyta az udvart, a kapu előtt

a nép sokasága várta őt, mely térdre borulva áldá
sát kérte s diadallal kisérte az érseket lakásához.
"Nézzétek - szóla Tamás papi kisén~téhez - mily
dicsőséges körmenet kisér minket a törvényszéktől a
kolostorba! Krisztus szegényei részt vesznek sorso
mon, engedjétek őket hozzám jönni, hogy velünk
egyenek" -- s megvendégelé szegényeit. Azután há
rom püspököt kűldött a királyhoz, engedeimet esz
közölni ki számára, hogy a continensre utazhasson.
A királya választ jövő napra halasztván, ez aggo
dalomba ejté az érseket és ő elhatározá, halasztás

. nélkül tengerre szállni. Hogy az őrök figyelm ét ki
kerülje, ágyát a templomba lehozatta, honnan azután
két papja és egy szolgája kíséretében titkon mene
kült. Csak nyolczad napra ért a tengerhez, mert
jobbára csak éjjel utazott, nappal elrejtve tartotta
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magát. Menekűlése után huszad napra kikötött Gra
velingben, Flandriában, Tr. Christian név alatt. Innen
zordon évszakban s fáradságos utakon a chamarais-i
kolostort érte el St. Omer mellett, hol hű Herbert
j ét találta.

(Vége kőv.)

Várnai.

PAULAI SZ. VINCZE LEÁNYAI HAZÁNKBAN.
(Folytatás.)

3. Bártfa. Ez intézetet Bártfa sz. kir. városa alapi.
totta rSóo-ban. Az előző években négy osztályú, -. most
pedig hat osztályú népiskola van az intézethez csatolva.
Az egyházi felügyeletet nagys. Kaczvinszky Ede főespe

res és bártfai apát-plébános végzi. A helybeli növendékek
tandij fejében egész évre egy forintot, a vidékiek pedig
két forintot fizetnek; a szegény gyermekek, úgy a hely
beliek, mint a vidékiek tandijmentesek. Az intézetben
belnövendékek is vannak. A tanítást 5 irgalmas néne
végzi, négy képesített és egy segédtanítónő. Nemzeti
ségre nézve a tanítönök közül négy magyar és egy kül

földi. Van az intézetnek könyvtára és kis múzeuma. Egyéb
taneszközzel is gazdagon fel van szerelve. Az iskolát
úgy a város hatósága, mint a város közönsége lelkesen
pártfogolja. A növendékek száma: 245; köztök 167 róm.
kath., 6 gör. kath., 4 ágostai és 68 izraelita.

4. Esztergom. (Érseki-Viziváros.) Scitovszky János
bíbornok-herczegprímás alapította 18ó5-ben. Van a néni
kéknek e kolostorukban : I. hat osztályú népiskola ; 2.

külső leánytanoda és 3. hat osztályú felső nőnevelde,

melyhez tápintézet is van csatolva. Az iskola fő védnöke
ö Eminentiája a bibornok-hgprímás. A beiratási dij a
népiskolában egész évre 2 frt, az externát alsó .3 osztá-

Uj M. Sion. XIII. kötet. IV. fUzet. 17
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lyában havonkint 2 frt, a felső 3 osztályban pedig 4 frt.
A tanítönök száma 15, mindnyája képesített, 12 közülök
magyar, 3 pedig külföldi. Az összes tantermek minta
szerüen vannak felszerelve; van az intézetnek könyvtára,
ásvány-, növény- és állatgyüjteménye. Az intézet ez idő

szerinti legnagyobb jótevői: Simor János herczegprfmás,
Szabó József, Bubla Károly és Majer István püspökök,
Blümelhuber Ferencz prépost-kanonok, és gróf" Csáky
Károly Esztergom sz. kir. városi plébános. Az el
hú nyt jótevők közül magasan kiemelkednek a nagynevü
alapító és Schirgl András pápai praelatus és prépost
kanonok. Az intézetbe járó szorgalmas és jó magavise
letű növendékek megjutalmazására Feichtinger János
ez. kanonok és főegyházi könyvtárnok 100 frtnyi ala
pítványt tett. A növendékek száma 401, kik között van
326 róm. kath., 5 helvét hitv. és 70 izraelita. - A szé
kesfehérvári kiállítás alkalmával bronzérmet, az 188r-iki
országos kiállításon Budapesten pedig aranyérmet nyert.

5. Esztergom. (Királyi város.) Az úgynevezett sz.
Anna templom melletti zárdát ő Eminentiája Simor János
bibornok-herczegprfmás alapította I872-ben. Az iskola
áll négy elemi osztályból és két óvodából fiúk és leá
nyok számára. A tanítönök száma 4, kik közül egy nincs
képesítve; mindnyájan magyarok. Az iskola nagyszerűen

van felszerelve; van kisded könyvtára is. Az intézet leg
nagyobb jótevője ó Eminentiája a Herczegprfmás és a
főt. Fökáptalan. A szegény és szorgalmas tanulók ré
szére tőrtént alapítványokból és adakozásakból évenkint
mintegy 205 forintot adnak ki könyvekre, téli ruhákra,
lábbeliekre, stb. A növendékek száma 415; ezek kőzőtt

van 410 róm. kath., I evang. és 4 izraelita.
6. Esztergom. A belvárosi közkórházat 1879. okt.

1. vették gondviselés alá, hol 5 szerzetes nővér ápolja a
betegeket (50-60 körül). A mult hóban Bubla Károly ez.
püspök és kanonok 1000 frtos alapítványt tett számukra.

7· Füles, Sopron megyében. E zárda alapitásának
éve 1863, kegyes alapítója nagyrnélt. Zichy Irén grófnő.
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Az intézet áll jelenleg két osztályú népiskolából, óvóiri
tézetböl, varróiskolából és tápintézetből. Az iskola a hely
beli plébános igazgatása alatt áll. A helybeli tanulók
tandíjmentesek, a vidékiek pedig 2 frt tandíjt fizetnek
egész évre. Az intézetben három tanítónő van alkalmazva,
kettő képezde végzett, egy segédtanítónő ; mind a hár
man magyarok. Az iskola nagylelkü jótevője nagymélt.
Zichy Henrik gróf. A vizsgálatok alkalmával a szorgal
mas tanulók megjutalmazására a fentisztelt gróf úr 2 da
rab aranyat, 6 darab ezüst pénzt és különféle tárgyakat
szokott évenkint ajándékozni. Ugyancsak a fentisztelt
gróf úr még karácsonyi ajándékkal is meg szokta örven
deztetni a gyermekeket, mely 160 írt értékű ruhanemüek
ből és apróságokból áll. Az iskola horvát tannyelvü lé
vén, a magyar nyelv tanításában elért siker elisrneréseűl

a Sopron megyei alapból 50 forint tiszteletdíjat kapott.
Az intézet látogatottsága a következő: összesen volt 188
tanítvány, kik között csak 3 izraelita volt, a többi mind
róm. kath. növendék.

8. Gyergyó-Szent-Miklós (Csík megyében). A zárda
és iskola nagylelkű alapítója nagymélt. Dr. Fogarassy
Mihály erdélyi püspök. Az intézet 6 osztályú népiskolá

ból áll, melyhez táp. és nevelőintézet is tartozik. Az in
tézet helybeli igazgatója a plébános. Avagyonosabb
szülök gyermekeitől 2 frt beiratási díj követeltetik, a
szegények mitsem fizetnek. Az intézetben 4 tanítónő mü
kődik, mind a négy képesített és magyar. Az iskola ke
gyes jótevői: a nmélt, alapító püspök és Gyergyó-Sz.·
Miklós város közönsége. Az év végén tartatni szokott
vizsgálatok alkalmával egyes tanügybarátok IO~I5 fo
rintot adnak össze, és ebből vétetnek a jutalomtárgyak.
A növendékek létszáma 125, kiknek mindnyája róm. kat
holikus.

g. Győr-Szent-Márton (Győr megye). A zárda 1879
ben alapíttatott sz. Benedek születésének 14 százados
évfordulója alkalmából és "Sz. Benedek-Intézet" elneve
zéssel bir. Alapítója a mostani főapát, nagymélt. Dr.

17*
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Kruesz Krizosztom János. Az iskola 6 osztályú népis

kola, melyben az előirt tantárgyak mellett a női kézi
munkában is adatik oktatás. Az iskola a föapátság ha
tósága alatt áll. Egy forintot fizetnek tandíj fejében; az
ebből befolyó összeg kölcsönös egyezmény szerint a fiú
iskolára fordíttatik, melyet a község tart fönn, míg a
leányiskolát a föapátság, Három tanitönö van; 2 gya·
korlatilag van képesítve, egynek pedig tanképesitése
van. A negyedik apácza az óvodát vezeti, mely 1880.
szept. r z -én nyilt meg. Az apáczák mind magyarok. Van
a zárdának könyvtára is, melyet a nagyrnélt, főapát ala
pított. Az iskola egyedüli jótevője a fentisztelt főapát úr.
A növendékek száma 192, mind katholikusok. Az intézet
történetéböl felemlitendő, hogy József Iöherczeg Mária
nevü fönséges leánya, 1880. május a-án Pannonhalmán
végezvén első szent áldozását, e nagy nap emlékéül 28
leánykának, kik az ünnepély alatt fehér ruhában voltak
jelen, diszes aranykereszteket ajándékozott.

ro. Győrsziget (Győr megye). A zárda alapításának
éve 1862, nagylelkű alapítója az akkori győri püspök,
jelenleg esztergomi érsek, bíbornok-herczegprímás Simor
J ános ő Eminentiája. Az iskola 6 osztályra van beosztva,
az iskolán kívül van óvoda a fiúk és leányok számára,
továbbá kórház hat ágygyal. Az intézet igazgatója a főt.

káptalan egy tagja. A növendékek egy forint beiratási
illetéket fizetnek, azonban a szegény gyermekeknek ez
is elengedtetik. A népiskolában három, az óvóintézetben
pedig egy tanítónő műkődik, kik kőzül 3 magyar és I

bajor. A kórházban levő irgalmas nővér nem foglalkozik
iskolai teendőkkel. Az iskola igen szépen van felszerelve.
Az intézet alapítója egyszersmind annak még mindig a
legnagyobb jótevője. A szorgalmas és erkölcsös tanulók
jutalmazására 400 forintnyi alaptőke van, melynek évi
kamataiból a szegényebb gyermekek számára tanszerek
és ruhaneműek vásároltatnak. A növendékek létszáma
158; ezek kőzőtt volt ISI róm. kath., I reform. és 6
izraelita. Az óvodába 80-an jártak. 1874-ben a Győrvidéki
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gazdasszony-egyesület részéről a növendékek által kiállí
tott női munkákért diszoklevelet nyert.

I I. Gyula-Fehérvár. Az intézet l8s8-ban alapittatott.
Nagylelkü alapitója főmagasságú és főt. Dr. Raynald
Lajos bibornok, kalocsai érsek, ki akkor tájt Erdély
egyházmegye püspöke volt. A nemes szivü alapitó nem
csak az iskolát látta el minden szükségessel, hanem.a
tanitónők számára elegendő alapitványt is tett. A tan
intézet már az első években örvendett kőzbizalomnak,

mert a növendékek száma egyre szaporodott, e körül
ménynél fogva a tantermek nem valának elegendő na
gyok, tehát a nagynevü alapitó utóda nagyméltóságú
Dr. Fogarassy Mihály Erdély-egyházmegye püspöke a
régi iskolák helyére l869-ben fejedelmi bőkezüséggel

diszes épületet emeltetett csinos templommal együtt. Az
intézet hatosztályú püspöki leánytanodából áll, melyhez
táp- és nevelőintézet is van csatolva. Az iskolán kivül
még kórház is tartozik az intézethez. A kórházat is
főmagasságú Raynald Lajos bíbornok érsek alapitotta
1864-ben. Az egész intézet az erdélyi püspök védnöksége
alatt áll és a főt. káptalan egyik tagja az igazgató
gondnok. A növendékek egész évre három forintot fizet
nek tandij fejében. AZ intézethez táp- és nevelőintézet is van
kapcsolva. Jelenleg a nevelőintézetben 9 tanitónő mükő

dik, ezek közül hat képesített, három pedig segédtanítónő ;
S magyarországi és 4 bajor. Van az intézetnek kis könyv
tára és múzeuma. Az intézet nagylelkü pártfogója a már
előbb megnevezett két főpap, ezek után Istenben boldo
gult Raduly János prépost-kanonok, ki két szőlőkertet

hagyományozott a nöneveldének, A szorgalmas és erkől

csős növendékek jutalmazására évenkint mintegy SO-60
forintot gyűjtenek a tanügybarátok, mely összegen köny
vek, tanszerek és ruhanemüek vásároltatnak. A növen
dékek létszáma 276; közülök 123 róm. kath., 18 gőr.

kath., 2 I gör. keleti, I S reform., 12 ágostai, I unitárius
és 86 izraelita.

12. Kalocsa. Az irgalmas nővéreknek itt csak kór-
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házuk van, melyet 1868. június 7-én adtak kezelésükbe.
A kórház alapitói több érsek és főszékesegyházi kano
nok, azért a kórház jellege is nérsek-főkáptalani kórház".
A betegek az ellátásért semmit sem fizetnek. A kórház
6 férfi és 6 nő betegre, összesen 12 betegágyra van ren
dezve. A kórház legnagyobb jótevője főmagasságú Dr.
Raynald Lajos bíbornok-érsek. A betegek évi átlagos
száma 260-300.

13. Kapuvár (Sopron megyében). E zárdát nagymélt.
Dr. Zalka János győri püspök alapította 187J-ban. AlI
pedig ez intézet 6 osztályú népiskolából, varrodából és
kisdedóvó-intézetböl. Az intézet a helybeli plébános igaz
gatása alatt van. A növendékek semmiféle díjakat sem
fizetnek. Az intézetben 5 tanítónő müködik, 3 képezele
végzett és 2 segédtanitónő, mind az 5 magyar. A tan
termek minden kigondolható tanszerrel el vannak látva.
Van az intézetnek egy kezdetleges könyvtára, melyet a
kapuvári takarékpénztár igazgatósága adományozott. A
zárda kegyes szivü jótevői a fentiszteit püspök ő nagy
méltóságán kivül főméltóságúEszterházy Miklós herczeg,
ki két kataszteri hold területű kerttel ajándékozta meg
az intézetet. A növendékek száma 440; köztük 425 róm.
kath., 2 ágostai és 13 izraelita.

14. Komárom. Ezen intézetet az ország herczegprt
mása főmagasságú Simor János bíbornok-érsek alapitotta
1877·ben. Az alapitvány 40,000 frt. Ez intézet 1869·ig
városi elemi iskola volt, azóta pedig róm. kath. népis
kola. Az igazgató a helybeli róm. kath. plébános. AlI
pedig ez intézet 6 osztályú népiskolából, felsőbb leány
iskolából és 2 óvodából. Az óvodában a tandíj havonkint
l frt : a népiskolában és pedig az I. osztályban l frt,
a többiben 2 frt; az externatusban pedig 3 frt havon
kint; a varrodában l frt. A tanítással foglalkozó apáczák
száma 8, kiknek mindegyikének van képesítése : 7 ma
gyar van köztük és l bajor. A gazdag felszerelés a fö
magasságú alapitó ajándéka. Az intézet legnagyobb jó
tevője' ő Eminentiája a kegyes alapitó és méltóságos



Paulai sz. Vincze leányai hazánkban. 263

Bubla Károly ez. püspök, ki 2000 forintot adományozott
az intézetnek. A növendékek létszáma a népiskolában
335; az externátusban 14; a varrodában is 14 es az óvo
dában l7 3 ; kik kőzőtt van 10 protestáns és 10 izraelita.
A nem kath. szülök a legjobb véleményben és teljes el
ismeréssel vannak ez iskolák felől; és ha nem akadá
lyoztatnák őket hitsorsosaik, tömegesen kaldenék gyer
mekeiket a nénikékhez. A kézimunkában és rajzban
kifejtett eredmény várakozást fölülmúlt. Az első év vé
gén az egész városban csak egy hangulat uralkodott,
hogy Komárom ilyesmit még soha sem látott.

IS. Léva (Hont megye). A zárdát főmagasság-ú Si
mor János bíbornok-herczegprímás alapította 1880-ban.
Jelenleg van az intézetben 4 osztályú népiskola és kisded
óvoda. Az intézet élén a helybeli plébános áll. A tanu
lók I-2 forintot fizetnek beiratás alkalmával a tansze
rekre, a szegényebb sorsúak azonban semmit sem fizetnek.
A tanítónők száma 3, kettő képezde végzett, egy segéd
tanítónő ; mind a három magyar. Az intézet kellőleg van
felszerelve. Magáról az intézetről megjegyzendő még,
hogy magát az épületet boldog emlékü Szepesi Imre
kegyesrendi tanár évek előtt vette e czélra, ő Eminen
tiája a herczegprímás pedig ritka áldozatkészséggel át
alakíttarta. Az intézet kegyes jótevője a nagylelküala
pitón kívül Léva város közönsége. A növendékek száma
220, közülök Ig6 róm. kath., 7 'reforrn., l ágostai és 16
izraelita.

16. Magyar-Óvár. Itt kórházuk van, melyet Moson
niegye alapított. 186s-ben a kórház felavatása alkalmával
ő Eminentiája Simor János bíbcrnok-herczegprírnás, te
kintve a ház nagyságát és a lakások bőségét, páratlan
nagylelküséggel Steiner Márton apát és helyi plébános
nak 1000 forintot adott át, hogy a kórház felhasználható
és nélkülözhető helyiségeiben egy árvaház létesíttetnék.
Az árvaház ugyanazon év október havában meg is nyilt,
a következő évben már 30 kisded volt, fiú és leány, kik
részint ingyen, részint havi forinttal láttattak el mindennel,



264 Paulai sz. Vincze leányai hazánkban.

E jótékony intézet azonban alig 3 évi fennállása után a
szabadelvüség nagyon is rosszul magyarázta ármány kö
vetkeztében megszünt ; a felszerelési tárgyak egy alapí
tandó kisdedóvoda részére tétettek el. Albrecht főherczeg
ő fensége 1867-ben 9100 forintnyi alapítványt tett két
apácza tanítónő javadalmazására. A nénikék a községi
leányiskola 2 osztályában tanítanak.

17. Mármaros-Sziget. A mármaros-szigeti zárda min
den alapítvány nélkül egyedül kegyadományból és a
növendékek szülei által fizetendő tandíjból tartatik fen.
Az irgalmas nővéreket b. e. Haas Mihály püspök tele
pítette le 1863-ban. Az intézet áll jelenleg 3 osztályú
népiskolából és 6 osztályú felső leányiskolából. A felső

leányiskolához táp- és nevelőintézet is van csatolva. Az
intézet a helybeli róm. kath. plébános felügyelete alatt
áll. A felső leányiskola I. II. osztályában a tandíj 20 frt,
a III. és IV. osztályban 30 frt, az V. és VI. osztályban
40 frt; a népiskolában pedig 2 frt az egész évi tandíj.
A tanítónők száma a bejáró tanítókon kívül 5. Ezek mind
végeztek képezdét és mind magyarok. Az intézet igen
jól van felszerelve. Van könyvtára és múzeuma is. Az
utóbbit az intézet maga szerezte. Az intézet legnagyobb
jótevője nagymélt. Dr. Schlauch Lőrincz szathmári püs
pök és nagyrnélt. Trefort Agoston vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter, ki az 1879-80. tanév kivételével
az előbbi években évi 500 forintnyi segélyben részesíté
az iskolát. A növendékek létszáma a felső leányiskolában
75, a népiskolában 172. Vallás szerint volt a felső leány
iskolában 53 róm. kath., 8 gör. kath., 5 gőr, keleti, 4
reform. és 5 izraelita; a népiskolában 98 róm. kath., 20
gör. kath., 17 gör, keleti, 18 reform. és 19 izraelita. A
felső leányiskola ő felsége Erzsébet királyné részéről

fényes kitüntetésben részesült. Ö felsége ugyanis 1869.
május 15-én kelt 305. sz. a. főudvarmesteri leiratában
kegyelmesen megengedte, hogy ez iskola "Mária.Valéria"
főherczegnő nevéről neveztessék el.

J8. Miskolcz IÖ78-ban Dr. Samassa József egri érsek
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ő Excellentiaja alapitotta ; az épületet azonban özv. Bük
Zsigmondné született Sebe Teréz adományozta. A zárda
az egri egyházmegye hatósága alatt áll. Áll pedig ez in
tézet 6 osztályú nép- és 6 osztályú felső leányiskolából,
táp- és nevelőintézetből. Az intézetbe járó növendékek
évi tandíjul l forintot, abeiratásért 40 krajczárt fizetnek.
A felső leányiskolába járók havonkint 4 forintot fizetnek.
Az iskolánál 5 tanítönö van alkalmazva, kik mind képe
sítve vannak és magyarok. Az iskolák minden szükséges
tanszerrel el vannak látva; ásványgyűjteménye is van.
Az intézet legkegyesebb jótevője az egri érsek ő Excel
lentíáján kivül Zsendovits József és Ferenczy Imre egri
kanonokok. A jelesebb növendékek között évenkint a
vizsgálatok alkalmával nehány darab arany, továbbá
díszkőtésü magyaro, német és franczia jutalomkönyvek
- mintegy 100 forintnyi értékben - osztatnak ki. A nö
vendékek létszáma a felső leányiskolában 44, a népisko
lában pedig 189; kik között volt és pedig a felső leány
iskolában 36 róm. kath., l gör. kath., 2 ágostai, 2 reform.
és 4 izraelita; a népiskolában volt 136 róm. kath., 3 gör.
kath., l ágostai, 26 reform. és 23 izraelita.

19. Munkács, Az irgalmas nénéknek Munkácson való
letelepedését I859-ben bold. Haas Mihály szatmári püs
pök, Tabódy Pál cs. kir. megyefőnök 2S Láng Vida vá
rosbiró tervezték. Kérelmükre az uradalom még az év
november l-jétől bérbe adta uj-útczai házát évi 200 fo
rintnyi haszonbérért. I865-ben az uradalom e bérelt házat
kiegészítette, hogy a növendékek számához képest kellő

szárnú termekkel lehessen rendelkezni. Munkács város
hatósága tehát nem annyira zárdát alapított} mint a leá
nyok tanítása és nevelése végett apáczákat kért Mun
kácsra bevezetni. Az apáczák, a mint tudjuk, I859-ben
meg is nyitották tantermeiket és 4 osztályú iskolájuk
I8S9-I874-ig róm. kath. jellegű volt, I874-ben azonban
községivé lett úgy azonban, hogy az 1874, szeptember
25. tartott községi iskolaszóki ülés a jelenlevő püspöki
megbízott előtt határozottan nyilvánította} hogy: "az apá-
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czák irányában oly határozatokat hozni, vagy intézkedé
seket tenni nem fog, melyek tanítói rnükődésükbenróm.
kath. jellegükkel vagy rendszabályaikkal ellenkeznek".
I875-6·ban 5 osztályúvá. - I876-7-ben pedig 6 osztá
lyúvá egészittetett ki az iskola, de az irgalmas nénék
csak a III. IV. V. és VI. osztályban tanítanak; az r. és
II. osztályban világi tanítónők vannak alkalmazva. Az
iskola igazgatója a munkácsi r. kath. föesperes-plébános.
A tandíjat a városi községi iskola gondnoka szedi, egész
évre 4 frt, beiratási díj I frt. A vidékiek a tandíjat és
beiratási illetéket kétszeresen fizetik. Az intézetben négy
apácza tanít, kik közül háromnak van tanképesítése.
Nemzetiségre nézve 3 magyar és I tiroli, ki azonban a
magyar nyelvet már elsajátította. Az intézet minden szük

séges tanszerrel bőven el van látva. Az intézet legna
gyobb jótevője Munkács városa és a Schőnborn grófi
család. A kitünők a tanév végén a városi hatóság részé
ről kapnak jutalmat. A növendékek száma 176; kik kő

zött van 65 róm. kath., 12 gör. kath., 24 reform. és 75
izraelita.

2o. Rozsnyó. E zárda alapítója Istenben bold. Kol
lárcsik István püspök, ki 1868-ban a zárdával együtt az
iskolát is megalapította. Az intézet áll 6 osztályú nép
iskolából, varrodából és kisdedóvodáböl. Hét szegény
gyermek nyer élelmezést egész éven át. Az iskola az
egyházmegyei hatóság felügyelete alatt áll. A vagyono
sabb szülök gyermekeik után I-2 forint beiratási díjat
fizetnek. A szegény gyermekek ettől felmentvék. A varró
iskolába járó növendékek havonkint I forintot fizetnek,
a szegényeknek azonban ez is elengedtetik. Az iskola
nagyszerüen van fölszerelve. Van kisded könyvtára és
kezdetleges múzeuma. Az iskola legnagyobb jótevője

mélt, Schopper György rozsnyói megyés püspök, ki
mindjárt püspöki széke elfoglalása alkalmával gyarapítá
él tanítónők alapítványát; s minekutána a felállított ter
mek nem valának elegendő nagyok, a mindinkább sza
porodó növendékek befogadására, ugyanazért fentisztelt
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püspök úr 1874-ben új és tágas iskolatermeket építtetett
és egy díszes kápolnát is csatoltatott az uj termekhez.
Ugyanazon évben átengedte ő méltósága kertjét is az
intézetnek. Nagy jótévöt birt az intézet boldog emlékű

Bartakavics Béla egri érsekben. ki lS71·ben 4000 forinttal
szaporítá az intézet alaptökéjét ; továbbá Petyerecz And- .
rás apát-kanonok és intézeti igazgató ő nagysága IS80-ban
egy részt ajándékozott a zárdának. Kegyes jótevőket bir
még az intézet a rozsnyói káptalan főt. tagjaiban is, kik
tanszerekkel, ruhafélékkel és kis óvodásokat karácsonyi
ajándékokkal szokták meglepni; azonkivül évenkint 6
kitünő növendék részesül az intézet részéről jutalomban.
A növendékek száma 350; köztük 249 róm kath., 57
ágostai, 12 reform. és 32 izraelita.

2 L Sáros-Patak. A zárdaépület Danilovits Mihály
volt helybeli plébános és jelenlegi kassai kanonok buz
golkodása következtében a római hitkőzségi alapból vé
tetett meg. Néhai Fábry Ignácz kassai püspök a megvett
épületnek zárdai és iskolai czélokra való átalakítására

400 forintot adott, ugyancsak azok fentartására IS66.
július 2S-án SIO. sz. a. a kassai káptalannal együtt 12,250

forintot tett le örök alapítványképen. Ezen nagylelkü
alapítványra Danilovits Mihály plébános az irgalmas nő

vérek szatmári anyaházából 3 nővért telepített ide. 1875
ben Bécsben elhúnyt Breczenheim Ferdinánd herczegné
született Schwarzenberg Karolina herczegnő ugyanezen
czélra 10,000 forintot hagyományozott, oly föltétellel
azonban, hogy a zárda köteleztetik kisdedóvó-intézetet
is fentartani. A zárdaiskola még rSóő-ban nyittatott meg,
akkor négy osztálylyal; jelenleg 6 osztálylyal és kisded
óvodaval. Az intézet igaz.gatásával a helybeli róm. kath.
plébános van megbízva. A szegényebb sorsú tanulók egy
évre 2 frt 40 krajczárt, a vagyonosabbak 6 forint tan
díjat fizetnek. Az intézetben 5 tanítónő mükődik, 4 ké
pesített, egy_ segédtanítónö. Mind az 5 tanerő magyar.
Az intézet igen szépen van felszerelve. Van szerény
könyvtára és múzeuma is. Az iskola egyedüli jótevője a
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helybeli róm. kath. plébános: főt. Desewffy Sándor. A
jó tanulók évenkint 20-25 forintnyi könyvajándékban
részesülnek. A növendékek száma 163; köztük 88 róm.
kath., 13 gör. kath., 41 reform. és 21 izraelita. Az intézet
1877. febr. I I-én a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi
miniszterium részéről elismerésben részesült az intézet
fokozatos anyagi és szellemi haladása és virágzása fölött.
1878-ban Árvay József, Zemplén megyei kir. tanfelügyelő

az intézetet 8 osztályú felső leányintézetté akará átalakí
tani, mi azonban anyagi erő hiánya miatt meg nem tör
ténhetett. 1879. a Zemplén megyei közigazgatási bizottság
elismerését fejezé ki az intézet szellemi állapota fölött.

22. Sátor-Alja-Újhely. Alapitóiul néhai özv. Breczen
heim Ferdinándné herczegnét született Schwarzenberg
Karolina herczegnőt, és Perger János kassai püspököt
tiszteli. Az iskola a zárdával együtt 18]3-ban alapíttatott,
An pedig ez intézet hat osztályú népiskolából, hat osz
tályú leány-nevelőintézetbőlés egy óvodaból. Az iskolá
hoz tápintézet is van csatolva. Az iskola felügyeletével a
sátoraljaújhelyi egyházkerület alesperessége van megbízva.
A tandij a népiskolában 4 és 6 frt, a növeldében az r.
osztályba járó nővendékektöl 10 forintot, a tőbbiektöl 20

forint tandijat szednek. Összesen 6 tanítónő mükődik az
intézetben, 4 közülök képesített, 2 segédtanitónő. Nyelvre
nézve 4 magyar és 2 külföldi. A felszerelés teljes. Van
kezdetleges könyvtára és ásványgyüjteménye. Természet
tani eszközei is vannak. A növendékek száma 446; kik
közül 223 róm. kath., 19 gör. kath., 31 református és 173
izraelita. Ez iskolát ép fele számban látogatják a nem
katholikusok, mi az iskolák kitünősége és a nénikék
közkedveltsége felől a legjobb bizonyitvány.

23. Selmaczbánya. A selmeczi leányiskola alapitása
idejét és alapítójának nevét megtudandók, mindenekelőtt

az ezen iskola vezetésének az irgalmas nővérekre való
bizatását megelőző időkre kell visszatérnünk.

Ugyanis Selrneczen régi időkben a város és a kincs
tár között kötött szerzödés alapján a főelemi iskolákat a
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város köteles fentartani) illetőleg alkalmas épületről gon
doskodni) azt minden szükségessel ellátni és a négy ta
nítót fizetni; a két osztályú leányiskolához szükséges
épületet azonban) valamint a szükséges taneszközöket
megadni és két tanítót fizetni a kincstár köteles. Ezen
állapot 1867-ig állott fenn. 1867-ben áruba került egy igen·
derék katholikus családnak a város legszebb helyén álló
háza) melyet miután a helybeli protestánsok minden áron
szerettek volna megvenni. a kath. egyházközség Boltizár
József akkori prépost-plébánossal az élén elhatározta a
házat a szatmári irgalmas nővérek vezetésére bízandó és
a város nagyobb igényeinek megfelelendő leányiskolául
megvenni. A vétel szerencsésen meg is történt. Mire a
kath. egyházközségnek a kincstárral) mint a leányiskola
eddigi szerzödésszerinti fentartójával és kegyurával kel
lett alkuzodásokba bocsátkozni; ezen alku szerint a kincs
tár forruaszerüen beleegyezett L a leányiskola ilyetén
kibővítésébe; 2. megigérte a maga részéről abehozandó
irgalmas nővérek részére a legszükségesebb beruházáso
kat eszközöini ; mely czélra későbben csakugyan 1700
o. é. forintot fordított; 3. kötelezte magát) hogy az eddig
két tanítóra adott 1200 forintot a behozandó irgalmas
nővéreknek fogja adni; 4. beleegyezett) hogy a bánya
munkások gyermekeitől egy forint) a többitől pedig két
forint tandíjat szedhessenek. A szegények) úgy a bánya
rnunkások, mint a város egyéb polgárai minden fizetés
alul fölmentetnek. A tandíjból bejött összegen az apáczák
és az iskolatermek fűtésére szükséges fát fogják besze
rezni. Miután ezen megállapodás mindkét szerzödö fél
részéről elfogadtatott, a ház megvétetett és 3 irgalmas
nővért hozattak Szatmárról. Mivel azonban a r. kath.
egyházközségnek egy krajczárja sem volt) miből a házat
kifizesse, tehát kölcsön vett; a minek meg az lett a kö
vetkezménye) hogy rniután a kamatokat sem volt honnan
fedezni, néhány év alatt a vételár a kamatokkal együtt
q,600 forintra emelkedett; ehhez járult, hogy egyes hi
telezők a tőke felmondásával fenyegetöztek és így a ház
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majd-majd dobra került. A város katholikus közönsége
látván a veszélyt, gyüjtést és sorshuzást eszközölt; más
részt azonban ő Eminentiája Simor János bíbornok
herczegprimáshoz fordult azon alázatos és tiszteletteljes
kéréssel, mentené meg ezen hasznos és szükséges inté
zetet s a kegyesszívü Főpásztor országszerte ismert bő

kezüségével sietett is a fenyegető veszélyt elhárítani, oly
összeggel járulván az intézet érdekeinek elömozdításához,
hogy méltán nevezhetni ő Eminentiáját e zárda alapítójának.

Van ez intézetben egy 6 osztályú népiskola és egy
2 osztályú felsőbb leányiskola. Nevelőintézet is van az
iskolához csatolva. Az iskola élén a helybeli prépost
plébános van. Mindössze 6 nővér tanít, köztük 4-nek van
képesítése, 2 segédtanítónő ; mind a hatan magyarok.
A kettős iskola fölszerelése kellő. Van kisded könyvtár
is, szintén egy kisded múzeum is. Az ásványgyüjteményt
Ocsovszky Vilmos polgármester ajándékozta az intézetnek.

Az intézet kiváló jótevője mélt, Boltizár József
pűspők- és érsek-helyettes úr, ki minden évben 50 forin
tot küld a szegény tanulök karácsonyfájára.

A növendékek létszáma 326; ezek között volt 306
róm. kath., 5 református és 15 izraelita.

Az 1880·ik évben Selmeczen tartott tanítőgyülés al
kalmával tartott kiállításon bemutattattak az intézet tan
szerei, a növendékek rajzai, irásai és kézimunkái ; a ki
állított tárgyak és dolgozatok egyhangú dicséretben
részesültek.

24, Szepes-Olaszi. Ezen intézet kezdetben Hradszky
Francisca magán nevelőintézete volt, halála után azonban
a mostani megyés püspök Császka György őméltósága

20,000 forirtton megvette és azt a szatmári apácaálc ve
zetésére bízandó zárdává és iskolává alakította át 1876
ban. Az iskola áll egy 6 osztályú felső leányintézetböl
és egy 6 osztályu leánynöveldéből árva leányok részére.
Mindkét intézet külőn épületben van elhelyezve. Sem
városi népiskola, sem tanitónőképző-intézetnincs hozzá
csatolva. Az intézet közvetlen a püspök ő méltósága
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igazgatása alatt áll. Az intézetben 6 irgalmas néne rnű

ködik, kik mindnyájan képesítve vannak és magyarok.
A felszerelés a legtökéletesebbnek mondható. Van az
iskolának 854 kötetből álló könyvtára is, ez is az alapító
püspök úr ajándéka, ki ilyenformán az iskola legnagyobb
jótevője. Év végén is szép és értékes ajándékokat szokott
a szorgalmas és jó magaviseletű növendékek kőzőtt ki
osztani. A növendékek száma 70; közülök 65 róm. kath.
és S református.

25. Székes-Fehérvár. Az intézet alapíttatott I864·ben.
Alapítója néhai királyhegyi Farkas Ferenez nagyprépost,
ki 32,000 forintot fett le alapítványul olyezélból, hogy
annak kamatja nönevelésre fordíttassék ; mely nemes ezél
elérésére még saját házát, díszes kertjével is együtt oda
ajándékozta. Azonban a nagylelkű alapító hamarabb
húnyt el, sem mint magasztos szándékát keresztül vi
hette; ezt helyette fivére, Istenben boldogult Farkas Imre
székesfehérvári püspök teljesítette; ki még ugyanazon év
október 6-án adta át az intézetet a Szatmárról ide hívott
apáczáknak. Az intézetben van egy óvoda, 6 ,osztályú
népiskola, ó osztályú felső leányiskola, melyhez táp- és
nevelőintézet is van csatolva. Az iskola Kőnig Mór apát
kanonok igazgatása alatt van. A tandíj az óvodában ha
vonkint I frt; a népiskola I-II. osztályában egész évre
3 fr t, a III-VI. osztályban pedig 2 frt; a felső leány
iskolában a tandíj havonkint 5 frt. A szegény tanulók
tandíjmentesek, A tanítönök száma Iü, kik közül esak
egynek nincs képesítése. Világi tanerők is vannak az
intézetnél alkalmazva. Az iskolák felszerelése minden tá
masztható igényt kielégít. Ásványgyüjtemény is van, sőt

a leánykáknak I70 kötetből álló ifjúsági könyvtár áll
rendelkezésükre. Az intézet különös jótevői között fel
említendők : Pauer János megyés püspök őméltósága,

a főt. székesegyházi káptalan és özv. gróf Waldstein
Jánosné ő excellentiája, mint az intézet védasszonya.
I878-ban márczius 28-án elhalálozván Hoffmann István
gazdatiszt neje, ez az intézetnek egy házat, négy földet
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és két rétet hagyományozott, hogy azok évi jövedelméből
szegény gazdatisztek leánykái neveltessenek. A növen
dékek összes száma 365; ezek között van 337 róm. kath.,
1 gör. kath., 7 reform., 1 ágostai, 1 anglikán és 18 iz
raelita. - Az 1879-ben Székesfehérvárott tartott országos
iparkiállítás alkatrnával az intézet ezüst-éremmel lett ki
tüntetve.

26. Ungvár. A zárda alapításának éve 1859. Ala
pítója néhai Haas Mihály szatmári püspök, ki is az évi
október 4-én, mint felséges királyunk névünnepén vezeté
be a nénikéket. Az intézet alapvagyonát képezi azon 4683
forint, mely több jótevőnek adománya. A lakházat és az
épületet a. nénikék részletfizetésre vették, jót állván éret
tük a fentisztelt püspök úr. A ház árából az intézet 3145
forintot törlesztett, a többit részint a már többször em
lített és Istenben boldogult Haas Mihály ő Excellentiája,
részint pedig a szatmári egyházmegye pénztára; ennél
fogva e ház a szatmári egyházmegyére van telekköny
vezve. Az iskola 6 osztályú főelemi leánytanoda, melyhez
tápintézet is van csatolva. A bejáró növendékek egész
évre 6 forint tandíjat fizetnek; a szegény gyermekek in
gyen részesülnek az oktatásban. A tanítónők száma 4,
képezdevégzettek és magyarok. Az iskola igen szépen
van felszerelve. A leendő könyvtárnak 50 darab könyv
képezi az alapját. .Az intézet jótevői között első és pá
ratlan helyen áll a szatmári egyházmegye. Kisebb jótevők

között olvassuk Komócsy József irö nevét, ki 3 darab
aranyat küldött az intézetnek ; továbbá a Szent-István
társulatot, 8 forint értékű könyvajándékával és Bugyis
András prépost-plébános ő nagyságát, mint ki apró aján
dékaival gyakran jutalmazza meg a gyermekeket. A nö
vendékek létszáma 167; köztük 113 róm. kath., 13 gör.
kath., 3 református és 38 izraelita. Ezen intézet azon
ritka szereneseben részesült felséges királynénk részé
ről, miszerint magas beleegyezését adta arra nézve,
hogy Gizela föherczegnö ő fensége az intézet védnöke
lehessen.
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27. Ungvár. Az irgalmas nénék 1871 óta a közkór
házban is müködnek. A kórházat 1846·ban alapították.
A betegek száma naponkint 70-re rúg, kiket 6 nővér ápol.

28. Ungvári Máriaház. A zárda és iskola alapítója
nagys. Bugyis András ungi főesperes és ungvári apát
plébános. Az intézet 1879. szept, 28-án nyittatott meg,
áll 2 osztályú népiskolából és óvodából fiúk és leányok
számára. Az intézet az alapító plébános úr hatósága alatt
áll. Tandíjat illetőleg az I. osztálybeliek I-2 forintot, a
II osztálybeliek pedig 3-4 forintot fizetnek egész évre;
az óvodások pedig havonkint 50-50 krajczárt. Ar- inté
zetnél 3 tanítónő van, kik közül egy okleveles, másik
kettő pedig seg édtanítónö. Az intézet különben jól van
felszerelve. A növendékek száma 200; köztük 109 róm.
kath., 8 gör. kath., 2 gőr. keleti, 2 reform. és 79 izraelita.

(Vége kővetkezik.)

Szőllősy Kdroly.

HEG YI SET ÁK.
(Folytatás.)

Z e 11 a m S e e.

A jó idő folyton tartott, ma is aranyos reggre vir
radtam. A táj aranyfényben úszott, elragadó látása imára
dagasztá keblem et. Ha emberi remek alkotást látva, gon
dolunk a müvészre : hogy ne gondolnánk Istenre, látván
alkotásának remekeit. Vasárnap (aug. 7.) lévén, felsiettem
ünnepies hangulatomban a templomba, megadni Istennek
ami Istené. A templom a piacz oldalában fekszik, tőle

külön áll mint egy campanile a massiv négyszög torony,
oly tömör tömeg, hogy beillenék citadelle-nek is, de igen
szép építés. A harangláb körül nyilt ablakok futnak,
karcsu oszlopokkal rácsozva, a torony teteje olyan mint

Uj M. Sion. XIII. kötet. IV. fUlet. I 8
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Fischhorn váráé : kártyaház alaku. A templom szép góth
ízlés érdekes faragványokkaI. A boltívröl, mely elválasztja
a szentélyt a vhajótól, colossalis feszület függ alá, mint
egy csillár, szintúgy ab. Szüz szobra is. Ezt általánosan
így találtam a salzburgi herczegségben, de tetszésemet
ki nem nyerhette, mert az aláfüggő alakok nemcsak hogy
zavarják a csúcsívek szellemiséget, hanem elveszik a szen
télybe való kilátást is. A templom oldalán a jól ápolt
temető terül el. Itt minden sírkereszthez szenteltvíztartót
erősítve, illetőleg hozzávésve találtam. A templomba jövő

nép nem mulasztja el felkeresni övéinek sírját sbehinteni
azt szentelt vízzel. Mennyi vizet szentel itt a pap! A nép
igen vallásos, buzgó, nincs vasárnap, hogy ne volnának
gyönök, áldozók. A pintzgaui nők öltözete épen nem
tetszetős, magas, széles karimájú fekete férfi kalapot vi
selnek, ami a templomban kűlőnős látvány, emlékeztet
zsidó synagogára. A pintzgaui népnek hetven százaléka
golyvás, ennyire nagyítás nélkül becsülöm a golyvások
számát. Meglátszik a szegény népen, hogy az erős munka
nagyon megviseli őket, a nők kőzőtt nem láttam friss,
eleven arczot.

Mise után kiültem szállodám parkjába a tó fölé s
gyönyörködtem zamatos mokka mellett a táj hasonlithat
lan szépségében, Keletről szemközt velem pompás benőtt

hegyek, buja legelökkel. Az átellenes hegy tövében a
Riemann villa s nehány magán gazdaság kaczérosan kan
dikál ki a lombok közül. Keletnek a kép csupa eleven
ség, csupa élet. Ellenkezőleg éjszaknak. Itt a sziklaten
geren (das steinerne Meer) mint a merevültségnek képén
szinte megrnerevűla szem is. Kövé vált titánok, egy rop
pant kőfal ez az elláthatlan. mértfőldekre terjedő hegy
sor, melyröl uj meg uj kúpok, éles csúcsok merészen
emelkednek a felhőkbe. Most ragyogva visszaverik a nap
sugarait. Délnek ismét egy friss kép, és az a legszebb.
Zöld hegytömegek fölött pompás havaskúpok emelik ki
ősz fejöket, királyi méltósággal viselvén a sziklavállaikról
lefolyó herrnelint. Tekintetünket mindnyája fölött leköti
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a Kitzsteinhorn merész kúpja, melyet nem ért még em
beri láb. E hegyek már a Gross-Glockner hegycsoport
hoz tartoznak. Ugyancsak délnek méltóságosan emelkedik
ki a völgyben Fischhorn vára. A tó még csak nehány
évtized előtt egész a vár alá ért s innen egy csatorna
egész Bruckig közvetítette volt a közlekedést. Azóta a
város folyvást betöltette a tavat, és ma már száz holdon
kaszál -- nádat, a csatorna pedig egészen el van moho
sodva. A tó hossza egy, szélessége fél óra, mélysége 73 láb.

Hogy a tónak még nyugati részét is át tekintsern,
áteveztem a kis gőzösön a tulsó partra, a Riemann vil
lához. Mily gyönyörü innen is a kép! Előttünk fekszik
a mérsékelten emelkedő csinos város, benőtt magas he
gyektől körülzárva. A kőzépsö hegy felső részén meg
szünik a növényzet, de gyöpös az egész a tetejéig. Ez a
Schmittenhőhe, 5900 láb magas kilátáspont, Zellben az,
ami Nápolyban a Vezuv. A hegy órmáról alávilágítanak
egy színes lobogókkal ékített épület mészfalai- ez a
vendéglő a Schmittenhöhen. De ez a magason távcső

nélkül alig vehető ki. így hát láttam minden oldalról a
keretet, melybe foglalva van a kék zelli tó, a salzburgi
herczegségnek legszebb tava.

Zellben az élet központosul a tóparton, ez az ele
gans része a városnak. Az utolsó évtizedben ízléses, pom
pás szállodák s nyaralók épültek itt, valamennyi az igen
barátságos, egyszerű s mégis oly ízléses svajczi stylben,
Barna fakeretben zöld ablakok, virággal megrakott kis
erkélyek, fölöttük a kinyuló gerendatető, rnindez a park
lombjaitól megárnyékozva, a fehér homokutak között száz
meg száz színben ragyogó virágágyak - vajmi festői s
barátságos kép ez, és mily jól illik e styJ épen ti. he
gyekbe! Legelegansabb s legnagyobb az Erzsébet csá
szárnéhoz czímzett szálloda, a Gizelavasut tulajdona. Szép
erkélyei és az emeleteken is üveg verandái vannak, alatta
pedig a fürdők az uszodával. ZeU máris havasi fürdőhely

és még inkább azzá fejlődik. A parton kikötve áll a kű

Iőnféle szerkezetü, elegans és egyszerű csolnakok serege,
18*
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részint a szállodák, részint a várostól szabadalmazott pol.
gárok, többnyire szegény halászok tulajdona. A kis
gőzös, mely csak SO-60 személyt fogad, egész nap te
vékenységben van, a tavat majd hosszában, majd széles
ségében szelvén. A tópartnak az az egy hiánya van,
hogyaparkültetvények fiatalok még, nincs elegendő

árnyék, de ezen mindinkább segít az idő.

A nem egészen kétezer lakost számláló városka igen
csinos, és emelkedik évről évre, amit az élénk látogatás
nak köszön. A vendégeknek mindinkább több hely kell,
ezek mindíg több pénzt hagynak itt, így gyarapodik a
város. Van a piaczon több szép kirakatú bolt is luxus
árúkkal, legnagyobbrészt berchtesgadeni gyártmányok,
a havasoktól kölcsönzött motivumokkal, mindannyi ki
sértő i a tourista tárczájának, Közlekedési eszközökről:

kocsi, öszvér, hátaslovakról jól van gondoskodva, mert
Zell egyik kiindulási pont a magas havasokra. Itt látni
jönni-menni a hegymászó daliákat, barnított arczczal, le
hámlott füllel, orral, fölperzselt nyakkal, felszaggatott
bőrrel, foszlányokba ment ruhával, de valamennyinek
arczáról ragyog az emelkedettség, az ihlettség, elszánt
bátorság. Hozhatnak is emelkedett lelket, a magasról
jönnek. Vannak boltok, melyekben a hegymászáshoz
megkivántató felszerelési czíkkek a legkisebb részletekig
kaphatok. Érdekes kiállítás. A város minden ízében a
havasvilág jellegét viseli.

Eddigi vándorlásom után igazi jótétemény volt a
fürdő. Amit megtagadtak a jeges Enns és Salzach, azt
pótolta a zelli tónak elevenítő vize. Csak az árakat talál
tam drágáknak, mert negyven krajczár egyszeri fürdésért
az uszodában, illetőleg a szabad tóban, kissé sok. Az
étkezés is aránylag drága, de az árakat kiegyenlíti az
étek minősége, bősége és a pontos felszolgálás. Itt nem
találtam öntelt, fitymáló, henczegő pinczéreket ; a ven
déglős fegyelemben tartja népét, a felszolgálás a legna
gyobb illemmel, figyelemmel történik. Feltünt eddigi
utamban az, hogy seholsem találkeztam zsídöarczczal,
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mintha épenséggel kerülnék a hegyeket. Egy pesti úr,
asztalszomszédorn, megjegyzé, hogy ő nemis tudja felta
lálni magát, annyira hozzá lévén szokva már a zsidókhoz,
mert nálunk - úgy mond - annyian vannak már, hogy
Lipótvárosban tíz év mulva már a plébános is zsidó lesz.

Délben égizivatar jótékony esőt hozott, mely nem
csak a szomjas természetet frissíté fel, hanem rugékony.
ságot hozott lankadt tagjainkba is. A hegyekben félni
kell, hogy ha megeredtek egyszer az dg csatornái, Phoebus
nem egyhamar dugja ki ismét aranyos arczát. Aggodal
mam ez egyszer nem valósult, a felhők csakhamar szaka
dozni kezdtek, egyes foszlányaikat ott hagyva a hegy
kúpokon. Este ismét azur égben visszatükröződött a tó,
és a nap alkonyatában pompásan ragyogtak, lángoltak
a havasok ; - igéző látvány. Lefekvés előtt még in
tézkedtem kora keltésről, hogy jókor indulhassak a
Schmittenhőhe-re, ha kedvez az idő.

Aug. 8-án. A tegnapi pompás estnek megfelelt a
mai fényes regg. Ötkor indulván, ajtómban egy fiatal
ember köszöntött s kért, legyen szabad-e neki hozzám
csatlakoznia, ő is a Schmittenhöhe-re megy, és nem ismeri
az utat. Nem szeretek ugyan idegenek társaságában járni,
futólagos omnibusz-, kocsma-ismeretségeket kötni; nem
szeretem magam gondolataimban, andalgásaimban kőző

nyös szókoptatás által zavartatni: de ha szívességrőlvan
szó, ezt megtagadni nem tudom. Noblesse oblige, A fiatal
ember főldimnek, veszprémi születésünek mutatta be ma
gát, de se nevet nem vallott, sem jegyét át nem adta,
amiért én is felmentve voltam a magam bemutatásától.

Némely ember csupa hiuságból nem cserél jegyet, rösteli
becsületes nevét, ha nincs egy kis czím hozzá. Aki e
kórban szenved, segítsen magán úgy, mint ama vidéki

.magánzó, ki Pestre tévén át lakását, ily czímekkel ve
zeté be magát a társaságba: N. N. Magyarország állarn
polgára, Budapest főváros nyilvános és rendes lakója, a
cs. kir. katonai uszoda pályavégzett növendéke, Koburg
herezeg ő fenségének lakó szomszédja. - Meglehet azon-
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ban, hogy fiatal barátom már azért is fölöslegesnek ta
lálta vallani nevét, mert a név helyett eléggé szólt már
arcztypusa. De ha még ez sem árulta volna el: úgy két
ségben nem hagyott volna kiléte fölött az il kőrülrnény,

hogy midön kabátját vállára vetette, kimondhatatlanából
két szem pislogott ki a világba. A frictio erosivus ere
jének következménye. Hiába, a zsidó ha még oly ga
vallér is, toilettejében mindig van valami hiba, különösen
az elfedhető részeken. Társalgásunk élénkség tekinteté
ben sok kivánni valót hagyott hátra, mert én hegynek
menve nem koptatom tüdőmet még beszéddel is. Társam
látszólag unatkozott, ám én nem vállalkeztam mulattatő

jának, hanem csak vezetőjének. Az út mutató táblákkal
úgy ki van jelölve, hogy gyermek is elmehet rajta. Lát
ván társam, hogy biztosan járhat itt maga is: azon ürügy
alatt, hogya délutáni vonattal még tovább szeretne
menni, elpárolgott mellőlem, köszöntés nélkül. ZeI1íg nem
találtam zsidót utamban, ez volt az első, ez is nekem
jutott. Nem szeretnek hegyeket mászni, inkább az elegans
fürdőkben terpeszkednek.

A legrövidebb vonalban kihasitott s jó karban tar
tott út okozza, hogy az 5900 láb magas Schmittenhőhe

aránylag könnyen érhető el, ha nemis fáradság nélkül,
ugyanis három hegy áll utunkban, melyekkel meg kell
küzdenünk. Az első szép erdős hegy, a meredek út szá
las fenyvek között kellemes árnyékban vezet. A hegy
tetején frissítökkel szolgál egy svajczi restauráczio. Itt
átvesz a második hegy, és vezet az út a nap hevében,
mert itt az erdő tökéletesen ki van irtva, csupáncsak a
hegy teteje van még benőve. A harmadik hegy maga
a Schmittenhöhe. Gerincze, melyen az út vezet, egészen
kopár. Itt a meredeknek, legtöbbet szenvedünk a naptól.

A regg kellearesen friss, a lég balzsamos volt, a har
matés esőcseppek mint gyöngyök ragyogtak a kelő nap
fényében. Lelkem emelkedettségében könnyen haladtam
s egy darabig első voltam. De csakkamar megelőztek

őszvértlöháton, szamarakon jövő urak, hölgyek, ismét
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begyakorolt hegymászók, kik mintegy versenyt futottak
s próbálkoztak a hátasokkal, vajjon sikerül-e nekik is
oly gyorsan a magasra jutni, mint jutott már elég szamár
az életben. Róvid idő alatt azt láttam, hogy ma egész ka
ravánokban mennek látogatók a Schmittenhőhere, míg
mások, kik ott megháltanak s nézték a nap keltét, már
lefelé jöttek, daloló jókedvben. Olyan járás-kelés volt az,
minthacsak vásár volna ma ~ Schmittenhőhen. Kilencz
óra volt, mikor a vendéglőhez értem.

A legmeghatóbb benyomások, miket életemben vet
tem, a kettő volt: mikor Opcsinoról első ízben láttam a
kék Adriát, a véghetetlenségnek e képét, azután, mikor
la Stortanál szemeim első ízben pillantották meg sz. Pé
ter kupoláját, hitünk központjának e magasztos jelvényét.
Meghatottságomban mindakét ízben térdre omolhattam
volna. E benyomásokhoz hasonló volt az, mikor ma a
Schmittenhőheről szétvetettern szemeimet a nagyszerű

panoramára; Itt is tenger, a hegyek tengere tárult ki
előttem, hogy szinte beleveszett a szemem. A legvégsöbb
láthatárig csak roppant hegyeket, kimagasló havas kú
pokkal, felhőket érő csúcsokkal egymásfölé tornyosodva
lát a szem. Benedicite montes es colles Domino - kiálta:
fel lelkem elragadtatásában.

A Schmittenhőhe minden oldalról szabad hegytető

lévén, szabad kilátást nyujt minden irányban. Délről éj
szaknak a magas Tauerek hegyláncza nyúlik hosszú
mértföldekre, és e kép leginkább köté le érdekemet,
mert ezek mind hóval lepett havasok már, köztük a két
havasfejedelem is: a Gross-Glockner meg a Gross-Vene
diger. Az elsőt távcsővernén egészen tisztán vehettem
ki, gletschereitöl kezdve egész a kúpig, a másodiknak
csak kúpját látni a távolban. Ugyancsak délnek, köz
vetlen Zell fölött a kapruni völgy nyilik, a havasok
körébe vezető kapu. A Schmittenhőheről belátni anagy
szerü sötét völgybe. Éjszakról keletnek a roppant szikla
tenger (das steinerne Meer) elláthatlan sorban vész el.
Keletnek nézve alálátunk a tóra, mely a magasról csak
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mint egy kis medencze veszi ki magát, a csolnakok rajta
pedig épen csak mint apró pontok. A néző alig tud meg
válni a leirhatlan nagyszerü képtől, dagadt keble pedig
még magasbra vágyik. E magasbra törekvés, lelkünknek
e nizusa mélyen érezteté velem, hogy lelkünk hazája nem
a föld porondja, hanem az ég. - Aki a panoramát tanul
mányozni akarja, az a vendéglőben az étterem falain erre
szolgáló térképet talál, melyen meg van nevezve min
den kúp.

Bevégezvén szemlémet, betértem én is a vendéglőbe

egy kis frissítöre. Az ebédlőben úgy mint a szabadban
az asztalok tömve voltak, annyi volt ma a vendég. A
vendéglős konyhája s pinczéje minden tekintetben kitesz
magáért, de van is keletje. Láttam itt annyira kifejtett
étvágyakat, láttam oly szivós gégéket, hogy szinte cso
dáltarn, mikép képes egynémelyik ember annyit fogyasz
tani .harnarjában, rnikor én egy csésze chocoladeval is
beértern. Az árak itt magasak: ám a magason vagyunk,
minden czikket öszvér hátán kell ide hozni, egy öszvér
fordulása pedig öt-hat forint. De pénzünkért jót kapunk
és bőségesen. A vendéglős salzburgi vállalkozó, ki az

·idényre ide kijön. Vendéglője el van látva elegendő ágy
gyal is, mert többen hálnak itt meg a nap kelte kedvéért,
akikkel megtörténik néha az is, hogy több napot is töl
tenek itt, mig tiszta reggelre virradnak.

Tíz órakor, miután még egy bucsúpillantást vetettem
a nagyszerű tájra, meg az ott maradt zsidómra, kinek
tehát épen nem volt annyira sietős dolga, fütyürészve
lefelé ereszkedtem. Nem mentem, az út maga vitt, oly
gyorsan, hogy délben már a tóban úsztattam kissé meg
viselt tagjaimat. Utána bezeg izlett az ebéd. Mulattatott
egy jelenet. Egyik asztalnál letelepedett egy uri család,
a családapa vastag plaidbe burkolva, rákpirosra kigyult
arczczal. Övéi aggódva tapogatták őt, hogy nem üti-e
mega guta. Ö nyugtatta Öket, hogy nincs semmi baja,
csak megizzadt, visszajövén a nagy hőségben a Schrnit
tenhöheröl, Megis izzadhatott őkegyelme, mert ő egyike
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volt azoknak, kiknek érvágyát s szivóságát csodáltam
odafönt. Sőrre vörös bort, vörös borra liqueuröket től

tött magába egymásra. A sok szesz, a nap heve, a pot
róhos has - bizony megüthette volna a guta, de elmult
veszedelmes emotioja minden baj nélkül.

Szerettem volna a következő napot még a kapruni
völgynek szentelni, hogy járhattam volna hóban is, s
szakaszthattam volna magam virágokat a hó kőréböl, de
fel kelle hagynom tervemrnel, mert a bérlő egy lőért

tizenegy forintot kért, azonfelül odafönn még vezetőt is
kellett volna fogadnom ; de még némely felszerelési czik
ket is vásárolnom, annyi költség pazarlás lett volna egy
bizonytalan napért. Be kellett érnem vele, hogy láttam
a sok havat, füvészgyüjteményemet pedig könnyen kibö
vítettern, lévén emberek, kik odakínálják csekély pénzért
a havas flora legvakmerőbb gyermekeit: graphalium
(Edelweiss) nigritella angustifolia (Kohlröschen) valeriána
celtica (Speik) mindez kapható egypár krajczárért, Kap
run kelyett másra határoztam el magamat: fölvenni meg
szakasztott utam fonalát, de utamban megnézni a raurisi
meg a gross-arli sziklaszorosokat (Klammen) nevezetes
vízzuhatagjaikkal, melyekről mint egyetlen természeti
tüneményekről sokat hallottam, sokat olvastam.

BUC;3út veendő a kedves Zelltől, a nap ragyogó al
konyatában még egyszer körülevezém a kék tavat, majd
andalogva odaengedvén magam a játszi hullámoknak,
majd meg az evezőhez látván, melyet egykor oly szen
vedé1yesen forgattam vala, szelvén villámsebesen a szőke

Duna szellős hullámait. Mult idők emlékében é1delegtem,
visszagondolván a jó barátokra, kikkel annyi élvezetes
órákat éltem, mivelvén a csolnakázás sportját. Elmultak
a szép napok, szétzülledt flottánk, elkorhadtak a villámos
csolnakok, Merengvén a kúpokat bársonyos pompában
megvilágító nap alkonyatában, gondoltam a tulvilágra,
melynek sem napra sem holdra nincs szüksége, hanem
melyet Isten felsége világit meg. Merengő méla han
gulatomtól nem szabadultam többé, mert még- vacsora
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fölött is hallgatnom kellett egy cziteramüvész érzékeny
bús havasdalait.

A r a u r i s i é s a g r o s s a r 1i s z i k 1a s z o r o s o k.

Aug. g-én. Legközelebb ezélom Taxenbach vala.
A reggeli nyolcz órai vonat kilenezre már oda hozott.
Sokan szálltak itt ki, ugyanazon czélt követvén velem,
A pályaudvaron lámpásokkal ellátott fiuk tolakodva
ajánlkoztak világítóknak a sziklatunnelben meg a bar
langban, de. senkisem hederített rájok, mert van ott vi
lágító amúgy is. A pályaudvartól husz percz alatt be:
gyalogoltam a csinos városkába, és a Taxenwirt-nél
megrendelvén ebédemet, egyenesen a. sziklaszorosnak
tartottam. A mutató táblákkal kijelölt uton eltévedni nem
lehet. Leérvén a Salzachhoz, nem találtam nyomát a pá
lyának,mely külömben a parton halad. Csak azután vet
tem észre, hogya Schlossberg alatt vagyok, melyet alag
utban szel a pálya. A Salzach áthidalása után keskeny
ösvény vezet a völgybe, melyen vágtatva jön le a rau
risi patak. (Rauriser Ach) Ez az a víz, mely a szikla
szorosban annyi esés után hősiesen utat tört magának,
és most futva menekül a Salzachba, hogy ujra el ne fog
ják. Mennél inkább elörenyomulunk, annál nagyobb zú
gás éri fülünket, annál inkább összeszorul a völgy, míg
végre egy tág katlanba érünk, melyet félkörben szálas
fenyőkkel s juharral koszorúzott meredek sziklák elzár
nak. A sziklák aljánál ezüstös tajtékban alászakad a viz
tömeg, mely a szirteken százszorosan megtörve s azokat
elborítva, dühösen tovább száguld, Ez magában nagy
szerű látvány már, de még csak bevezetés a sziklaszoros
hoz, a Kitzloch-Klammhoz. A név eredete ez: van az
egyik szikla magasán egy kis barlang és a barlangban
egy keskeny nyílás le. az örvénynek. Ez oly meredek,
hogy mikor egyszer egy kecske (Kitz) e nyílásból alá
ereszkedett, nem tudott többé a nagy meredek miatt
feljönni. A vízzuhatag is Kitzlochfallnak neveztetik.

A sziklák aljában, az említett esésnél sátort ütött
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egy fényképárus, épen a barlang irányában. Ez csepegőkő

barlang, de oly igénytelen, hogy a tourista nem méltatja
többre, épencsak hogy benéz a torkolatába. Szemeinket
más köti itt le: a felmenet a sziklaszorosba. Ennyire vak
merő feljárás felülhaladta minden képzeletemet, és én
szédelgös létemre nem is mertem volna kisérteni az eget,
ha a képárus nem biztosit, hogy nem történhetik itt semmi
bajom, nézzem csak, mikép viszik fel a szülék magukkal
még iskolás gyermekeiket is. Restat iter coelo, coelo
tentabimus ire. Elhatároztam tehát magam, Istenbe vet
vén bizodalmamat: Etenim manus tua illuc deducet me,
et teneb it me dextera tua. A feljárás valóban szédítő,

Két magas sziklahegy között csak keskeny rézs van,
melyen esésről esésre alázuhog a raurisi Ach. Az innenső

sziklára úgy szólván légben függő Jákob lajtorja-féle
falépcsözet vezet és úgy kerüli meg a sziklát, mintegy
20-30 öl magasig. Itt azután ugyancsak Jégben függő

hid átvezet az örvény fölött a tulsó sziklára, Bent va
gyunk a szorosban, sötét sziklák között, a plaidet ma
gunkra kell húznunk, mert jégverem hideg éri tagjainkat.
Ahidon, bevallom, borzadás fogott körül. Fejem főlőrt

fenyegető szétrepedezett sziklák, lábam alatt a borzasztó
örvény, pokoli zúgásával. és én fölötte a légben, töré
keny gerendától tartva. Iszonyatos valami, és mégis meg
kell állapodnunk a hidon, mert innen tekintjük át a nagy
szerü vizzuhatagot. Felülről dühöngve nekünk tör ezüstös
tajtékban az összeszorult ár, alattunk uj meg uj akadá
lyokon megtörve, nagy zúgással tovább vágtat, a hullá
mok permetezése fölér egész a hidig s locsolja az iszo
nyodó nézőt. Membra tremunt, gelido concussa pavore.
A viztömeg majd nyiltan zuhog alá, majd meg sziklák
között vész el, mig ujra napfényre kerül. Borzasztőn

nagyszerű kép! A tulsó sziklára jutván, egyalagut, ille
tőleg tárna vesz fel, mely még a rómaiaktól ered. Ugyanis
a raurisi völgy gazdag volt aranyban még a rómaiak
után is, egész a legújabb időkig. Nevét is aranytól ere
detezik : Rauris = aurum (úgy mint árgyélus = aprupor;
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= ezüst). A tárnában van mindíg ember, ki mécsesel vi
lágit egész a kijárásig, amit külömben jól égő szivar is
pótol. Kiérve a tárnából, a csöndesen folyó raurisi patak
előtt állunk s látjuk annak első esését a sziklaszorosba.
A mitsem sejtő szelid patak hirtelen egy medenczébe
esik, melyböl mérgesen visszaveri a tajtékzó habokat.
·Épen a déli nap világitotta az esést. A rnedenczében
forraló habok szivárványszinekben játszva úgy tűntek

elé, minthacsak tűz égne amedenczében, fölötte a per
metezés pedig minthacsak láng volna. Ez tünderies lát
vány volt, mely örökre emlékemben fog maradni.

Az utacska a folyó mentében felvisz egész Raurisba,
mely valaha bányaváros volt. Kiaknázták, kifogyott az
arany. Több roszat okoz, mintsem jót. Már Ovidius ezt
irja róla:

Effodiuntur opes, írritamenta malorum.
Iamque nocens ferrum, ferroque nocentíus aurum
Prodíerat, prodit bellum, quod pugnat utroque,

Sanguíneaque manu crepitantia concutit arma,

Vivitur ex rapto, non hospes ab hospite tutus,
Non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est,
Imminet exítío vir coniugis, illa mari ti,

Lurida terribiles miscent aconita novercae,

Filius ante diem patris inquirit in annos,
Victa iacet Pietas . . . . . . . . . . . . . • . . .

Visszamenet egy harmadik sziklához értem, az igazi
Kitzlochhoz. Itt van a barlang a keskeny nyílással, mely
ből aláereszkedett a kecske. Szédítő örvénybe nézünk
alá. A barlangban egy szegény nő a Tauern hegyvonal
ban lelhető érczkovakat árul. Ha remeteséget keresnek,
ezt a barlangot, ezt a sziklaszorost választanám. Vissza
menet már teljes bátorsággal tudtam megállapodni a lég
ben függő hídon s csodáltam még egyszer Istent e nagy
szerü müvében, Ide jöjjőn a büszke ész, mely az emberi
alkotások nagyszerűségében olyannyira pöffeszkedik, s
látni fogja, mennyire törpe a legnagyobb emberi alkotás
is ahhoz képest, mit Isten e szorosba rejtett.

Mikép támadt esziklaszoros ? Ezer évek előtt repe-
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dések támadtak a sziklákban, és e repedésekben utat
találtak magoknak a havasokról leolvadt vizek.

Quid magis est saxo durum P quid mollius unda?
Dura tamen mofli saxa cavantur aqua.

Itt tavaszi hóolvadások, nyári záporesők után nagy erő

vel nyomult a viz a hasadékokba s kitágította, kimosta
azokat mindinkább. Ezt a simára csiszolt sziklafalak ad
oculum dernonstralják, de mutatja az is, hogy a me den
ezéket mindíg mélyebbre vájta ki a viz. Némely helyen
az alámosott sziklák fönt összetartanak még s képeznek
ívboltot, melyböl mintegy kapuból dől a viz.

A mondott falépcsözet igen szilárd mü s azért tel..
jesen biztos. Mellig érő erős karfák oltalmazzák a szé
delgős nézőt, a hid pedig hármas karfával is el van látva,
alulról fölfelé. Naponta megvizsgáltatik az egész emel
vény és a legkisebb hiány is azonnal kijavíttatik. Kü
lömben a sziklaszoros utnak is szolgál a raurisi völgybe,
járt ut ez tehát, és fát is úsztatnak a szoroson. A fa
sokszor megszorul a sziklák kőzőtt és ott reked, míg
magasabb ár ki nem emeli. Ha magától le nem jön a fa :
úgy favágók köteleken ereszkednek le s úgy csáklyázzák
ki, életveszélylyel a szálfákat. Télen befagy a viz az
egész szorosban, vajmi nagyszerü kép lehet az is!

Örültem, mikor lent voltam ismét. Mégis nem. jó
oly magason lenni. Mit jelent az életben magasra jutni?
kényelmes utat nyugtalanitóval felcserélni. - A szegény
képárus mellett el nem mehettem anélkül,hogy valamit
ne vásároljak tőle, jóllehet már Zellben elláttam volt ma
gam a Kitzlochfall felvételeivel. Ö némileg öre e termé
szetesodának. A fényképészet sokat keres ahavasokban,
mert minden állornáson, minden nagyobb pályaudvaron
árultatnak az illető helyek és tájak többrendbeli felvé
telei, és nincs látogató, ki azokból emlékül ne vinne ma
gával, annyival is inkább, mert a képek igen olcsók, pél
dányonként 15 kr, látogatójegy - 25 kr, kabinet alakban.

A Taxenwirth neje várt a megrendelt ebéddel s
mond~atom jól tartott, úgy hogy szívesen fizettem meg
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neki a zelli árakat, csupáncsak a két apró pisztrángért
sokaltam a nyolczvan krajczárt itt, hol a pisztráng bő

ségben vagyon. A drága árakat a vasut teszi: a pisztráng
magas árakon a városokba küldetik el. Időm elég lévén,
forgattam az emlékkönyvet, mely elémbe is tétetett, hogy
örökítsem meg magam benne. Sok jó nevet találtam
benne hazánkból is. De azt vettem észre, hogya könyv
ből sok autograf ki van már vágva. Vannak, kik nevök
mellé költeményt is irtak a Kitzloch-Klammra, még pe
dig női szellemek is, de nem nagy szerencsével, úgy
hogy rájok is illenék, amit II. József császár Kemeter
urhölgynek irt vissza, mikor ez költeményeit beküldte a
császárnak: "Meine liebe Kemeter, mach' Sie lieber
Hemeder".

Naiv vendéglősnömmeg nem foghatta, hogy mit ta
lálnak itt voltaképen nézni valót a városiak, mikor a vá
rosban sokkal több látni való van, ő megfordítva örül,
valahányszor a városba mehet. így igaz az, hogy quoti
diana vilescunt. Hogya levegő jó és egészséges. azt ő

is bizonyította. Nálunk az ember - úgy mond - vagy
mint gyermek hal meg, vagy mint 6sz, más temetés
nemis fordul elő, járvány pedig soha se kerül ide. Aki
tehát felserdültél, e boldog tájban telepedjél le - hogy
hosszú életü lehess a földön.

A délutáni három órai vonat négyre már St. j o
hannba hozott. Itt van a grossarli, vagyis a Liechtenstein
sziklaszoros. A pályaudvaron omnibusz és egyfogatu jár
müvek lázasan kapkodnak az idegen után. Némelyek
egyenesen a Klammba viszik és a következő vonatig
vissza is hozzák az utazót, mert három óra alatt meg
lehet tenni a kirándulást. Én nem akartam oly hamar
elmosni a benyomást, melyet a KitzlochKlammböl hoz
tam) másrészt akartam a gyönyörü fekvésü várcskát is
s annak díszes egyházát látni. J ól magasan fekszik a
felső város, zöld hegyek közé ékelve, A kopár kúpok
mind távol esnek, azért itt az egész sceneria üde életet
lehel. A völgy, melyet a Salzach mos, a legszebbek egyike.
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St. Johann a Pongau föhelye. A várost nehány év
előtt tűzvész pusztitotta el, melynek áldozatul esett tem
ploma is. Ma. szép épületekkel ékeskedik. a város: az
emeletes postavendéglő, a két emeletes Rossian szálloda,
a polgári sörház tehintélyes épületek, de legfőbb éke a
városnak a szép góth egyház, mely mint megujult phoenix
kelt ki a hamvakból. Elhelyezkedvén Rossiannál, azonnal
oda sieték.

A templom külseje nélkülöz minden ékítményt, csu
pán kettős tornya szép áttört mű. A templom belsejében
az épitész jóformán a bécsi fogadalmi templomot tartá
szeme előtt, nagyon egyez vele, leszámítva természetesen
a gazdag aranyozást, az üvegfestményeket sat. Egyéb
iránt nemes egyszerüségükben is mélyen hatnak a lélekre
a szellemies ívek, Eddig csak három oltára van, a töb
bire folyton folyik az adakozás. Fennen szól e szentély
a hivek vallásbuzgalmáról s ki nem fárasztható áldozat
készségéról. Egy ily kis község százezereket tudott össze
gyüjteni, hogy méltó házat emeljen az Urnak. Valóban
ritka példa ez anyagias időben. A polgárok elődei há
romszáz év előtt még protestansok voltak, St. Johann
főhelye volt a protestantismusnak Ponganban. A kath.
utódok adiszes egybázzal helyreütötték a multat, fénye
sen eleget tettek apáik elpártolásáért. A hegyekben egy
általában erősen gyökerezik még a vallásosság, él a hit.
A hegyek szüntelen az égre utalnak, és a hegylakosok
értik ez égmutatókat s követik is. Sokszor templomokkal
ékítik a hegyek bérczeit. Aki járt alsó Stajerországban,
az elcsodálkozott sokszor a majdnem hozzáférhetlen tem
plomokon, melyeket a legmagasabb órmokra emelt a nép
áhitata. Gloria in excelsis Deo - visszhangzik itt minden
ilyen megszentelt bérczről.

Mikor a st. johanni templomban jártam, több nő

buzgón síkálta a márvány padlózatot. Kérdérn, nincs-e
talán holnap templomünnep, mivelhogy oly buzgón tisz
togatják a templomot. Nincs - vala a válasz - a sikálás
itt rendesen történik, rnert illik, hogya templom mindíg
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tiszta legyen. Meg vagyok győződve róla, hogy a lelkes
nők bér nélkül végezték a munkát, mert bizonyos büsz-
keséget helyeztek abba. .

Aug. 10. A tegnapi esti zivatar kellemesen hűtvén

le a leget, üdítő séta esett a Liechtenstein sziklaszoro-
'soknak. Vendéglősöm ugyan előzékenyen megkinált ko

csival, de én nem élek azzal míg lábam visz, ez pedig
már annyira be volt gyakorolva, hogy szintemegkivánta
a járást. Az országutról mellékut tér le a Salzachnak és
visz, mutató táblákkal kijelölve, a hegyek aljában egész
a hegyszorosig. A hegyszoros elötti téren két szép ven
déglő épült a barátságos svajczi ízlésben, és már sok
kocsi várt itt a sziklaszorosból visszatérő látogatókra.
A kocsik nem mehetnek tovább a szorosba. Innen szép
árnyas ut vezet fiatal erdőbe, melyben meglepett a majd
nem tropikus buja növényzet. Alig haladtunk egypár
száz lépést, megállapodunk a "szép kilátásnál", mely
mellett ismét frissítökkel kináló restauráczio van. A szép
kilátás nem hiába viseli nevét, mert valóban gyönyörü
kilátás van e pontról a messze völgybe, a távol hegyekre.
Innen az ut lejtőben egy gyaloghidra hoz. Rögtön itt
van a szilaj viz, a Gross-Arlach, azt sem tudjuk, hogy
honnan kerül ide. Egy amphitheatrumban állunk, jobbra
balra koronázott sziklák, szemközt velünk egy tömör
sziklaíal, melyböl csak egy keskeny hasadék látszik ki
- a bemenet a sziklaszorosba. Dante poklára emlékeztetem.

Ell, qnanto a dir, qual era, é cosa dura,
Questa selva selvaggia, asp ra e forte,
Che nel pensier rinnova la paura.

Az előcsarnok ajtóval el van zárva, itt husz krajczár
belépti dij fizettetik, árultatnak azonkivül frissítök is:
tej, vaj, eper sat., továbbá fényképek, érczkövek, kö
ékszerek - egy kis bazar, csinos ízléses árúkkal. 1876-ig
csak annyi volt tudva a szorosokról, hogy léteznek, de
belsejökbe senkisem hatott még be, az mindidáig titok
volt, csupán favágók bocsájtkoztak le néha köteleken a
mélységbe, hogy kicsáklyázzák aszorosban fenakadt fát.
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Egynémelyike ott hagyta életét. A mondott 1876-iki év
ben hozzáférhetővé tette a szorosokat a havas-egylet a
sz. johanni község s egyes természetbarátok hozzájáru
lásával. Liechtenstein herczeg, itteni nagybirtokos, ötszáz
forinttal s faanyaggal járult a czélhoz. A munkálatok tíz
ezer forintnál többe kerültek. A beléptidij a mű fentar
tására és az adósság törlesztésére fordittatik. Évente kö
zépszámmal tízezer idegen fordul itt meg, ami kétezer
forintot jövedelmez a községnek az emlitett czélra. A
szorosok eredeti neve volt: Grossarler-Klammen am
Passe Stegenwacht, ujabbari Liechtenstein herczeg után
neveztettek el.

Lépjünk be tehát. Dante poklának első körébe lé
pünk, melyet igy ir le a költő:

Vero é, ehe in su la proda mi trovai
Della valle di abisso dolorosa,
Che tuono aeeoglie d'infiniti guai.

Oscura, profonda era, e nebulosa
Tanto ehe, per fieear 10 viso a fondo,

10 non vi discernea alcuna cosa,

Or diseendiam' qua giú nel cieeo mondo ....

A viz iszonyatos zúgása fogad, hüvös lesz a lég a
sötét sziklahasadékban. Ily homályban járhatott Dávid,
mikor mondá: Forsitan tenebrae conculcabunt me. Sa
játságosan ki vannak rágva és csiszolva a viz köszőrű

lése által az örökké nedves falak, melyekre még söté
tebb árnyat vetnek a fejökön tenyésző nyír-, juharfa és
sötét fenyők. A sötét örvény fölött vezető ut robbantá
sok által van nyerve a szikláktől, de oly keskeny térben,
hogy az ember csak meghajolva járhat asziklaboltozat
alatt. Maga az ut a sziklába erősített faalkotvány, kar
fákkal ellátva. Vasuti sínek vannak beeresztve a sziklába
s ezekre rá van fektetve a deszkázat. Több helyütt hidak
vezetnek át az őrvényen, Borzadás fogja el a legbátrabb
lelket is a sötét nedves folyosókban. a légben lebegő

utakon hídakon, a tátongó örvény fölött, melyben pokoli
erők dolgoznak.

Szabadabban lélekzünk, mikor ez első Klarnmböl a
Uj Magyar Sion XIII. kötet. IV. füzet.
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szoros katlanába (Klamkessel) érünk. Óriási tölcsér az,
melynek lejtős falain tavaszszal alázuhognak a lavinák.
Itt padok kinálkoznak pihenésre és egy igénytelen restau
ráczio gyomcrerösítésre. Már a negyedik restauraczio a
hegyszorostól számítva! Ez bántott, hogy a legnagyobb
költőiesség nyomában ott találtam it gyomorprosát, a
szellemlesség mellett a durva anyagot. A katlanban sza
badon legelésző házinyulak jöttek felém barátságosan s
ebek módjára felágaskodva szaglaltak. Zsemleszeleteket
nyujtván nekik, tolakodva kapkodtak utánok, oly szelidek
voltak, hogy megsímogatni, megfogni engedték magukat.
A vadonban szelíd vad, mily ellentét!
" Innen a második szorosba, a "Dom"-ba jövünk,

Dante poklanak harmadik körébe:
la sono al terzo eereh io del la piova

Eterna, rnaledctta, fredela e greve

Graneline grossa, eel aequa tinta, e neve

Per 10 aere tenebroso si rivorsa

Itt a falak nem szürkék többé, hanem feketék, nem
nedvesek többé, hanem csepegöle. Vastag vízcseppek
hullnak fejünkre és a porrá zúzott vízből egész felhő

borít el, lábunk alatt pedig iszonyu dörgéssel zuhog alá
az ár. Fejünk fölött a sötét sziklák egymásra hajolva
colossalis magas ívet képeznek, és közéjök egy óriási
szirt, mintegy zárköve az ívezetnek, be van ékelve, Egy
az örvény fölött vakmerően lebegő hídra lépve, colossalis
ívezett ablakra nézünk, melyből vakító fény ömlik ki.
Ez a Grossarl esése, mely az ablak fölött alászakadván,
az ívezett nyílást mint egy fehér felhő tölti be. Leirha
tatlan hatás, a sötét körben ez a vakító felhőfény ! Et
nox sicut dies illuminabitur. A napsugaraktól megvilá
gítva szivárványszínekben játszik a ragyogó felhő - is
tenekre méltó látvány. Kinek lelkét Istenhez nem emeli
a Dom, abban érzés nincsen. Engem a semmiség érzete
sujtott le, külérzékeim elhaltak, lelkem a földön túl volt,
elhagyott a borzadás is, belemerengtem a mennyei tüne
mény csodálásába.
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A hídon túl egy robbántások által nyert tárna ki
vezet az említett vízesés fölé, melytől szinte rezeg a talaj.
Innen szük ösvény tovább visz egy hídra, és a híd egy
elvont berekbe juttat, melyben csöndesen folyik a Gross
Arlach. Itt az utolsó Klammban meleg források vannak,
St. Johannak nagyobb jövője. A források már a XVII.
században fel voltak fedezve s használtattak is. Életve
szélyes ösvényeken hozták ide a betegeket, egy födött
vízmedencze volt a primitiv fürdő. l714-ben vízár pusz
tította el a fürdőt nemcsak, hanem betöltötte görgeteggel
a forrásokat is. Ezek most a Grossarlach medrében jön
nek ismét napfényre.

Visszamenet megcsodáltam még egyszer minden
egyes pontot s idő kellett hozzá, míg elragadtatásomból
feleszmélve. ismét a földön érzérn magamat. Szinte Isten
kisértésének néztem, hogy mertek emberek ez iszonyatos
sziklaszorosokba hatolni és a tátongó sötét örvény fölött
hajszálon függő légutakat építeni, melyektől tart az em
ber, hogy össze ne roskadjanak lába alatt csak a vízzu
hatag megrendítő erejétől is. De Isten megengedte a
vakmerőséget, hogy dicsőíttessékneve e műben is, mert
aki szemléli ezt a terrnészetcsodát, annak ajkai önkényt
nyílnak meg Isten dicsőítésére. "Balgatag - így nyilat
kozik a Klammnak egyik látogatója - ki a földöntuli
dolgokat felérni törekszik, mikor már földi dolog is oly
nagyszerü, oly fenséges, hogy alig tudjuk elviselni s
hajlandók vagyunk azt áhítatos csodálkozásunkban fől

döntuli münek elismerni". Én a zsoltáros szavaival tá
voztam: Confitebor tibi, quia terrz°bz"lt"ter magnificatus es,
mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis. így
utamban mindenütt Isten szelleme érezhetőbben lengett
körül: a magas ormokon, a virágos völgyekben, a meg
igéző vízesésekben. a méla tavakon - szóval mindenütt
a nagy természetben. Tegnap a Kitzloch-Klammban a
magason, ma a Liechtenstein-Klammban a sötét örvény
ben találtam Isten szellemét s utána mondtam a zsoltá
rossal: Si ascendero in coelum, tu illic es, si descendero

19*
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in ínfernum, ades, - Szeretem Dávidot Vademecumnak
a természetben. Nagy ismerője volt ő a természetnek és
minden titkainak s mélyen érzett benne. Legszebb képeit
tőle kőlcsőnzé, ihlettségét az ő forrásaiból itta. Nem a
természet önnönmagában, nem az anyag ihlette őt, hanem
Isten, kinek szelleme oly érezhetően lebeg a természetben.

Kényelmesen. éldelegve jártam a természet szépsé
gei kőzőtt, és igy dél lett, mikor haza értem. A st. jo
hanniak sokat tesznek föl a tourista gyomrának emésztő

képességéről. A sziklaszorosokban négy helyen is kínál
nak frissítökkel, kellene tehát minden negyed órában
falatoznunk, pedig felizgatott lelkünk teljesen kizárja a
gyomorgondolatokat. Vendéglömben is tapasztalám, hogy
mennyit supponálnak az ember gyoruráról. Amarhahúst,
a sü1tet duplán adták. Mikor a pinczérnőt figyelmeztet
tem, hogy én csak egy adagot rendeltem, ez mosolyogva
válaszolá: hiszen ez csak egy adag. Ez valóságos Ka
naan földje - mondám neki. De bezeg mérges szemekkel
néztek rám a törzsvendégek, mintha mondani akarnák,
hogy én rontom a vendéglöst, kinek ők talán sokszor
kifogást tesznek a kis porcaiőért. Az én ebédemből két
éhes gyomor becsületesen jóllakott volna, ára pedig csak
egyszerű volt. St. Johannba jőjjenek azok, quorum deus
venter est. Rossian vendéglőjének minden tekintetben
bonae famae testimoniumot állithatok ki.

A délutáni öt órai vonattal elindulva, egy negyed
alatt Bischofshofenben, elhagyott szelvényállomásomon
voltam, honnan hat órára Gollingba értem.. Az ut csak
két állomás: első a Tennengebirge tövében ékesen fekvő

Werfen, mely fölött büszkén emelkedik föl Hohenwerfen
ódon vár. Szomorú történeti emlékek fűzödnek a refor
matio idejéből a komor falakhoz. Innen a Salzach jobb
partján haladva s több hegyi vizeket áthidalva, Salzauba
ér á pálya. Most egy mindinkább ősszeszorulö hegysze
rosba jutunk, rnelyet jobbról a Hagen - balról a Tennen
gebirge képeznek. Magas hegyek közé szorul a pálya,
csak annyi a tér, amennyit a Salzach partjai és a pálya
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nyoma foglalnak el. De utoljára e tér is elvész, és a pálya
kénytelen a Lueg (Lüg) szorosban az ofenaui hegyet
930 meter hosszú alagutban átszelni. Ismét alagut, be a
fejjel! Eszembe jutott a katonaujoncz, kitől tisztje exa
minalva kérdé: Mi a szabály, ha' avasutvonat alagutba
ér? - Be kell húzni a fejet. - És miért? - Hogy fejem
odaütődése által meg ne sérüljön az alagut. - Megfor
dítva, te ökör- -- Ezt a járatos titulaturát rösteli a sze
gény legény, de bizonyos időben jó jelnek veszi. "Édes
szülém - irja haza a háborúból az egyik fiu - nemso
kára már vége lesz a háborúnak, mert a tiszt urak már
megintlen szamaraznak, ökröznek bennünket, mikor még
csak kevéssel ezelőtt a "pajtás", a "barátom" nevezgetés
járta". Nem nálunk, a szomszédban bánnak így a vité
zekkel.

Kiérve a sötét alagutből, a vonat pompá.s rézsutos
hídon áthidalja a Salzachot, nyomban utána a Lammert,
egyet füttyent - és Gollingban van. Itt is az egy- és
kétfogatu kocsik vendégéhes tulajdonosai körülveszik az
utazót s kapkodnak utána, mint dió után a gyermek.
Én észre se vettem, mikor bőröndömet kikapja kezemből

egy uri ember s viszi egyenesen az elegans pályaven
déglöbe. Ezek rendesen drága szállodák, azért előre akar
tam tudni a szoba árát avendéglőstől. Őmaga volt, aki
bőröndömet oly előzékenyen átvette. Uram - mondá 
nálam sem fizet többet mint másutt, adok nyolczvan kraj
czárért kényelmes szép szobát, kilátással a Gőllre, És
csakugyan igen jól voltam elhelyezve Steinacher Linus,
megnyerő modoru vendéglősöm uri házánál.

(Folytatjuk. )
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Jus prz'mae noetis. Eine gescMchtlicht Untersuchung.
Von Dr. Karl Schmidt, Oberlandesgertchtsrath zu Colmar
i. E. Frezourg tm Breisgau. Herder. 1881. XVIII. és 397 l.

A tizenhatodik század óta azon monda terjedt el,
hogy Augustus császár korában III. Evenus, skót király
törvényt adott volna ki, melynek értelmében a földesúr
nak jogában állott alattvalóinak menyegzöje alkalmával
a menyasszonyt szüzességétöl megfosztani, illetve a me
nyegzői éjet vele tölteni. Innét az elnevezés: jus primae
noctis. Ezen jog állitólag tóbb mint ezer éven állott fen
s csak III. Malcolm király által töröltetett el. Egynémely
irók, kik hitelt adtak ezen elbeszélésnek, hozzá teszik,
hogy más országokban is hasonló jog dívott volna, s
ezen szerintök fenállott jogi intézményben vélik feltalálni
a kulcsot sok talányszerü hírek és okmányok megfejté
séhez. Már Ducange híres szótárának első kiadásában
(1678.) valamint" Lauriére nagy glossaríumában (1704.)
felsoroltatnak mindazon adatok, melyek utóbb többrend
beli bővítésekkelDucange ujabb kiadásaiba is felvétettek.
A mult században a közerkölcsiségre és vallásra annyi
vészt hozott encyclopaedisták bőven felhasználták ezen
forrásokat s terjesztöi és megalapítói lettek azon nézet
nek, hogy az ugynevezett droit du seigneur vagyis jus
primae noctis valóban tényleg fenállott, vagy legalább
egynémely főldesúr által igénybe vétetett. Manap ezen
kérdésnek igen bő irodalma van, s már nemcsak a tudó
sok foglalkoznak vele, hanem a szépirodalornban is pol
gárjogot nyert. Már Beaumont és Fleteher motivumul
használták ezen jogot egy színdarabban, melynek czíme
"Custom of the Country". Voltaire és Beaumarchais szin
tén színdarabokat irtak fölötte. Rastelli hőskölteményben
énekelte meg. Mozart pedig Beaumarchais színdarabjából
vette aszöveget "Figaro menyegzöjév-hez, Azonkívül szá
mos operette, regény, novella, elbeszélés tárgyát képezi.
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Az ötvenes években kiválólag heves vita keletkezett
a tudósok között ezen tárgy fölött. A lökés Franczia
országból indult meg. Dupin ugyanis a tudományos aka
derniában 1854. évi márczius hó 25-én felolvasott egyik
birálatában erős állást foglalt el a mellett, hogy tagad
hatlan, miszerint a földesurak? a papokat sem véve ki,
magoknak azon jogot vindikálták s azt valóban gyako
relták. Ennek kapcsán a Journal des Debats ugyanazon
évi május hó 2-án vezérezikkben reprodukálta Dupin ál
litását és érveit. Mire Veuillot Lajos a hires kath. publi
cista előbb lapjában a L'Univers-ben, később önálló mun
kában felelt ezen kihivásra, állitván hogy mindaz, mit
erre vonatkozólag felhoznak, nem egyéb mint koholmány,
ráfogás és tudatlanság. A vita ennek folytán igen he
vessé vált, s mind többen és többen szálltak síkra, ki
pro ki contra.

Ép úgy Németországban is két táborba oszolva
látjuk a hírlapírókat és tudósokat. Walter Ferdinand a
kánonjog ász, Wuttke Adolf egyházi történész és Gierke
ezen állítólagos jog ellen nyilatkoztak s azt "szabadelvü
előítéletnek" nevezték, mely hazugságból és félreértésből

keletkezett. Zöpfl és Lörsch úgy vélekednek, hogy "leg
alább Németországban" ily jog fen nem állott, mig Mit
termaier oda nyilatkozik, hogy "a némely helyen netán
előfordult visszaéléseknek" tévesen tulajdoníttatott törvé
nyes jogerö, Bluntschli kétesnek tartja ezen jog fenállá
sát, mig Brinckmeier azt hiszi, hogy "a régente, de csak
némely országban és vidéken gyakorolt első éji jog (jus
deflorationis, jus cunagii) később, különösen a keresztény
tan és civilisatic terjedése folytán megváltozott" . És mások
máskép vélekednek. Ugy szélván minden tudósnak más
és más nézete van róla.

Hasonlag megoszolnak a vélemények Angol- és
Francziaországban is.

A vélemények ily széles körü elágazása mellett
szerzö, ki az "Archiv für kath. Kirchen-Recht" czírnű

folyóirat olvasói előtt alapos czikksorozataiból már régóta
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ismeretes, úgy a tudomány, mint a keresztény morál
szempontjából háladatos munkát végzett, midön ezen kér
dést egész terjedelmében, kimeritőn, bámulatos olvasott
sággal és csakis egy nemet tudóstól kitelhető, egesz: az
aprólékosig menö részlétezéssel és alapossággal bonczkés
alá veszi. Szinte hihetetlen mily nagy halmaz anyagot
gyüjtött és dolgozott fel szerzö : közel hatszáz darab, a
legkü1önfélébb nyelven irt nyomtatvány és ötszáz okmány
lett általa felhasználva s a mellett még vagy 30-40
szaktudóssal folytatott levelezés eredménye értékesítve.

Részletekbe nem bocsátkozhatunk, hanem hogy leg
alább nemi fogalmat nyerjünk azon széles látkőrröl, me
lyet szerzö müvében feltár, s az alaposságről, melylyel
ezen kérdést tárgyalja, jó lesz annak benső berendezé
sével megismerkednünk. A munka három szakaszra osz
lik. Az első szakaszban ismerteti és birálja szerzö a mo
dern elméleteket a "jus primae noctis"-ról. Igen bő és
részletes irodalom előrebocsátása s az ellenzéki irók
minden kritikán alól álló bizonyítási módjának ismerte
tése után felsorolja szerző mindenek előtt a forrásokat,
melyekből az ellenzéki irók érveiket meritik s ezek: az
etymologia, történet és az élő hagyomány. Ezen utóbbi
czírn alatt minket magyarokat igen érdekel szerzö azon
megjegyzése, hogy Tirolban hírként hallotta elbeszélni,
miszerint ezen jog nálunk Magyarországban is érvényben
volna. A legérdekesebb a dologban az, hogy mi magya·
rok semmit sem tudunk róla. A történeti igazság érde
kében azonban nem késik szerző jegyzet alatt felemlí
teni, hogy minden tudakozódása ezen hír valóságáról
eredménytelen maradt. Ezután előadja szerzö azon befo
lyást, melyet állítólag a jus primae noctis némely nemzet
örökösödési jogára gyakorolt. De Gubarnatis szerint In
diában az atya törvényes örököse nem az elsö-, hanem
a másodszülött, mit nevezett író a droit du seigneur-böl
származtat. Angolország azon részében, hol a Borough
Englisch van érvényben, a legifjabb fiúra száll az apai
birtok. Plat, Anderson és egyéb ezerzök ezen intézményt
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azon feltevésből származtatják, hog-y a legöregebb fiu a
lordtól származik s azért van kizárva az atyai örökség
ből. A malabari sziget lakóinál a leánytestvér fia lép az
örökségbe, mit Gubernatis szintén a brahmanok által
gyakorolt jus primae noctisból vél megfejthetni.

Ezen állítólagos jog keletkezésére és fejlődésére vo
natkozó kűlőnféle elméleteket mind külön fejezetekben
tárgyalja. Iszonyu még csak gondolni is azon kificzamo
dott észjárásra, mely ezen elméletekben felszínre kerül.
Majd a fejedelmi jogból - mely némely nemzetek gon.
dolkozásmódja szerint oly tág, hogy még a gyermek
nemzés jogát is magában foglalja, - majd a nép vallásos
érzületéből mint az índusoknál, majd arabszolgaságból
és hübérjogból, majd az erkölcsök elvadulásából sat. szár
maztatják. Külőnős gondot fordít szerzö azon adónemek,
tartozások és fizetésekre, melyek éj. menyegző alkalmából
majd adó alakjában az ország fejedelmének, majd a fől

desuraknak, a helység előljáróinak, a papságnak részint
a telepedési és kivándorlási jog megváltása fejében, ré
szint stolaris vagy felmentvényi sat. illeték czímén fizet
tettek. Magyarországban különösen Danz után felemliti,
hogya násznép a menyegző után felvonul a: földesuri
kastélyba, az udvaron zene mellett egy tánczot jár el, és
egy tyúket ad ajándékba. A jus primae noctis védői

mindezen tartozások és szokásokban az első éj váltság
díját szaglálják, Szerző müve ezen részében valóban
óriási anyaggal küzdött meg, mert nemcsak a világ min
den, nemzetének hasontermészetűintézményeire kiterjesz
kedik, de még a legcsekélyebb helyi szokásokat s azok
ból eredő ezernyi elnevezésü fizetniényeket a mennyire le
hetséges mind okmányok alapján iparkodik megismertetni.

Miután az anyagot így ősszehordta, könyve máso
dik szakaszában ezen három kérdésre ad feleletet: volt-e
érvényben a jus primae noetis az ókorban? a kőzépkor

ban? és az uj korban? Bizonyára érdekeini fogja az 01
vasöt megtudni, hogya szentirásból ismert Makkabaeus
lázadás a Talmud és nevezetesen a Megillath Ta'anith
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szerint szintén onnét eredt, mivel a szír király Antiochus
Epiphanes ezen jogot a zsidó szűzeken kezdte gyakorolni.
Persze hogy ez tévedés, és az egész nem egyéb rnesé

nél, mely különben sem felel meg azon fogalomnak, mely
napjainkban a jus primae noctis-hoz fűződik. Egyébként
a tudósok előtt különben is nem nagy tekintélylyel bir
a bizonyára nem korábban mint a hetedik vagy nyolcza
dikkeresztény században keletkezett Megillath Ta'anith,
Ezen könyv ugyanis a zsidó naptár szerinti hónapok
azon napjait sorolja fel, melyeken valamely, a zsidó nem
zetre nézve örvendetes esemény emléke miatt nem szabad
bőjtöt tartani. Elképzelhetni mennyi fictio, mese, monda
van ezen történeti adatok közé kőzbeszöve, ha egyrészt
elgondoljuk, hogy szerzö főczélja az volt, minden ilyen
nemböjtőlös napot valamely rendkivüli eseménynyel kap
csolatba hozni, másrészt tekintetbe veszszük, hogy az
esemény és annak a Megillath Ta'anithban való feljegy
zése közt ezer vagyegynémelynél több esztendő is el
mult. Hogy a helyes történeti adatok közt sok hamis
adatot is tartalmaz a zsidók ezen szent könyve, Schmilg
József szerint (Über Entstehung und historischen Werth
des Siegeskalenders Megillath Ta'anith. Leipzig. 1874.
a 43. lapon) már abból is bizonyos, mivel némely elbe
szélés a monda jellegét nagyon kirívőn magán viseli,
mások pedig oly történeti eseményekkel ellenkeznek,
melyek valódisága felől egyéb minden kételyt kizáró
források tesznek jelentést.

Miután szerző az ó-,közép- és ujkorban feltalálható
és a droit .du seigneur bizonyitására felhozott minden
nemű eseményeket, törvényeket, birói ítéleteket, szoká
sokat sat. a világ mind az öt részéből elősorolta és tu
dományosan méltatta volna, azon eredményre jut, hogy
"a jus primae noctis-ról szóló monda, oly értelemben
mint az jelenleg használtatik, a tizenötödik század vége
felé, vagy a tizenhatodik század elején keletkezett. Annak
fejlődésére különösen három tényező volt befolyással :
először őskori mondák az ókor egynémely zsarnokairől,
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kik erőszakoskodásaikat a menyasszonyok megszeplösí
tésével tetézék s azt jogként magok részére követelék,
de ebbeli ocsmány kihágásaikért a megérdemlett bünte"
tésben részesülének ; másodszor utleirások, s uti elbeszé
lések a különféle világrészek egynémely népeiröl, me
lyeknél állitólag azon szokás dívott volna, hogya szüzek
a házasság előtt vagy annak megkötése alkalmával vala
mely bálvány papjának vagy a törzsfőnöknek nemi kő

zösködés czéljából átadatnak ; végül harmadszor a hfrbéri
viszonyoknak s ezen viszonyból eredő külőnbőzö házas
sági adónemek és fizetések természetének és eredetének
nem tudása.

A tizenhatodik század óta elterjedt azon néaet, hogy
a jus primae noctis az ősi pogány korban tényleg fen
állott s a kereszténység befolyása alatt pénzben, termé
nyekben sat. megváltatott, később helyt engedett azon
tannak, hogy ezen felháborító, ocsmány jog a kőzépkor

ban a legtöbb vagy épenséggel valamennyi európaiál~

Iamban tényleg gyakoroltatott. - Amennyiben ezen tan
jelenkori tudósok által az érvek komoly megvizsgálása
nélkül fentartatik és terjesztetik, nem egyéb mint tudo
mányos babona".

Reméljük szerzö jelen alapos értekezésével egyszer
mindenkorra megoldotta ezen ujabb időben annyira fel.
zaklatott s bizonyos animositással a kath. egyháznak' i'S
terhére rótt sőt Kulischer által (Die communale Zeitehe
und ih re Überreste, az Archiv für Anthrop.: II kötetében.
Braunschweig. 1879. 225. 1.) elég otrombán egyenesen a
papi coelibatussal összefüggésbe hozott kérdést. Quaestio
finita, utinam etiam error finiatur, Sajó.

Lehrbuch der Patrologt"e und Patristik. Von Dr. 'Joseph
Nt;'schl o. ö: Professor der Theologü: an der Umverstuit
Würzburg. Erste'l'Band. Mainz. Verlag von Franz Kt'rch
heim. 1881. Nagy 8-ad. VI és 384 l.

Az . egyébkint gazdag német egyházi irodalom a
patrologia terén csekélyebb mérvü termékenységet mutat.
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Mindössze csak három német szerzöt ismerünk, névszerint
Mon/ert, Fessiert és Alzogot, kik e század folyamában ki
adott s az Összes patrologúit jelo/elö müveik által kiváló
érdemeket szereztek maguknak. A szerzök e csekély
száma felett legkevésbbé sem fogunk csodálkozni, ha
meggondoljuk, hogy a sz. atyák igen nagy számú iratai
nak komoly és alapos tanulmányozása rendkivüli fárad
ságotés sok időt igényel, s ha e mellett azt is figye·
lembe veszszük, hogy a rnodern irodalom külsö bájai által
elkényeztetett izlésünk kevésbbé tud megbarátkozni az
első századokban szerepelt irók irályával és nyelvezete
vel. A sz. atyák tudtak ékesen s classicus módon írni,
de kevésbbé ismerték az ujkori litteraturának egyik nagy
előnyét a tetszetös trmodort, -a figyelmet folyton lekötő

s élvezetet nyujtó érdekes és vonzó előadást. Nekünk a
I9-ik század gyermekeinek, kétségtelenül nehezünkre esik
az ős keresztények ir- és előadási modorába beletaláini
magunkat. Mi, mint mondárn, el vagyunk kényeztetve.
A komoly tárgyú, de sőt az örök igazságokról szóló hit
tani munkákban sem elégít ki bennünket a kifejezések
ékes és válogatott volta. Az érvelésnél nem elégszünk a
szigorú logicával, az igazságnak hímzés nélküli kirnon
dásával, .Mi ennél többet szoktunk igényelni. Megczuk·
rozva és szellemesen illustrálva szeretjük az igazságot
hallani. Szigorúan a logicára támaszkodó érvelések he
lyett -:. bizonyos kedves pongyolába öltöztetett s azért
élvezetet szűlö bizonyitgatásokat ohajtunk. Mulattatva ki
vánunk tanulni és tanulmányozni. Ha imént jelzett igé
nyeink kielégitve nincsenek: a különben legremekebb
munka olvasása is rendszerint ásítasi ingereket támaszt
bennünk. Innét van, hogy még a komoly tárgyakkal
örömest foglalkozó német nemzet fiai közül is csak ke
vesen szenteltek időt patrologicus müvek irására. E ke
vesek száma legujabban egygyel megszaporodott. Ntrschl
würzburgi egyetemi hittanár fenczimzett munkájának ki
adása által ugyanis szintén ama német férfiak sorába
lépett, kik a kor irodalmi inyenczkedésén felülemelkedve,
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patrologiai és patristicus tanulmányokban nemcsak gyö
nyörködni tudnak, hanem egyszersmind gyönyörrel foly
tatott tanulmányaik gyümölcsét közkincscsé tenni ipar
kodnak. Nirschl tanulmányainak gyümölcse kétségkivül
érett gyümölcs. Az uj patrologus, nem mint a régiek
egyszerű utánzója, hanem több tekintetben eredeti fel
fogással biró, némileg uj rendszert követő szerzőként

lépett a nyilvánosság elé. Hosszabb studium és érett
megfontolás után oly művet alkotott, mely az e nembeli
régiek mellett derekasan megállhatja a maga helyét. De
lássuk közelebbről a müvet.

A bevezető részben (allgemeine Patrologie) velős

rövidséggel, de azért mégis kimerítő modorban a patro
logiai előismereteket olvassuk, u. m. a patrologia fogal
mát, a sz. atyák és egyházirók kilétét (I-ső fejezet); to
vábbá a sz. atyák tekintélyére vonatkozó kath. elveket
(II. fejezet); a sz. atyák iratainak méltatásánál hasz
nálandó itészetet (III. fejezet); a sz. atyák iratainak
igénybevételénél és tanulmányozásánál követendő he
lyes eljárást és használandó segédeszközöket (IV. feje
zet); végre a patrologia történetét és a patristicus
irodalmat (V. fejezet). E bevezető rész nyomán a még
egészen laicus olvasó is kellő tájékozottságot nyer a
patrologiáról.

A második részben, vagyis a részleges patrologia
tárgyalásánál szerzö elődeitől eltérő rendszert -és felosz
tást követ. Nem szól külön a görög s külön a latin sz.
atyákról és egyházi irókról, s nem is szigorú chronologicus
rendben sorolja elő őket, hanem a körülbelül egy' idő
tájban élt s bizonyos szempontoknál fogva egymással
rokon görög és latin atyákat és irókat együvé csopor
tosítja. Ezen, valóban helyes rendszer igen könnyűvé

teszi az olvasóra nézve az atyáknak és iróknak egymás
sal való ősszehasonlítását. Fogalmat ad nemcsak az irók
ról, hanem az irodalomnak koronkint váltakozó jellegéről

is. És pedig a IV-ik század első feléig élt atyák és irók
csoportosítása következőkép történt:
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l
I~

,
l

II.

Sz.lgnácz l
Sz. Potykarp Apostoli

Dtogndltez irt levél szerzŐje sz.
Sz. Paptas atyák

IV.
Alex. Kelemet!
Origenes
s: H)'jJpolt'th
Tertullt'an

;fl

lVfinucius Felú; '11)....
Sz. Cyprian Qi

..a
Nova!tan }~
Sextus Jult'us Afrt'canus .@

Alex. sz. Dénes ~

Csodatevő sz. Gergely ~

JeruzsaI. sz. Sándor-Ana- 6
H

to/tus, Malchton
Sz. Archelaus
Sz. l.VIethodius

I.
Barnabás apostol
Sí;:. Kelemen (római)

Hermas

III.
Sz. Jusz#n l~
Tatiam. - ~

Athenagoras ~~
Sz. Theophilus 8. ~

~~

Hermtas \~ 's
Sz. Me/ito . (..a <Ll

'0-
Hegesippus s 8.
Sz, Irén .~ .~

rfJ

Ca/us ,!:Iif

A kúebb apologétákJ;.:
H

Sz. Theonas, sz. Phileas l·t ,.!:ll

Sz. Pierius, Theognostus I~ :g
Sz. Pa'11!phylt'us, sz. Luúán ~:g

COJ1l1ltodtamts } "d i=:
cll <Ll

Sz. Victo.rznus I~ ~
Arnobtus ~ -g

• N

Lactantius :> '';::. H

Az ekként osoportosított sz. atyák és irók rnind
egyikéről hosszabb vagy rövidebb életrajzot ad a szerző;

a .netán kétes iratok hitélességét kellő okadatolással be
vitatja. A kitünőbb irók irodalmi munkásságáról némi
kis kritíkát kőzől és végül az irókat a munkáikból vett
kivonatok nyomán mint a sz. hagyomány képviselőitmu
tatja be. Az életrajzokat a kellemes és vonzó előadás is
becsessé rteszi. Külőnősen érdekesek sz. Ignáez, sz. Po
lykarp és Origenes biographiái. Az iratok hitelességének
bebizonyításánál főleg a nyugodt hang, az ellenkező
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véleményűekkel szemben folyton megtartott mérséklet és
tárgyilagosság nyeri meg tetszésünket. Barnabás levelét
szerző hitelesnek vitatja, hasonlókép H~rmas 7rotp~lI-jét

is, melyet sz. János apostol apocalypsise toldalékának
tekint. - Orig-enes életrajzában caesareai Özséb ellenében
azt vitatja, hogy Demeter alexandriai püspök a presby
terré szentelt Origenest nem irígységből, hanem azért
űzte el szülövárosából, mert a 17-ik apostoli canon értel
mében, mint őncsonkító irregularisnak tartatott. Szerzö

nek ezen egyéni vélekedéseit egyszerűen jelezzük a nél
kül, hogy vele vitába bocsátkoznánk. Különösen ki kell
emelnünk a müvek patristicai, vagyis azon részeit, me
lyekben az atyákat, mint a sz. hagyomány öreit tünteti
fel. E részletek valóságos szellemi kincstárul tekinthetők,

melyekböl tüzetesen megtudjuk : minö hitágazatokról ta
nuskodnak az egyes szent atyák és irók. Ezen szellemi
kincstárnak összeállítása a mily rendkívüli fáradságába
és hosszas tanulmányozásába került szerzöriek, ép oly
könnyűvé teszi az olvasóra nézve a sz. atyák iratainak
felhasználását és értékesítését. Az is egyik kiváló érdeme
szerzönek, hogy bár egész müvét alaposság jellemzi, de
e jellemvonás soha sem megy át a német irók közös hi
bájába: az unalmat szülö, felesleges tzílalaposságba. Csak
azt az egyet lehet sajnálnunk, hogy szerző nem ad bő

vebbkritikát a nevezetesebb irók müveiröl. A patrologia
Magyarországban is meglehetősen mostoha sorsban ré
szesül; tehát a magyar kath. 'kőzőnség figyelmébe me
legen ajánljuk Nirschl patrologiáját, mely míg egyrészt
élvezetes olvasmány, más részt a netán hiányzó patrolo
giai és patristicai ismereteknek elsajátítására igen-igen
czélirányos tankönyv. Nagy érdeklödéssel várjuk a mü

II-ik kőtetét, melyről annak idején szintén ismertetést
fogunk hozni. Kazaly.

Reát d'une soeur (Egy nővér elbeszélése). Souoeru«» de
fa1nüle, recuet'llt"s par Mme Augustus Craven, née La Fer
ronnays. Ouvrage coúronruipar l' AcadéJJZzt: Franfaúe. Tr ente-
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quatrteme édüzon (ltarmi"ncznegyedz'k kzadás). Vol. I-2. Panso
1880. Lz'brain' Académzque Dúüer et eze. Ara 8 frank.

"Soha sem veszthetjük el azokat, kiket Abban szeretünk,
kit el nem veszthetünkv.

SZ. Ágostonnak ezen szavai képezik mottóját azon
münek, melynek a magyar olvasó közönséggel való meg
ismertetésére ezúttal vállalkoztam. Ezek a mélyre ható
szavak már előre is némi fogalmat nyujthatnak a t. 01
vasénak azon mű szelleméről, melynek tartaimát legalább
halvány képben szándékozem e sorokban előállítani.

Ha voltatok abban a helyzetben, midőn anagyvá·
ros poros, büzös, miasmákkal telt gözkőrébölkiszabadulva
- magatokba szíhattátok Isten szabad ege alatt az ezer
féle virágoktól illatos mezőnek illatos levegőjét; szemlél
hettétek a változatos kanyargásu ereknek, csermelyeknek
kristály habjait; hallgathattátok a madaraknak, a termé
szet e dalosainak, ég felé emelkedőhymnusát: ilyen,
vagy ehhez hasonló .érzet fogja el lelketeket egy jó könyv
nek olvasásakor. És ilyen könyv az, melyet a fönt jelzett
czírn alatt bemutatni szerenesém van.

Ne ijedj meg kedves olvasóm, ha előre is kirnon
dom, hogy itt egy regénynyel van dolgunk. Fájdalom,
hogy az általunk ismert regényeknek túlnyomó része na
gyon is jogosulttá teszi ez irányban való félelmünket.
Csakhogy valamint nincs szabály kivétel nélkül, úgy itt
is ily kivétellel állunk most szemkőzt, És annál szíve
sebben foglalkozunk e kivétellel, minél jobban meg va
gyunk gyözödve arról, hogy az utas, ki hosszú, fáradsá
gos utjában portól ellepve, lankadságtól szinte kimerülve,
szomjuságtöl elepesztve már-már feladni készült utja czél
ját; csak annál megelégedettebbnek, boldogabbnak érzi
magát, ha vendégszerető szállásra lel, ha szíves ember
baráti körre talál, hol nyugodtan megpihenhet, hol éhét
kielégítheti, szornját egy ital üde vízzel vagy borral le
csillapíthatja. Mi is, kiknek ízlését honi irodalmunk ide
vágó termékei csak megronthatták ; kiknek lelkét a Jókai.
féle regények ha el nem siváritották, csillogó, bombasz-
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tikus phrasisaik szappanbuborékával legalább elkápráz
tatták, kiknek szívét a mulékony, földi, hogy ne mondjam,
testi, állatias örömöknek, gyönyöröknek büvős képekben,
ábrázolatokban feltüntetése, magasztalása elundorította :
csak annál édesebb, fensőbb gyönyört, éldeletet szerez
hetünk magunknak, há végre feltaláltunk egy forrást,
melyböl a költészetnek tiszta, zavartalanul üde vize csör
gedezik; ha találtunk oly gyöngyöt, mely a sok hamis
ragyogásu üveg után megismertet bennünket a világos
ságnak igaz, hornálytalanul tündöklő színeivel.

Olvastátok Wt'semann Fabiolá-ját? Ha igen, lehe
tetlen elfelednetek azon benyomásokat, melyeket az szí

veitekre tett. Emlékeztek CJlateaubriand René-jére ? Ha
igen, lehetetlen, hogy vissza ne zengjen lelketekben az
abban foglalt nemes, fönkelt érzelmek echója. Ily nemes,
sőt nemesb érzelmek kifejezésével találkoztok az ismer
tetésünk tárgyául szolgáló műben, Nernesbekkel, sőt, ki
merem mondani, a legnemesbekkel ; mert én is azt tar
tom, a mit Veutllot La/os, a nagy kath. publicista, mon
dott e müról : "Isten maga alkotta meg' e művet, és zlyenné
csak ö alkothatta".

S mi a. tartalma e münek? Isten kiválaszt két gyön
géd lelket, kiknek egymáshoz való tiszta, mély szerelme
Isten szeretetében gyökerezik, ebből táplálkozik s ebből

hozza létre a szívnek, léleknek azon szebbnél szebb vi
rágait, gyümölcseit, melyeknek illatát, zamatát nem él
delhetjük a legbensőbb, legédesebb elragadtatás nélkül.
És mert Isten azt akarta, hogy ez illatban, e gyümölcsben
mi is részesüljünk, hogy ez uton itt e sártekén, hol már
már a költészet is az érzékiség sarába sülyed; hol már
már a szépirodalom is az alacsony testiség rögéhez ta
pad - kiszemelt magának egy kegyeletes gyöngéd szívet,
mely e fönkelt érzelmeket átérezze; tollat adott egy tiszta
női kézbe, hogy e két nemes lélek történetét számunkra
megörökítse; hogy fakaszszon számunkra egy forrást,
honnan meríthessük azokat az üde cseppeket, melyeknek
fölemelő, elragadó, boldogító hatása annál nagyobb, minél

Uj M. SiOD. XIII. kötet. IV. mlet. ZO
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nagyobb a különbség az antik világ pz'ert"az' és a keresz
ténység istent" forrása kőzt,

Két szeretö sziv nemes, átlátszóari mély és ég felé
szárnyaló érzelmei vannak itt napló jegyzetek alakjában
összegyüjtve, melyeknek művészi elrendezésében lépten
nyomon meglátszik a tapintatosan gyöngéd s szinte ag
godalmasságíg gondos női kéz. Rómához, a keresztény
ség fővárosához, van kötve e két szív történetének első

szála : itt szövődött az az arany háló, mely két nemes
halat ejtett az emberi és isteni szeretet boldog foglyává.
1832. febr. 5 én Rómában, annak egyik, a ,,I-Iegyz' sz.
Háro1tlság"-ról . nevezett templomában pillantották meg
egymást történetünk hősei, kiket Isten egymás boldogí
tására s mindkettőjöket a maga megdicsőítésére szemelt
ki. Innen nőtt ki az az égbenyuló sudár pálma, melynek
lombozata, virágja, gyümölcse, az annak ágain megpi
henő madarak bájos dala nem kevesebb örömet, éldeletet
nyujtott az égnek, mint a földnek.

S miért hasonlítom pálmához ? Azért, hogy ezzel. is
mintegy jelezzem azt a nagy igazságot, miszerint vala
mint a pálma a teher alatt csak annál jobban növekedik
s felmagasúl : úgy a keresztény ember szíve is azon
arányban fejlik, nemesül, tőkéletesbül, minél több csapás,
megpróbáltatás jut osztályrészül. De adjuk elő röviden a
regény meséjét, hadd lássuk szavaink igazoltatását.

De la Ferronnays Albert, Francziaország egyik leg
kiválóbb családjának sarja, meglátja Alopeus Alexandrzne-t,
Németország egyik ösnemes protestans családjának leá
nyát. Az ifju franczia. még mielött beszélhetett volna a
leánynyal, ellenállhatatlan vonzalomra gyult iránta, s mert
szép lelke nem a mulékony testi bájak, hanem a lelki
szépség után epedett, azon magasztos elhatározásra jut,
miszerint, csakhogy e szép lélek szerétetét magának; il
letőleg az igazságnak, s az igazság anyjának, Krisztus
egyházának megszerezhesse, felajánlja életét a Minden
hatónak. Az elhatározást a fogadás beváltása nyomban
követi.
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Hogy kérésé meghallgattassék, nemsokára Istenbe
vetett erős hittel és törhetetlen reménynyel töredelmes
zarándoklatot tart Róma hét basilicájába, Tehetett-e mást
az, ki teljes lelkéből meg volt győződve arról, hogy a

boldogság csak lóban gyökerezzk, azonJóban, melynek forrása
maga az Isten? E fogadalom bevaltása után mintegy meg
ihletve, a netalán rávárakozó megpróbáltatások ellenében
sz. reménytől vértezett kebellel, magasra törő vágyaktól
hevítve nézett a jövő elé. A még csak húsz éves fiatal
ember ugyanazon év márcz. 30·án ilyen szavakat ir napló
jába: "Oh édes mennyei Atyám! az emberek romantiku
soknak nevezik azokat, kik csak az élet javáért, dicső

ségeért élnek; és a lelki fölemelkedés előttük csak ve
szedelmes vagy épen szánalomra méltó láznak tetszik.
Oh balgatagok! ők' nem mernek boldogságot kérni az
égtől; ők csak a földtől várják a gyönyöröket és ez által
mind az égnek, mind a földnek kizárják magukat örök
ségéből!" (Recit d'une Soeur. L k. 3Ó. 1.)

És e kérés nem maradt meghallgata tlanul. Alexan
drine, a büszke protestans főnemes leánya, nem maradt
iránta érzéketlen. Ez ifju hölgy, ki fényben, pompában
úszott, s kinek szépsége, lelki derűje már előre is mint
egy boldogság-koronát látszott tűzni homlokára - aka
ratlanul is vonzódni érzé magát Alberthez ; annál is in
kább, mert különben vidám, derült homlokát nem egyszer
boriták el a nyugtalanság és aggodalom röpke felhői.

Hogyan?
Alexandrine szivében, a mint értelmi ereje élesedett,

vágyai ködös homályukból kibontakoztak, s élete czél
jának komoly fontossága előtérbe került, nem egyszer
merült fel egy-egy aggodalmas kérdés, melyre azonban
még mindíg nem tudott adni magának feleletet. Ugyanis,
pretestans létére nézve is, mint alapjában keresztény
gondolkodásu nő, nem térhetett ki őszinte lelke a vallás
kérdése elől. Bármint igyekezett is megnyugtatni magát,
éreznie és bevallania kelle magának, hogya protestan
tismus Krisztusa nem annak az örök szeretetnek élő és

20*
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éltető Ideálja, mely az ő magasra dobogó keblét kielé
githetné. Ily nyugtalan vágyak, ily néma sohajok, ily
szent borongások maradhattak volna-e meddők Rómában,
hol minden nyom egy uj gondolatot ébreszt; minden
emlék egy kérdőjelül áll elénk; hol a lég is mintegy azt
susogja fülünkbe: "Quae sursum sunt, quaert'te I"

Az ész- és szívhez egyaránt intézett ékesszólás elől

elzárhatjuk-e lelkünket? S hol az ember, kinek ékesszó
lása Rómáéval versenyezhetne? Ez ékesszólásnak lőn

eredménye, hogy Alexandrine protestans létére is, majd
müélvezet czéljából, majd magasabb lelki szükség kielé
gítése vágyából mind sürübben kereste föl a templomo
kat; hogy szívében a kiváncsiság helyét a belső áhítat
foglalta el; hogy térdei az oltárok előtt lassankint meg
hajoltak; hogy csodálkozó, vágyó, kérő fohászok emel
kedtek kebléből a Bold. Szüzhöz; egy szóval: katholi
kusnak kezdé érezni magát. A szív olvadozott a fensőbb

örömek éldeletében, s már-már előizét érezte Krisztus
igája édességének; azonban még hiányzott a bátorság a
kath. kereszténységnek élő szóval, tettel is bevallására.
De megvonhatja-e Isten a zsendülésnek, termékenyülés
nek indult földtől áldó szeretete tavaszi szellőjét ? Ily égi
szellő járta át Alexandrine lelkét is, és ez állapotnak
egyik boldog pillanatában fölajánlá boldogságát Istennek
ö is, csakhogy birtokába jusson azon igazságnak, mely
ből nem a földi, hanem az égi boldogságnak patakja fakad.

Ekkor történt, hogy Albert megnyitá szívét Ale
xandrine előtt. És a két sziv megérté egymást. De az
ezután fölmerülő akadályok elől meghátrálnak-e? Ha
igaz, hogy az erény a válság, a megpróbáltatás napjai
ban tetszik meg; úgy el lehetünk készülve arra, hogy e
két nemes szív szövetsége, mely az erény fokára emel
kedett, itt éri el delelő pontját. Avagy lehetne-e mást
várnunk ott, hol ily szavak hangzanak föl a lélek mé
lyéből: "Sokat olvastam és hallottam a szerelemnek nyo
mában járó bizalmatlanilágról és féltékenységről. De én
azt gondolom, hogy az ilyen szerelem alacsony és köz-
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napi; másrészt meg az a meggyőződésem, hogy vallás
van a szerelemben is, sőt, hogy annak tulafdonképent' alapfa
a hü". (U. o. 82. 1.)

Az akadályok sorában fölmerülnek Alex. részéről a
vallás-különbség, Albert részéről a szegénység és bete
gesség; ezek elháritása után azonban végre mégis egye
sülnek. És meddig tart az a gyöngéd, az az angyalok
örömére méltó látvány, melynek birtokában ily szavakra
fakadnak a szerető lelkek: "Soha sem szerettük Jobban
egymást, mt'nt akkor, mt'dön megzSmertük, hogy mútdketten
Istent szeret.Jük". (U. o. 229. 1.)

Nyolcz napig. Nyolczad napra Castellamare-ban,
Olaszhon legmosolygóbb éghajlata alatt, ott a virágzó
narancsok ligetében egy hirtelen vér-ömlés lepi meg Al
bertet; zsebkendője megtelik vérrel; hirt ad magáról a
könyörtelen, a kérlelhetetlen halál.

E halál nyomukban van; minden lépéssel közelebb
jut Alberthez. Hiába igyekeznek előle futni; hasztalan
minden menekvés A jövő boldogságba vetett bizalom
szálai egymásután elszakadoznak ; az utolsó reménysugár
is elhalványul, elhal, elenyészik. Utazás, éghajlat változ
tatása nem birják elűzni a sarkukban leselkedő fekete
rémet. De Isten is dolgozott a maga végetlenül bölcs
terveinek végrehajtásán. A közelgő halálnem szakithatá
el az Istenért egymásban élő sziveket, sem a kétségbe
esés örvényébe nem taszíthatá azokat; sőt inkább eszkö
zül szolgált arra, hogy mennél közelebb hozza azon dicső

napot, melynek rájok virradásakor Alexandrine felnyílni
látá maga előtt azt az eget, mely befogadá magába Albertet.

Ez a rövid boldogság és ez a hosszu vivódás három
évig tartott. Megérkezék végre a megdöbbentően fönsé
ges óra, a végnek kezdete és a kezdetnek vége, hogy
Albert: meghaljon és - éljen, s hogy Alexandrine: éljen
és - meghaljon. A haldokló Albert szobája kis kápolnává
alakíttatik, az ott felál1ftott oltáron a sz. miseáldozat mu
tattatik be, s az utolsó kenet szentség ének Dupanloup
abbé által történt föladása után az Isten szolgája a ketté
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osztott sz. ostyának egyik felét a haldokló Albertnek,
másik felét a kellőleg előkészített s most első áldozását
végző Alexandrine-nek adja. Tehát meghallgatá Isten
mindkettőjükkérését. Albert áldozatul ajánlotta fel életét,
hogy Alex. megismerje az igazságot; viszont Alex. is
feláldozta földi boldogságát, csakhogy megismerhesse
ugyanazt az igazságot. Ime Isten végetlen bölcsesége és
szeretete, mely elfogadja a nemes szivek épen égő áldo
zatát, mely azt kegyelmével viszonozza s cserébe jutalmul
Albertet az igazi, mert örök, boldog élettel ajándékozza
meg; Alex.-t pedig egy jobb, egy tökéletesebb, mert za
vartalan, boldogság birtokába juttatja.

Igen; mert a megnyert kath. hitben biztos zálogát
birta annak, hogy szive választottját ott, abban a jobb,
nemesebb világban vég nélkül birhatja. Mert gondolhat
játok-e józanul, hogy valódi kath. nő, kinek keblét egy
túlvilág reménye dobogtatja, vigasztalhatatlanul sírjon,
gyászoljon kedveseinek elvesztén? Juthatott-e ilyen ál
lapotba az, ki a földön előtte legkedvesebb lénytől való
megválása után igy kiáltott fel: ,,6 örök szépség, ifju
ság, szeretet, Te vagy az Istenem! Téged kivánlak ez
után szeretni, Tőled kivánok szerettetni; mivel csak Te
vagy az, kiben nincs romlékonyság, tökéletlenség. Neked
kivánok ezután szolgálni, mert csak Te vagy méltó arra,
hogy egyedül Téged szolgáljalak!" (U. o. 414. 1.) Elfá
sulhatott-e lelke annak, ki e nagy megpróbáltatás után
is ily szavakra fakadt: "Nem Albert élete volt az én
vágyaimnak legfőbb tárgya, hanem hogy vele örökre
egyesüljek, hogy őt Istenben s Istent őbenne örökké
szeressem". (U. o. 424. 1.) Siránkozik, könyeivel öntözi a
széplelkü kedves hamvait; imáival, sohajaival szenteli
meg sirj át ; de a halál le nem győzhet ily szeretetet,
mely nem földi rőgben, hanem az örökkévalóban gyöke
rezik. Csak egy óhaja van ; "Jézus, Neked adtam boldog
ságomat, add Te nekem hitedet". (U. o. 425. 1.) És e hit
nemcsak megvigasztalja ; e hit az elhunyt kedves iránt
érzett szerelmét átszellerníti, fölmagasztalja; e hit hangzik
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föl ajkairól az ég Urához: Istenem, ne válaszd el azt, a
mit egybekötöttél ! Emlékezzél meg Atyám rólunk, miként

mi is mindig megemlékeztünk rólad! Emlékezzél meg, ki
hez annyiszor imádkoztunk együtt! Emlékezzél meg, hogy
Benned akartuk örökre szeretni egymást l" (U. o. 426. 1.)

Oh van-e megragadóbb látvány, mint az olyan élet,
mely nemcsak szóban, de tettben is valósulását mutatja
azon óhajnak, érzületnek: "Istenem! emlékezzél meg
arról, hogy mindíg csak Tőled kértem boldogságot. Min
den olyan boldogság, mely nem égi forrásból fakadt,
csak bágyasztólag hatott rám. Nem mondom, hogy más
mérges forrásból soha nem merítettem, de vágyam, vagy
legalább kérésem, imádságom tárgya mindíg az volt, hogy
azt elkerüljem, hogy abból ne töltözzem ... Oh Istenem!
dicsőitsd meg Albertet és engem s mindazokat, kiket
szeretünk. Taníts meg bennünket a te igaz hitedre, a te
igaz vallásodra és add, hogy minden boldogság csak
Belőled és általad áradjon ránk. Istenem! fogadd Albertet
és engem szeretetedbe", (U. o. II. k, 26.1.) És ilyen volt
Alex-nek élete. Kiterjeszté ezentúl gondját mindazokra,
kik a keresztény szeretetre csak rászorulnak. Szolgáló
jává lőn a szegényeknek; ékszereit, vagyonát, fényes
öltözékeit oda adta a szegények- és ügyefogyottakért
lángoló isteni és felebaráti szeretet oltárára; idejét pedig
ezekre, imádságra és a kedves emlékeiről való elrnélke
désre fordította. A fájdalom, mely gyöngéd lelkét szinte
tőr gyanánt veré át, lassanként megédesült ; mert hiszen
az Istent szeretőknekminden, tehát a fájdalom is, javokra,
gyönyörükre, édességükre szolgál. Mint a kagyló, mely
fajdalmában sírja ki a legnemesebb drágagyöngyöket ;
úgy termékenyül meg fájdalomban az ő szíve; a fájdalom
rá nézve nem volt egyéb, mint ekevas, melynek szrvén
vont barázdáiból annál. bujábban hajtottak ki az isteni
szeretet gyümölcstermő csemetéi.

Ki birná meghatottság nélkül látni, hallani, hogy
míg a fájdalom, szenvedés az Istentől elfordult lelkeket
annyi vakmerő, szentségtelen kifakadásra birja; az Istenre
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hagyatkozó keresztény ajkán az szinte hárfa-hangga vá
lik, mely fölemelkedik annak trónusához, ki büntetve is
csak szerétetet gyakorol.

Nem állhatom meg, hogy azt az imádságszerü ne
hány sort ide ne irjam, melyek Gerbet abbé által szer
kesztve a ,,fáJdalom credója" név alatt napi imádságát
képezték Alex.-nek.

"Oh Istenem! hiszem, hogy önmegadással szenvedve
Krisztus szenvedését valósitom magamban.

"Hiszem, hogy e világon minden teremtmény nyög
és mintegy a szülés fájdalmaiban sohajtozik, s hogy várja
az Isten Fia. megnyilatkozásának napját.

"Hiszem, hogy nincs itt maradandó városunk, s
hogy egy mást ott túl a jövendőben várunk.

"Hiszem, hogy azoknak, kik Istent szeretik, minden
javokra szolgál.

"Hiszem, hogy akik könyezve vetnek, örvendezve
fognak aratni.

"Hiszem, hogy boldogok, kik az Úrban halnak meg!
"Hiszem, hogy megpróbáltatásaink az örök élet zá

logául fognak szolgálni ránk nézve. ha nem azt tartjuk
szem előtt a mit látunk, hanem a mit nem látunk; mert
azok, a miket látunk, mulandók, azok ellenben, a miket
nem látunk, örökkévalók.

"Hiszem szükségességét annak, hogy romlandó tes
tünk romolhatatlanságba öltözik, hogy halandó testünk
halhatatlanságot ölt magára, és hogy a halál fölemésztő

dését leli e győzelemben.

"Hiszem, hogy az Isten le fog törölni minden kö
nyet az igazak szeméröl, hogy a halál nem fog többé
uralkodni rajtok, sem a gyász, sem a sohajok, és hogy
az ő fájdalmok végét éri, amikor az előbbi világ egészen
megszüník.

"Hiszem, hogy szinröl-színre fogjuk látni az Istent".
(U. o. II. k, 27--28 1.)

így termékenyíti meg a keresztény lelket a fájda

lorn; így lesz az élet rá nézve tükör, mely egy fensőbb
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világ dicsőségét már itt a földön szemei előtt ragyog·
tatja; így lesz a föld rá nézve híd, melyen az égi ha
zába juthat.

Ilyenné lett Alex. is kedvese elhunyta után. így
lett a fölfeszített Krisztusnak jegyeséve, sz. Vincze leá
nyai közé avattatván magát, hogy segítse a szegényeket,
ápolja a betegeket s egy uj magyar sz. Erzsébetként kő
tözgesse, csókolgassa sebeiket. így gyakorolta a szere
tetet, hogy szeretete jutalmául egyesűljönaz örök szere
tetnek kebelén azzal, kit e földön magáénak nevezett, s
kit ott abban a jobb hazában magáénak fog nevezni
örökre. így termékenyítik meg egymást a szerelem és
fájdalom, hogy bizonyságot tegyenek arról a, csak a kat
holicisrnus kebelében feltalálható nagy igazságról: "Isten,
bizonyos tekt"ntetben a maga mzndenhatóságával ruházta fel a
szereimet és fájdalmat I" (U. o. II. k. 200. 1.)

De ne folytassuk tovább. A szemenszedett szebbnél
szebb idézeteknek egész sorát közölhetnők; de azt hi
szem, ez is elég ízelítöűl ; elég, külőnősen arra, hogy az
olvasó belássa annak igazságát, miszerint e regény az
igaz szerelem költészete; miszerint e költészet a keresz
tény lélek mélyéböl hozza fel az örök szépség való gyön·
gyeit; miszerint a szívnek azon hurjain játszik, melyek
nek hangja fölhat az égbe, hogy onnan visszaverödjék a
földre. Ha láttátok Rafaelnek, a nagy mesternek, feled
hetetlen Ceciliáját, midőn az az égbőllehangzó angyali
ének hallatára hárfáját leeresztve, lelke tuláradó boldog
ságában kebelébe szállottnak hiszi, érzi a menrfyet; ugy
megérthetitek, érezhetitek, éldelhetitek a szenvedésnek,
a fájdalomnak itt leirt, lerajzolt hatalmát; emelheti lelke
teket az itt lefestett szenvedésnek fokozatosan növekvő

méltósága; magával ragadhat az ég felé törő vágyak
ereje; megedzhet benneteket az áldozatok önzetlen nagy
sága; eláraszthatja lelketeket a fensőbb gyönyörök foly
tonos hullámzása: és egyszersmind - szánakodni fogtok
azon ugy nevezett szépmüveken, melyeket modern iro
dalmunk tele töm fényes, kápráztató hazudságokkal, nagy-



Irodalom és művészet,

hangu de a szívet üresen hagyó szólásrnódokkal, képzel
met, érzékiséget csiklandoztató leirásokkal, de melyek
emberi természetünket nem emelni, nemesíteni, hanem
csak felfuvalkodtatni, tehát csak lealacsonyítani képesek.

Értitek-e ezután már, hogy Veutllot La/ossal e re
gényt mért mondottam Isten müvének, Igen, mert ha
igaz, hogy valódi müvész az, ki a költő szavai szerint:
"Est Deus in nobis, anzmante calesct'mus tllo" - emberi,
érzéki alakban - kőben, vásznon, papiron megteremti,
közelünkbe birtokunkba hozza az istenit: ugy valóban
Isten e münek megteremtője ; mert tulajdonképen ő ih
leté azon szíveket, melyeknek érzelmei e lapokon kifeje
zést nyernek; ő csoportosítá azokat a fensőbb szépsége
ket, melyek az atya, az anya, a nővérek, a jó barátok
meghatóan fenséges alakjaiban a főszemélyeket körül
ölelik. Itt találod ugyanis az ih'eg Ferronnays-oen, Albert
atyjában nemcsak a földön égért élő férfiúnak, kinek
könyörgése a zsidó Ratt"sbonné-t megnyeri a katholicis
musnak ; hanem azon atyának idealis typusát is, ki gyer
mekeire nézve a Gondviselés szerepét tölti be a földön.
Itt állnak előtted az anya alakjában a kedvesei boldog
ságáért égő, lángoló szeretetnek földi megdicsőülése; a
testvérek alakjaiban az egymást segítő, támogató földi
őrangyaloknak mintája, S mit mondjak a jó barátokról,
kiknek egyik megható példájaként tárul szemünk elé a
nagy Montalembert, midön az, mint a harminczas évek
ben megindult franczia kath. renaissance nagy képvise
lője, míuján az "Aventr"-nél Leeordaire- és Lamennais-vel
együtt elfoglalt állásától megválva .- Albertnek baráti
ékesszólása által meggyőzetve fog a "magyar sz. Erzsé
bet" élete adatainak fölkereséséhez, megirásához ? De ki
nem fogynánk a meghatóbbnál meghatóbb részletek fel
sorolásából, ha mind el akarnók számlálni azon helyeket,
a hol a fönkelt érzelmek nyilatkozása, a tudományos
eszmék fejtegetése, a magasba törő aspirafiók ég felé törő

sugárszála, a lelkek hullámzását, félő reményeit, reménylő
csalódásait nagy, megragadó vonásokban látjuk ecsetelve.



Irodalom és művészet,

Avagy hasonlitsátok össze e müvet az antik világ
vagy a protestantismus bármelyik genie-jének elmeter
mékével, és látni fogjátok: a fény mellett az árnyékot.
Hogy csak egy példát hozzak föl: a nagy Goethe Werther
ében minö ki.csinyes, csillogása mellett is mennyire üres,
hamis a felfogás. Werther alakja fényes, ragyogó; de
mint meteor robban szét, lelket sorvasztó kétségeivel az
alacsony öngyilkosság örvényébe sülyed - kietlen sötét.
séget hagyva maga után; ellenben Albert, 23 éves ko
rában szenvedése, fájdalmai közt is boldog; kész az ön
áldozásra; érett a halálra; muló ifjuságát örök ifjusággal
cseréli fel; felszáll, bemerül a halhatatlanságba, az örökké
valóságba - ösvényt hagyva maga után, mely kalauza
legyen lábainknak; eszményt állítva, mely vezérfáklyája
legyen törekvéseinknek. Hogy a szinte égig magasztalt
Faust-ot ne is említsem : Albert homlokán örök égi derü;
azért komor, lélekölő, életereinket lekötő, szétszaggató
kétség! (Vége kőv.)

V E G Y E S E K.

("Kath. Társadalom") czimü hetilap tegnap küldetett
be hozzánk, s meglepetve láttuk benne a tartalom változa
tosságát, az üde szellemet, az élénk érvelést, szép kiállítást,
gazdag mellékleteket. Szerkeszti Mayer Amo. Budapest,
Damjanits-utcza 52. szám. Előfizetési ára egész évre 6 frt.
Örömmel üdvözöljük az uj pályatárst, aki hivatva van a
kath. olvasmányt azon körökbe is behozni, hol eddig
talán a kath. irány ismeretlen volt. Czikkei rövidek, ér
dekesek, szép képeivel meghóditja a hitetlent is. Ugyanis
minden hóban Doré képeiből ad mellékletet ; azonkivül
Ö Emja az ország primásának igen szép arczképével és
Munkácsy képének fényvésetével is kedveskedett olva
sóinak. Gazdag alaptőkével rendelkezik, mert ama két
ezer előfizető, kik amint megérdemelte a szerkesztö, fel
karolták, minderre elégtelen leendett.' Olyannyira áldozat-
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kész, hogy most még melléklapot is ad ki (az előfizetési

összeget nem emelvén fel), mely "Vasárnapi lapok" czfm
alatt, meröben a jó irányú szépirodalomnak lesz szentelve.
Itt is pompás kivitelű képeket nyujt, melyek miatt lapja
a külföld enemű kiadványaival dicsőségesen kiállja a
versenyt. Már pedig jobb, képet nem adni, mint homá
lyos, ferde mázolmánynyal beundokitani a lapokat. Mayer
ur (temesvári születésü) képzett világi katholikus ur, aki
nem kezdő a szerkesztés terén, mert a férfikor delén
lévén, több év óta hazánkban és Francziaországban mint
hirlapiró, a szerkesztés és könyvkiadás müvészetét egé
szen elsajátitotta. Európa több városában tanulmányozta
a viszonyokat, azért sok jót várhatunk tőle. Minthogy
a jót nemcsak üdvözölni, hanem ajánlani is tartozunk, a
t. közönség becses figyelmébe ajánljuk ügytársunkat s
jeles kiadványait.

(Megjelent) 1. A kereszténység és korunk. Irta Bau
gaud Emil, ford. Dobos Lajos és Spett Gyula. Nagyvá
rad 1882. II. kötet. Nyolczadrétben 620 lap. Ára 2 frt. A
világhírű munka ismertetésével egy munkatársunk bizatott
meg, de beteg lett, a II. kötettel bemutatjuk majd az elsőt is.
Minthogy t. olvasóink a mutatványból is tudják, mily jelesen
van forditva, az eredetinek áll színvonalán, azért fölös
leges ajánlásunk, csakis jelezni akartuk hogy megjelent,
s hogy tartalma Jézus Krísztus istenségének fönséges
bebizonyitása. -. 2. A bold. Szűz Mária tisztelete a kath.
egyházban. Jutalmazott pályamunka. Irta Sullay István
lelkész (Bogács, U. p. Mezökővesd). Eger, 1882. Nyolcz.
515 lap. Ára 3 forint. A budapesti hittani kar ajánlata
elég biztosíték, hogy jeles a munka, melyet 800 frttal
jutalmazott, - 3. Az Ur angyala. Nogáll János, nagyvá
.radi kanonoktól. Nagyvárad, 1882. Nyolcz. 310 lap. Har
mínczegy elmélkedés a lourdesi zarándoklat emlékére;
tehát alkalmas mü a májusi napokra, melyeket Szüz Mária.
tiszteletére szentel a kath. világ. Amint átlapoztuk, azon
meggyőződésre jutottunk, hogy tulszárnyalta mindazt ami
eddig magyar nyelven Szüz Mária májushavi tiszteletére
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megjelent. - 4. Az ember, annak természete, lelke, tehet
ségei és végczélja Aquinás tana szerint. Irta Roullet de
la Bouilleric Ferencz érsekhelyettes. Fordította (francziá
ból) Nagy Alajos kegyesrendi tanár. Budapest, 1881.

Nyolcz. 245 lap. Hunyady Mátyás nyomdája. Ára 2 frt.
A korszerű müvet fogjuk ismertetni, mihelyt elolvastuk.
- 5. Egyházügyekre vonatkozó mag-yar törvények, ki
rályi és kormányrendeletek tára I741-188 L Összeál1itotta
Tokody Ödön, papnöveldei aligazgató. Temesvárt. Nyolcz.
453 lap. Ára 2 frt 50 kr. Nélkülözhetlen kézikönyv min
den egyházi személy számára, mert benne rnínd az fog
laltatik, ami az egyházra, iskolára vonatkozik. - 6. Éb
resztő hangok. Müveltebb kath. körök számára. Szerkeszti
Zimándy Ignácz törökbálinti plébános. Negyedik könyv.
Nyolcz' 291 lap. Ára l frt 60 kr. Tiszteletes Szász Ká
roly min. tanácsos urnak oktatást ad a kath. gymnasiumok
eredete és alapításáról. - 7. Ezer tó országa (Finnország).
Irta Dr. Szinnyey József. Budapest, 1881. Franklin-társulat.
Nyolcz. 496 lap. Ára 2 Ert 80 kr. Érdekes, tanulságos
utirajzok Finnországban, melynek tökéletes leirását kőzli.

(Irodalom.) I. Schematismus Venerabilis Cleri Dio
cetis J aurinensis, pro anno Domini 1882. Nyolcz. 197 lap.
Jaurini. A tanítók névtára 21 lap. Van a megyében 237
plebánia, 69 káplányság. Az egész papság száma 35 L

Ezek között jubilaris 19. Isten éltesse őket! A növendék
papok száma 88. Szerzetesek 28 házban laknak. Mindakét
nernü szerzetesek száma 312. - 2. Schematismus V.-Cleri
D. Transylvaniensis a jelen évre szintén megjelent; ugy
halljuk hogy történeti névtár, mert a plebániák, exposi
turák története foglaltatik benne. A történetbuvárokat
érdekeini fogja a hír. - 3. Dr. Komlósy Ferencz nagy
szombathi tanár előfizetést hirdet ily czímü munkára :
Bosznia és Herczegovina története a legrégibb kortól. A
munka IS íven jelenik meg. Ára I frt, mely Nagyszom
bathba küldendö. Tíz példányra a t. gyüjtőknek tisztelet
példánynyal kedveskedik. (Szerző már két füzetben kimu
tatta, hogy fáradhatlan, ügyes történész). - 4, A "magyar
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könyvtárból" (Aigner Lajos kiadványa) megjelentek a
Népmesék, Gazdaság, Népdalok. Egy füzet ára IS kr,

(Küljö'ldz' irodalom.) 1, Figura Jerosolymae tempore
Jesu Christi D. N. existentis illustrata et in carta speciali
adjecta delineata a Fr. Leonardo Mar. Woernhart, O. S.
Franc. Reform. Prov. S. Leopoldi alumno. Cum appro
batione Rev. Vic. Gen. Frihurg. (Nagy negyedrét; J eru
zsalem távlati képével, mely 39 >< 67 nag-y). Ara l mark
60 fillér. ·A latin szöveg Jeruzsalem egyes helyeinek rö
vid leirását közli. Tökéletesen láthatjuk. belőle milyen
volt a város Urunk szenvedése idején. A jelzett helyek
száma I I I-re megy. Nagyszerü segédeszköz a szeritváros
tanulmányozására. - 2. Demonstratio catholica, auctore
R. P. Raphaele Cereia S. J., Theologiae dogmatice pro
fessore : I. De ecclesia vera Christi; II. De romano
pontifice. Editio quinta, ab ipso auctore novis curis eman
data et aucta, 2 vol. Apud P. Lethielleux (4, Rue cassette)
Paris. Ara 10 franc. Az éles eszű szerzö, aki a kegye
lemről három kötetet adott ki, szokott hévvel tárgyalja
az egyházról és pápáról szóló kérdéseket. Mihelyt elol
vastuk bővebben szólunk róla. - 3. Unsere liebe Frau,
in32 Vortraegen zur Verehrung vorgestellt von Carl
Hünner S. J. Regensburg, 1882. Pustet. Nyolcz. 360 lap.
Ara I mark 60. Történetekkel élénkített predikácziók
Május hóra. Diszíti egy gyönyörü színnyomatú képe' a
bold. Szüz Máriának. - 4. Zeitschrift für kath. Theologie.
Insbruck. Redigirt von Wieser, und Grisar S. J. (Ara egész
évre 3 frt. Rauch Felicziannál). Értekezik János angol
királyról; a Szentlélek ajándékairól; a kijelentés szüksé
gességéröl : a szentirás egyes részeinek betűrendes szer
kezetéről. Irodalom. Vegyesek.

eWhüakers Almanack for 1882) a legtökéletesebb
naptár és utmutató Anglia számára. Itt előadatnak Anglia
vallásfelekezetei, templomai, szóval az egyházállapotok is.
Ezen évben 165 felekezet tart bejelentett istentiszteletet
és pedig 21,152 templomban, illetőleg imaházban. Neveik
is elöszámláltatnak. Megtetszettek a következők: Christian
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Israelits (kétkulacsos, félig zsidó, félig keresztény).
Advent Christians. - Nem nevet, de Jézustvallók. - Nép
egyház. - Southcote Janka, exeteri jösnö isteni látoga
tásában hivők (Believers in the divine Visitation sib.) 
Bibliavédők. - Haladás-egyház. -- Ecclectics. - Danish
Lutherans. - Free (szabad) Catholic Christian Church
(egyház). -Halleluja-band. -Modern Methodists.v-c- New
castle Sailors' society. - Protestant Trinitarians. - Ra
tional Christians - Recreative Religioniste. - Salern
egylet. - Szellemi egyház, stb. Van köztük négy egyház,
mely az almanachban ez évben először foglal helyet:
l. Independent church of England (független angol egy
ház). 2. German Wesleyans. 3. United Christian Army.
4, y oung Mens Christian Association. A kimult feleke
zetek nevei nem közöltetnek. Dicséretes a türelem, mely
lyel egymás jogait tisztelik, egymás alapítványait nem
irigylik, s ha valaki kormányra jut, nem izgatják,
hogy már most üsse a többit, s mindazokat, kikkel- va
laha együtt hallgatta a predikácziőt, mind ministeri taná
csossá tegye.

rSzakadárokról.) Azt gondoltuk, hogy a keleti szaka
dárok csak négy ágazatban térnek el tőlünk, t. i. a Szent
lélek származása, a pápai főnökség és csalhatatlanság, a
tisztító helyre nézve (ámbár vallják a holtakért való imák
szükségét és érvényét) és negyedszer a részletes itélet
végrehajtásának elhalasztását az itéletnapig. Nilles Miklós
müvében olvassuk, hogy az örök büntetésre nézve is té
velyben vannak. Állítják ugyanis, hogy a pokolból is
lehet kiszabadulni, ha valakinek hatalmas pártfogója van.
Beszélik, hogy sz. Macarius sétaközben egy utonheverö
koponyára bukkant, s kérdezte ha vajjon a pokolban
érez-e valami vigasztalást? Megszólalt a koponya s azt
válaszolta, hogy valahányszor Macar imádkozik a pokol
beli holtakért, mind megvidámulnak. Más eset nagy sz.
Gergely pápára vonatkozik. Ez ugyanis szerette volna
kiszabadítani Traján császárt a pokolból, sikerült is neki,
de azon kijelentéssel hallgattatott meg, hogy ezentul ilyen
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kéréssel ne lépjen elő. (A mesét a román kath. kiadásból,
mely 1813. Balásfalván megjelent, méltán kihagyták). Még
más két mesét szoktak felhozni. (Lásd Kalendarium Ma
nuale II, 22. lapját). Másik tévelyök a vértanuságra vo
natkozik, mely nem eretnekség, mint az előbbi, hanem
egyszerűen tévely (error). Vértanu az, aki Krisztus hite
miatt életét elveszti. így például szent Polycarp vértanu
ságát á szmyrniai egyház 167 évben "evangyelium sze
rinti" vértanuságnak nevezi, mert futott az üldözők elől,

mint Krisztus parancsolta, de megfogatván, türelmesen
viselte el a kin okat. Ez neveztetik valódi törvényes vér
tanuságnak (legitimum certamen), A szakadárok azonban
javallják azt a badarságot is, ha valaki oda megy a po
gányok közé, ingerli őket mindaddig, amig agyon nem
verik. Sőt állitják, hogy ha valaki elhagyja hitét, annak
számára, bármennyire vezekeljen is, nincs bűnbocsánat,

csakis egy módon üdvözülhet, ha pogányok közé megy s
ott .agyonvereti magát. Több ilyen vértanut tisztelnek
Keleten; a hazai szakadárok is egyet, bizonyos Constan
tinust, amint Nilles müvének II. 123. lapján olvassuk.
Mindezek azon igazságról tesznek bizonyságot, melyet
már szent Jeromos kifejezett, hogy t. i. a szakadárság ha
nem is kezdődik tévelylyel, mindenesetre avval végződik;
mert nem lévén csalhatatlan hitszabálya, az emberi ter
mészet tévelytermő tulajdonságánál fogva, hitbéli hibákat
is ágazati méltóságra rangozta t. Es ez igy fog történni a
jövőben is. Például most (a hazai szakadárok is) .két ün
nepet ülnek Palamas Gergely tiszteletére, aki badar tano
kat hirdetett (igya köldöknézést) ; utóbb majd tanait dog
matizálják, mert egy ilyen nagy szent megérdemli, hogy
tegyék. Nincs általános tekintély, mely a hit fáján növe
kedő álképleteket nyesegetné. (V. ö. Nilles, Kalendarium
manuale L 235.)

Szerkeszti: Z A D O R I J Á N S!~?_~__ ~.

Előfizetési dlj egész évre 6 frt. oszt. ért.

Esztergom, 1882 . Nyomatott Buzárovits Gusztávnál.



A VÖRÖS CSILLAGOS KERESZTES-VITÉZEK
REND JÉNEK MŰKÖDÉSE, ÉS ÉRDEMEI MA

GYARORSZAGBAN.

Miután ő császári és apostoli királyi felségének
f. évi február hó 5-én kelt legf. elhatározásával a
csehországi vörös csillagos keresztes-rend, a budai
királyi várlakbeli lelkészet ellátási kötelezettsége alól,
valamint a sz. Zsigmondról nevezett prépostságtól
és a sz. István király jobbjának őrzésétől kegyelem
ből felmentetett ; a rendnek tagjai hazánkból távoznak.

A kegyelet követelményének tartom, hogy a
rend távozásával visszapillantsunk annak IS0 éves
műkődésére hazánkban és minden részrehajlás nélkül
adjuk meg érdemeinek a méltánylást.

A 'rend keletkezése.

A keresztet viselö testvérületek létrejöttüket sz.
Cyriakusnak szekták tulajdonítani, ki sz. Ilonát a
sz. kereszt feltalálására segítette. Leginkább fejlődtek

ily testvérületek a keresztes hadjáratok korszakában,
a midőn Palestinaban kiváló virágzásnak örvendtek,
és a saracenek ellen való harczolas mellett a sebe
sültek és beteg zarándokok ápolásával is foglalkoztak.
Ezen utóbbi czélból két ily rend, illetőleg testvérület
jött létre: a sz. János lovagok rendje Ieruzsalemben
és a Bethlehemiták testvérülete az Üdvözítő születése
helyén. Előbbi a német, utóbbi a szláv ajkuak ápo-

Uj j\lbg~ar Sicu xur, kötet. V. ftiaet, Z L
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lasával foglalkozott. Midőn azonban a szentföldröl a
keresztények kiszoríttattak, a testvérületek a lovag
rendekkel együtt nyugatra vonultak. Ekkor jöttek a
betegápoló Bethlehemita nevű keresztes testvérület
tagjai Sternberg Albert nagymesterük vezetése mel
lett Csehországba, a hol Hloupetinben, Prága mellett
megtelepedtek és az ott birtoko16 Joanniták által ba
rátságosan fogadtattak. Ez 1217-ben történt, miröl
az ottani templomnak igen régi, eme chronosticonja
tesz bizonyságot:

"BETHLEHEMhAE l<J PALESTINA HVe VENERVN'r."

A XIII. század első harmadában a szeritéletű

Agnes Przemisl I. Ottokár cseh királynak és Con
stantiának leánya, L Wenczel királynak nővére, ki
az általa alapított Clarissa zárdában visszavonulva
mint apátnő rnűkődőtt, ezen zárda mellé a szegények
és elaggottak számára az akkori szokás szerint, ápol
dát alapított, melynek gondozását a keresztes testvé
rekre bízta. Ezen kóroda a prágai híd mellett állott
és az anyaháznak czímét viselte, mely sz. Ferencz
tiszteletére vala szentelve. Midőn a Bethlehemita test
vérek a sz. Ferencz czímű kórodát megkapták, előb

beni nevüket mellözték és utóbbi kóroda után nevez
tették magukat.

Szervezetére nézve e testvérület a keresztes
lovagrendekhez hasonlóan alakult. Tagjai, ugy mint
a többi lovagrendbéliek, fegyvert viseltek, miről a
IV. Incze pápa által kiküldött vizsgálónak 1292-ben
tett jelentése bizonyságot tesz. Sőt a rendnek alap
szabályaiban a fegyvernek használata még most is
felemlíttetik. A rendnek harczias jellege a pápák által
is elismertetett, névleg X. Kelemen pápa a rend
alapszabályainak megerősítésében azt: "ordo mili
tans"-nak nevezi. A császárok is azt "ordo equestris"
nek tekintették, névleg II. Rudolf, II. Ferdinand és
különösen I. Lipót. A számos kiváltság a melyekben
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a rend keletkezése óta részesült, szinte lovagias jel
legét bizonyítják. így például I. Wenczel mar 1235
ben a sz. Ferencz kórodának keresztes testvéreit, a
keresztes lovagok szokása szerint az idegen jogható
ság alól felszabadítja és a legfontosabb ügyekben is,
nekik saját törvénykezést enged. Sőt mivel Constantia
királynő, IIL Béla magy. király leánya, 1235-ben
Is-én kelt okmányával a német lovagrendtől megvett
hloupetini birtokokat a sz. Ferencz kórodabeli keresz
teseknek adományozta; a két rendnek rokonságára
lehet következtetni. Ezen utóbbi adományozást IX.
Gergely pápa két bullájával, melyek 1236-ban május
18-án keltek, megerősítette. Végre a rendnek bel
szervezete is, egészen a többi keresztes lovagrendek
mintájára vala alkotva. A rend főnöke, egyetemes
nagymesternek (generalis magnus magister) nevezte
tik. A rendházak (comthur) főnökei commendátorok
nak és prépostoknak neveztetnek. A keresztes lova
gok (Kreutzherrn) vagy fogadalmasok (Profesz-Ritter)
vagy a nélküliek. Előbbiek egy része felszentelt pa
pok, a többiek ápolók és harczosok. Ujabb időben

azonban a rend csupán felszentelt papokból áll.
Az imént említett pápai bullák egyike, mely

Agnes apátnőhöz van intézve, a rend történetében
nagy fontossággal bír. Ugyanis a pápa a királynő

adományaira nézve azon korlátokat teszi, miszerint a
most gazdagon ellátott kóroda el ne kűlőnítessék az
apácza zárdától, hanem jövedelmeiből utóbbi is ré
szesüljön. így tehát a kórodai keresztesek függők
voltak az apácza zárdától, kivált annak fejedelern
asszonyától Agnes apátnőtől. ki a keresztesek mes
terét, mint képviselőj ét 1238-ban a római szeritszék
hez küldte. Ezen viszony még akkor sem szünt meg,
rnidőn IX. Gergely pápa, Agnesnek a követe által
kifejtett kérelmére a testvérületet, mely szent Ágoston
szabályait vette fel, megalakult renddé emelte. Csak
egy évre reá, midőn Agnes apátnő a sz. Ferencz

ZI*



324 A vörös csillagos keresztes-vitézek rendjének

kóroda jószágainak kezeléséről önként lemondott,
lettek függetlenek a keresztes lovagok. Agnes jogait
a kóroda felett IX. Gergely pápa kezeibe tette le.
Ez a lemondást 1239. év april Is-én elfogadta és
már 12 nap mulva, a kórházat minden birtokaival,
mint sz. Péter örökös tulajdonát, a keresztes-rendnek
azon feltétellel adta át, hogy a tulajdonjog elisrne
réseül, a sz. széknek évenkint csekély bért fizessen.

így a rend megalkotva és lét- le biztosítva lőn,
csak még az vala szüksége:-:, hogy a többi rendektől

való megkülömböztetésre kűlső jelvényt is nyerjen.
A rend tagjai a vörös keresztet, mely akkor átalános
jelvénye volt a szentföldön harczolóknak, már kez
dettől fogva viselték, s így elegendő ismertető j elül
nem szolgálhatott, azért Ágnes apátnő IV. Incze pá
pához külön jelvény adományozása. végett fordult.
A pápa ezen ügy elintézésével 12 50-ben okt. la-én
Miklós prágai püspököt bízta meg, ki a már eddig
is használt csillagot Prágában a sz. Péter templu
mában, mint rendi jelvényt nekik ünnepélyesen át
adta. Hogy már ez előtt is a csillag jelvénye hasz
nálatban volt, kitetszik r. Werrezelnek már 1235. évi
okmányából, melyben "csil1agviselök"-nek neveztet
nek. IV. Sándor pápa által I 255 ben jun , 20-án a
csillag viselésben megerősíttettek. Vannak kik nem
alaptalanul a csillag viselését a rendnek első főnö

kével, Sternbergi Albrechttel összeköttetésbe hozzálc
Öltözete a rend tagjainak, kik jelenleg mind

felszentelt papok, fekete talár, mely felé teljes dísz
ben bő palástot függeszt enek. Karkőpenyük térdig'
érő. Mindezeken a rend jelvénye az egyszerű rend
tagoknál baloldalon van alkalmazva, és pedig nyolcz
csúcsu kereszt, hasonló a maltai lovagokéhoz, alatta
az öt águ csillag. Mindkettő megyszín vörös selyem
ből kivarva. A méltóságot viselők, rninők a. comrnen
dátorok, prépostok és a nagymester, arany és vörös
zornánczu jelvénynyel birnak, melyet előbbiek vöros
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és fekete szalagon, utóbbi aranylánczon, nyakkörül
lefüggve viselnek. A nagymesternek a rend rendes
öltözetétöl kűlőnbőző, egészen lovagias öltönyei is
vannak, rnidőn kardot ölt és é maltai lovagokéhoz
hasonló füveget használ.

A rmd elterjed/se /s teklllt/lye.

Kevés évvel azután, hogy Agnes *) apátnő a
keresztesek kórodáját Prágában alapította, nővére

Anna, ki n. Henrik boroszlói herczeg özvegye vala,
gyermekeivel együtt Boroszlőn is alapított a keresz
teseknek rendházat kórodával, mely sz. Márton tisz
teletér e szenteltetett és igen bőséges dotatióban ré
szesült. Továbhá Ágnes és Anna fivére, Primislaus
Morvaország órgró(ja birodalmában telepíté meg őket

Racicen.
Valarnint a prágai, ugya boroszlói rendházak

idővel számos zárdának anyaházává lettek, ugy hogy
a viszony a fiók és anyaház között a felsőbbség te-

",, I eltiini'> és figyelmet érdemlő kiiriilmény 20'. miszerint a rendnek

legnagyob l, jótev!i; és megulapítói magyar vérből az Árpádházból származók

voltak, Ilyenek Constantia, ]JI. Bóln leánya l'é: ellnek gyermekei: I. Wen
czcl, 1'1 imixluus , Agnes é, Anna és ezek gyermekei, kik a magyar sz. nők

kel kii:di vérrokonok voHak és pedig sz. Heflvig, thiiringiai Erzsébet és
b. Margittal. 'I'ájókozásul szolgáljanak it táblázatok:

I. tábla.

II. Enllre,
neje: Gertrud.

.- T. ~

IV. Béla. Sz. Erzsébet.----b. Margit.

II. tábla.

Constantia
férje: I. Ottokár.

---~--"------
I. Wencsel. Primislaus, Agnes. Anna.

apátnő, férje: bo.
roszlói Henrik.

------
Gertrud

férje: II. Endre-------IV. Béla. Sz. Erzsébet.
..--'~

b. Margit.

Berthold,
neje: Agnes- ---~----Sz. Iledv(lf

~rik(b-;;~'iói)
neje: Anna
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kintélyé vé fejlődött és a rendnek két generatussa
jött létre, melyek székhelyeivé a prágai és boroszlói
rendházak lettek. Előbbenihez a csehországi, utóbbi
hoz, a morva, szileziai, lengyel és litvaniai conventek
tartoztak. Azonban a rend generalisának tekintélye
emelésére a két tartomány ismét egyesült, és az egye
temes nagymester az ősi anyaházat, a prágait vá
lasztá székhelyül.

A rend nagymestere a fejedelmek által több
kitüntető kiváltságban részesült, így a cseh király
kísérői közé számíttatott és a honban 6, azon kívül
8 lóval az állam költségén követheté őt. Tekintélye
a XIV. században annyira emelkedett, hogy az or
szágban a király után a negyedik méltóság volt.

A tekintély emelésére kivált nagy befolyással
volt azon körülmény, miszerint müglitzi Btusz Antalt,
a rendnek I SS2 óta nagymesterét, F erc1inand, bécsi
püspőkké utóbb prágai érsekké tette. Ennek utóda a
nagymesterségben szinte müglitzi Medek Márton volt,
kit Rudolf császár az érsekségben is utódává tette.
Ennek halála után megfordítva történt, a rend vá
lasztotta meg a prágai érseket, Dubai báró Spignew
Berkát 1592-ben nagymesterévé. Ez történt még öt
prágai érsekkel, a mi az egyháznak nagy előnyére

szolgált, mert a prágai érsekség a vallásháboruk
következtében minden vagyonától megfosztatott és
Brusz kinevezése előtt, már 140 évig üresedésben
volt, ettől fogva majdnem I So évig pedig az érsekek
jövedelmüket leginkább mint nagymesterek a rend
vagyonából birták. Midőn azonban az érsekség va
gyona visszaszereztetett, Waldstein János Frigyes gróf
halála után 1694-ben, önállólag az érsekségtől kiván
tak a keresztesek magoknak nagymestert választani,
azonban e két méltóság elkülönítése csak több ne
hézség leküzdése után sikerült.

Azonban nemcsak a nagy méltóságok, melyekkel
anagymesterek feldíszittettek, szerzé a rendnek e
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tekintélyt, hanem inkább tagjainak buzgalma, melynek
következményei lettek a mélt6ságok és gazdag va
gyoni helyzet. A rend buzgalmát első sorban a sze
gények, elaggottak, betegek és zarándokok szeretet
dús ápolásában fejtette ki. Hogy ebben rendkívülit
müvelt, az kitetszik gyors elterjedéséből, mivel egy
ápoida a másik után adatott át neki. Megemlíttetik
a rendnek e buzgalma számos okmányban, így Prze
mizl JI. Ottokar király 1269-ben birodalma egész
terjedelmében a kereszteseket minden vámt6l felmenti.
Megdicséri e buzgalmát a rendnek qos-ben XI. Ke
lemen pápa. De leginkább van az kimutatva Lechowsky
Wenczel pápai és királyi jegyzőnek q 36. kiállított
jegyzőkönyvében , ki személyesen szerzett magának
az ápoltak szájából meggyőződést, és tapasztalta,
hogy a rend sz. Ferenczről nevezett k6rodájában a
szegények és betegek ápolasán kívül számos tanul6t
lát el, kik különben nem volnának képesek iskoláikat
végezni, továbbá általa minden pénteken szegény el
bocsátott katonák pénzsegélyben részesülnek. A mult
század 6ta a rendnek vagyoni viszonyai ugyan igen
csökkentek, de azért még most is megvannak a com
mendaturáknál az ápoldák, és Prágában még mindég
40 szegény tápláltatik.

Ennél még nagyobb tevékenységet fejt ki a rend
a lelkipásztorkodásban, az egyháznak közös javára.
Mindjárt kezdetben midön a rend j6szágokat nyert,
gondoskodott a jobbágyok lelki ügyeiről, alkalmas
lelkészek által, annál is inkább, mert j6szágain a
kegyuri jogokkal is felruháztatott. A mi a rendnek
lelkészi buzgalmát illeti, eziránt kifejezik a megérdem
lett dicséretet XI. Kelemennek r zor. és qos-ben
kiállított okmányai, melyekben ki van emelve, misze
rint az itteni szolgálat általa kivál6 ünnepélylyel és
mélt6sággal tartatik. A prágai érsekek, kivált Man
derscheid gróf 1735-ben az érseki ordinariatus iránt
val6 tisztelet és engedelmesség jutalmául a lelkész-
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kedési joghat6ság körében kiváló szabadalmakkal
ajándékozták meg.

E lovagrend tagjai valának a XV. és XVI. szá
zadban az Eger kerületben a kath. vallás egyedüli
fentartói. Sőt a kath. hitben való állhatatosságukat
élt ökkel is készek valának lepecsételni, így P. János,
Prágában a sz. István templom plébánosa, mivel a
táborirákat templomába be nem bocsátotta, 14 I 9.
jul. r j-án, általuk póznára felakasztatott és saját
plebániája ablakából kifüggesztetett.

Idő folytával a rend veszteségeknek is vala ki
téve, rendházai elpusztultak vagy tőle elvétettek,
különösen ahussiták idejében, a vallásháboruk alkal
mával és a saecularisatio követ.keztében.

Jelenleg a rend hat nagyobb javadalommal,
minők a commendatorságok és prépostságok, melyek
mellett szegények menházai vannak, és vagy 20 ki
sebb javadalommal, minők a lelkészi állomások, bír.
Összesen vagy 80 tagja van. *)

(Folytatjnk) No h L .
Imet ry aJos.

CANTERBURY-I SZENT TAMÁS.
(Vége.)

Gyávaság, kislelkűség volt-e, mi Tamást mene
külésre indította? Ellenei ennek magyarázták, de Ta
mást magasabb tekintet vezette menekülésében, Mi
előtt végsőre engedné kerülni a dolgot, meg akarta
még kisérteni részint szép szőval, részint fenyegetéssel
a királyengedékenységét, a király kibékülését az

*) Helyot, Geschichte der Clöster und Ritterorden. JI. 279-286. 
Schőbel, Kreusherrn mit dem rothen Sterue, - Wetzer-Welte, Kirchen
lexicon XII. - Czinár-Fuxhoffer, Monasteriologia, JI. 175.
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egyházzal. Ezt csak a távolból tehette szabadon és
sikeresen, otthon a király foglya lett volna, meg
fosztva minden szabadságától. Ismervén a püspökök
szellernét, jól tudta azt is, hogy ha ő feláldozza ma
gát, nincs ki az egyház szabadságáért résen állana.
Ellenben a távolból reményJhette még, hogy meg
szerzi az angol egyháznak az ohajtott békét.

Henrik hírét vevén Tamás menekűlésének, dűlt

fúlt magában. "Nem vagyunk még készen vele" 
mondá övéihez. Azonnal tanácskozást tartott a na
gyokkal és a püspökökkel, a megállapodás pedig az
volt, hogy a király Tamást mint esküszegőt s béke
háborítót be fogja vádolni a pápánál. Erre nézve
azonnal öt püspökből álló követséget menesztett
Sensbe a pápa udvarára. A követek Compiegnebe
érvén, kérték VII. Lajos királyt, hogya "volt" can
terbury-i érseket, ki megszökött Angliából, országába
be ne fogadja. Szépen jellemzi e vallásos, egyházhü
fejedelmet az ő magaviselete a követséggel szemben.
"A volt érseket?" - kérdé tőlök - ki tette őt le?
Mire a kővetek nem tudván felelni, a király így foly
tatá beszédjét: "Én is király vagyok mint Henrik a ti
királytok, de én távolról sem forrnálok magamnak
jogot, hogy országom utolsó papját is elmozdíthatnám
hivatalától". Tamást illetőleg pedig megjegyzé: "Én
jól ismerem a canterbury-i érseket, ő annak idejében
királya követségében járt Francziaországban. Ö tiszta
jellemű s fönkelt szellemű férfiu. Ha tudnám tartóz
kodását, azonnal elejébe sietnék" . A követek azon
megjegyzésére, hogy Tamás mégis sok kárt okozott
Francziaországnak, a király felelé: "Csak kötelességét
teljesítette, ő nekem ugyanazt a szolgálatot tette
volna" . A követek még arra kérték Lajost, volna
közbenjáró a pápánál, hogy ez Tamást ne bocsássa
maga elé s ne higyjen hazugságainak. Ezen fölöttébb
megütközve a király, magához hívatta az épen Com
piegneben jelen volt pápai udvari káplánt s így szólt
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hozzá: "Mond meg uramnak Sándor pápának, hogy
ha még érek valamit ő Szentségénél : úgy fogadja
kegyesen a canterbury-i érseket s ne adjon helyt
igazságtalan vádnak ellene" - amire elbocsátotta a
követséget.

Ezt nyomban követték az érsek küldöttjei. Ám
ezeket egészen máskép fogadta Lajos. Megilletődve

hallgatta Tamás szenvedéseit, és a veszélyeket, me
lyeknek kitéve van s elbocsátá őket e nevezetes sza
vakkal: "Ös privilegiuma az a frank királyoknak,
hogy szárnűzőttek s jelesül papok mindíg menhelyet
s oltalmat találnak ez országban".

Az érsek küldöttjei Henrik követeivel ugyanaz
nap értek Sensbe. A pápa az érsek küldőtteit még
az nap este fogadta. Hallván Tamás szenvedéseit,
ezt jegyzé meg róla: "Az uratok él ugyan még test
ben, de lelke már mindinkább keresi a vértanuság
elöjogát". A király követségének másnap ünnepélyes
consistoriumban oda válaszolt a pápa, hogy ő az
általok előadott panaszok vizsgálatába nem bocsát
kozhatik előbb, semhogy az érseket meghallgatta
volna. A követség tehát egészen sikeretlenül tért
vissza Angliába.

Tamás azalatt a pápához való utjában Soissonsba
jött. Itt következő nap meglátogatta őt a király s
igért neki teljes biztonságot nemcsak, hanem kérte
egyszersmind, h9,gy ellátásának minden költségeit
tőle fogadja el. O a maga vendégének nézte a me
nekült érseket. Miután a király Tamással több napot
együtt töltött volna, ez Sensbe folytatta utját. Sán
dor pápa is nagykegyesen fogadta az érseket, kő

nyek közt kebléhez szorította, jobbjára ültette s atyai
lag vigasztalta öt. Tamás ujra a pápa lábaihoz letette
hivatalát, a pápa a maga részéről ujra reá ruházta
azt, mint aki bátorságát s buzgalmát eléggé tanusí
totta. Nyiltan kimondta ugyan a pápa a bíbornokok
kal megtartott tanácskozmányban, hogy miben hibá-
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zott Tamás, de szőlt az általa adott elégtételről is,
a kért feloldozásről, hivatala letevéséről, keserves
sanyargatásáról, betudván neki érdemül azt is, hogy
személyesen jött a sz. Székhez előadni ügyét. Ugyane
tanácskozmányban elvetette a pápa a kir. szokás
jogokat is, csak hatot itélvén közülök tűrendőnek.

Végre eléhívatta Guichard pontigny-i apátot, meg
hagyván neki, hogy a menekült érsek ellátásáról
kellően gondoskodjék.

A pontigny-i cistercita kolostorban Tamás egé.
szen mint szerzetes élt, alkalmazván magát mindenben
a szerzet szabályaihoz, végezvén a legalsóbb szol
gálattételeket is. A két évet, melyet ott töltött, ve,
zeklésben töltötte, de' megnyerte a kolostorban a
lelki nyugalmat is, melyre annyira szüksége volt.

Hogy Tamás menekülésében nem a maga sze
mélyét tekintette, hanem az egyházi béke helyreállí
tását, azt bebizonyította az által, hogy csakhamar
Mathild császárné, II. Henrik anyja közbenjárását
kérte ki Miklős roueni prior által. A prior hasonló
lépést tett Arnulf lisieuxi püspöknél is, kiről már
feljebb szó volt, és kit a prior most egészen Tamás
részén talált. Arnulf terjedelmes levélben közölte ta
nácsait Tamással s felajánlotta szolgálatait, reménylé
egyuttal, hogy II. Henrik, tekintve országának bo
nyolult bel- és külviszonyait, igenis hajlandó lesz
most kibékülni, nehogy még a pápával is meggyüljön
a baja. De Arnulf reményei nem valósultak. Tamás
ugyanis fájdalommal értesült nemsokára, hogy amint
Henrik követei a pápától eredménytelenül visszatér
tek, a király azonnal I 164-ben decz. 24-én felség
sértőnek nyilvánított mindenkit, aki Angliába akár a
pápától, akár az érsektől kiközösítési határozatot vagy
interdictumot merészelne behozni. Ezután lefoglaltattta
az összes érseki javakat, megtiltván az érsekért való
nyilvános imádságot is. De még ezzel sem érte be
a király boszuja: hanem elkoboztatta Tamás barátjai
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s rokonainak vagyonát is, őket magukat pedig szám
űzte 01 szágáb61, kegyetlcnségét még azzal is tetéz
vén, hogy e szegény áldozatokat elöbb esküvel kö
tötte le aziránt, hogy ők be fogják magukat mutatni
az érseknek, miszerint ennek könyeik s nyomoruk
láttára megtörjön a szíve, El is jöttek s megszállták
napról napra az érsek czelláját, kinek csakugyan meg
tört volna a szíve, ha a franczia király, Siczilia ki
rálynéja, Richard syrakusi püspök és a pápa nem se
gítenek nagylelkűen Henrik boszujának ez .ildozatain.

Míg a pápa az . egyházi béke visszaállítasán
fáradozott, Henrik mindíg tovább és tovább kapatta
magát. Amit j6szerével el nem ért ét pápánál, azt
most dacz- és fenyegetéssel akarta elérni. I. Frigyes
császár részére áll ván, oxfordi János udvari papját
a würzburgi birodalmi gyűlésre kűldte, hol III. Paschal
ellenpápa megválasztása el lett ismerve.

Tamás ebből azt látván, hogy a király és kő

vetöi épen nem térnek magukba, elhatározá reájok
az egyházi büntetést kimondani, előbb mégis nyájas,
majd határozott levélben kérte s intette Henriket,
hagyna fel az egyház űldőzésével, Szavainak s fe
nyegetésének nyomatékot adand6, felfüggeszté jos
celin püspőkőt, mivel hogy ez oxfordi Jánosnak, ki
a würzburgi birodalmi gyűlésben részt vevén, de
facto kiközösítve volt, a salisburi esperességet adta.
Gilbert londoni püspöknek pedig ugyancsak kiközö
sítés büntetése alatt meghagyta a canterbury-i egyház
papjainak a lefoglalt javakat visszaadnia.

Tamás I r óó-iki april 25-én Sándor pápa által
Anglia részére pápai követnek kineveztetvén, még
erélyesebben lépett fel az egyház elnyom6i ellen.
Megüzente Mathild császárnénak. hogy ő Henrikre s
országára az egyházi büntetéseket okvetlenül ki fogja
mondani, miről értesülvén Henrik, legott fellebbezett
a pápához s erről Tamást követei által értesítette.
Tamást a követek nem találták Pontignyben, ő Sois-
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sonsban volt zarándokolni, ahonnan Vezelaybe ké
szült, és itt akarta pünkösd ünnepén a királyra s
követőire a kiközösítést kimondani, de szándékától
elállott, hallván hogya király halálos beteg. Mind
amellett sz. Magdolna napján a szószékre lépvén,
előadta a népnek az egyházi viszályeredetét, okait,
szólt a maga üldöztetéséröl, a királyhoz intézett ké
relmeinek sikeretlenségéről, amire ujra intette a ki
rályt, térne magába, tenne eleget az egyháznak,
ellenkező esetben kész legyen a kiközösítésre. Miután
erre az egyházat, önmagát és a maga híveit a hívők

imáiba ajánlotta volna, kimondta a kiközösítést ox
fordi Jánosra, s winchesteri Richardra, hogy mind
aketten a szakadárokkal tartottak, azután többekre,
kik a canterbury-i egyház javait lefoglalták, végre
azokra, kik Henriket a clarendoni határozatok meg
alapítására tanácsukkal birták. Magokat a kir. szokás
jogokat pedig elvetette és a püspököket azok meg
tartása alól feloldozta. -- Vajjon fölléphetett volna-e
ily erélyesen a lelkes főpap az egyház elnyomói ellen,
ha érseki székhelyén marad? Ezt csak menekülésében
tehette.

Henrik tartván a kiközösítés és az interdictum
tól, a pápához követeket küldött oly jelentéssel, hogy
ő felmondja a pápának az engedelmességet és az
ellenpápa részére fog állani, ha Sándor pápa meg
nem semmisiti a Tamás által kimondott büntetéseket,
öt magát pedig nyilvános esküvel nem kötelezi arra}
hogy akir. szokásjogokat ő és utódjai meg fogják
tartani. Tehát még utódjaiért is megesküdjék Tamás!
A Londonban egybegyült püspökök azalatt a király
parancsára fellebbezési iratot szerkesztettek a pápá
hoz, melyben a királyt tisztára mossák, Tamast pedig
békezavarásról vádolják. Csak három püspök nem
irta alá az okmányt. Hasonértelmű iratot intéztek
Tamáshoz is. Ez világosan megfelelt a püspököknék
s tüzetesen megczáfolta minden egyes vádjukat. Fáj-
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lalja levelében, hogy a püspökök irata több ellensé
ges indulatot mintsem vigaszt tartalmaz, ő pedig
szerette vala, hogy az inkább a szeretet forrásából,
hogysem egy idegen akarat iránti engedelmességből

fakadt volna.
Henrik tovább üldözendö az érseket, iratot in

tézett a cisterciek főkáptalanához, követelvén tőlök

Tamás kiűzetését a pontigny-i kolostorból, mit ha
nem tennének, a szerzet el fogja veszteni birtokait
Anglia összes tartományaiban. Tamásban több volt a
gyöngédség, semhogy a kolostor vendégszeretetét
ily körűlmények között még tovább akarta volna él
vezni, elhatározá azért, VII. Lajos vendégszeretetét
elfogadni. Ez hallván a dologr61, a cisterciek gyáva
sága fölötti elkeseredésében e szavakra fakadt: "Ó
vallás, vallás, hová lettél! Ime azok, kikről azt hittük,
hogy elhaltak a világnak, félnek a világ fenyegeté
seitől s elfordulnak mulékony javak kedvéért a meg
kezdett istenes műtől, felad ván Isten ügyét és az
Isten ügyéért sanyargatott menekültet". Az érsek
követeihez fordulva pedig mondá: "Vigyétek meg
tiszteletemet az érseknek s mondjátok meg neki,
hogy én el nem fogom hagyni őt, ha el is hagyja a
világ és azok, kik meghaltak a világnak. Bármennyire
is ellene dolgozik az angol király, én mégis el fogom
őt fogadni, Isten és a szenvedö igazság kedvéért".
Tamás ekkép két évi tartózkodás után megvált a
pontigny-i kolostort61 s Senst választotta lakhelyéül.
Innen is folyvást közlekedett Angliával, jóllehet a
kőzlekedés a király őrkődése miatt igen meg volt
nehezítve.

Henrik, ha még úgy fenyegetődzött is, hogy át
fog menni az ellenpápa részére, mégis sokkal inkább
félt a kiközösítés s interdictumt61, hogysem papságá
val meg akart volna hasonlani. Sőt hogy ez előtt

rehabilitálja magát, a würzburgi esetet egészen el
hárította magától, követei ügyetlenségének tulajdo-
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nítván azt. Oxfordi János pedig annyira vakmerő volt,
hogy megesküdött a pápa előtt, miszerint ő Würz
burgban semmit sem tett, ami akár a hit és az egy
ház, akár a pápa tekintélye s szolgálata ellen lett
volna. Egyáltalában oly ügyesen vitte Henrik dolgát
a pápa előtt, hogy ez az egyházbéke helyreállítása
körül ujabb reményeknek adva magát, két bíbornok
követet küldött ki s bízott meg a viszály kiegyenlíté
sével. Addig, míg a béketárgyalások folynak, Tamás
joghat6sága a király és országa fölött felfüggesz
tendő vala.

A bíbornok-követek Gisorsba, Francziaország és
Normandia határán gyülekezetet hívtak egybe, melyre
megjelent Tamás is. A követek arra akarták őt birni,
hogy visszamenjen Canterburyba, de ne hozza többé
sz6ba a kir. szokásjogokat. Ezt az érsek nem akarta
tenni, de nem is akarta a követeket a maga és a
fellebbező püspökök közti ügyben biráknak elismerni.
Kérdésőkre, vajjon kész-e magát a maga és a király
közt fenforg6 viszályban az ő itéletöknek alávetni,
nem adott egyenes választ, hanem azt kivánta, hogy
előbb érsekségébe s annak javaiba visszahelyeztessék.
így a követek egyenes eredményhez nem jutottak.
Ez volt I r ő z-ben.

Azalatt L Frigyes császár hadai Olaszországban
megveretvén. a pápa figyelmezteté Henriket Isten
büntetésére, mely az egyház elleneit éri s megjelen
teté neki, hogy ha nem enged, a sz. Szék nem fogja
akadályoztathatni az érseket, miszerint ez jogával
éljen, azaz az egyházi büntetést fölötte kimondja.
A béke helyreállításával a pápa ez alkalommal három
franczia karthausit bízott meg.

A pápa e lépésére kijelenté Henrik, hogy kész
Tamást elfogadni. I r őo-iki nyáron Montrailban talál
kozása volt VII. Lajosnak II. Henrikkel, hogy kiegyen
lítsék a maguk közt fenforg6 vitákat. Ide lett meg
híva Tamás ie. A király emberei kijelentették íl?
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érseknek, hogy Henrik igenis kész kibékülni vele,. és
ha a kibékülés sikerült, a királya keresztes hadba
fog menni. Nem is kiván egyebet a király, csak hogy
a béke reá nézve tisztes legyen, már a franczia ki
rály jelenléténél fogva is. Annálfogva azt ajánlották
az érseknek, hogy egészen a király kegyelmére bízza
magát. Tamás késznek nyilatkozott alávetni magát a
királynak, mégis "Isten dicsőségének csorbítása nél
kül" . Ismét fatalis clausula a király követői szemé
ben! amiért is ellenzették azt. Amint Tamás megje
lenik a két király elött, Henrik lábaihoz borul s kéri
kegyelmét az angol egyház számára, szavait ekkép
fejezvén be: "Én tehát ezennel alávetem magam a
köztünk fenforgó ügyben felséged kegyelmének s ha
tározatának, a franczia király, a püspökök, nagyok
és minden jelenlévők színe előtt -- mégis "Isten di
csőségének csorbítása nélkül".

E nem várt fentartásra haragra gyulván a király,
szidalmazza az érseket, arról vádolván őt, hogy ő

már mint kanczellár kereste az egyedüli uralmat a
király tekintélyének kárával. Tamás öntudatosan s
oly meggyőzőleg védte magát, hogy a király félvén
őrivédelme hatásától, haragosan félbeszakította be
szédjét s nagyratartónak, gőgösnek nevezte az egész
gyülekezet előtt. így megdőlt a békekisérlet.

Henrik Tamás elmozdítását kérvén a pápától,
ez ujabb békekisérletet tett, melyre most Gracianus
s Vivianus római jogtudósokat küldte ki. Ezek St.
Denisben s Montmartreben értekezleteket tartottak,
de eredmény nélkül. Mitsem végezvén, a pápa által
kitüzőtt határidő letelte után visszamentek Olaszor
szágba. Henriknek nemsokára ugyancsak St.-Denisben
uja bb találkozása volt VII. Lajossal. Vivianus követ
(kit II. Henrik visszatartott) közvetítésére Tamás is
oda jött. A király most nem egyebet kivánt tőle,

csak hogy neki mint királyának engedelmességet
igérjen. A szokásjogok szóba sem jöttek, a többi
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feltételek is egészen kielégítőleg voltak szerkesztve,
úgy hogy Tamás kész volt a kibékűlésre és csak a
békecsőket kivánta a királytól, kezesség fejében. A
király azonban azt válaszolván, hogy ő megesküdött
magának, miszerint a békecsókot még kibékülés ese
tében sem fogja megadni: Tamás ismervén királya
kétszim1ségét s ravaszságát, nem bízott benne és
így minden további kérdés nélkül visszament Sensbe.
így meghiúsult a második kisérlet is.

. Látván a pápa, hogy buzgó igyekezete Henrik
konokságán s álnokságán egyre megtörik : el volt
már határozva a végső lépésre. Előbb mégis még
negyed izben is követeket küldött Henrikhez oly
kijelentéssel, hogyha ö az érsek jogos követelmé
nyeinek negyven nap alatt meg nem felel és a béke
csókot meg nem adja, országa interdictum alá fog
vettetni, tekintet nélkül minden további fellebezésre.
Henrik félvén az interdictumtól, uj találkozást tűzött

ki Pontisérebe. Tamás megjelent, Henrik nem. Ez
ujabb megbántás volt az érsekre nézve, de ennél
még érzékenyebb várt reá. Henrik ugyanis fiát meg
akarván koronáztatni, hogy így biztosítsa számára az
országot azon esetre, ha öt magát kiigtatnák, Ta
más megalázására kieszközölt a pápától iratot, mely
lyel a yorki érsek hatalmaztatik fel a koronázás té
nyére. Tamás és a franczia püspökök eziránt panaszt
emelvén a pápánál, ez visszavonta a meghatalmazást,
illetőleg eltiltotta a yorki érseket a koronázástól, de
már későn, mert míg leérkezett a pápai irat, az ifju
Henrik már meg volt koronázva. De neje Margit, a
franczia király leánya nem koronáztatott meg. Ezt
VII. Lajos megbántásnak tekintvén, átlépte hadával
Normandia határát. Henrik sietvén continentalis tar
tományainak védelmére, utközben megkapta a pápa
fenyegető iratát, melyre megfogadta, hogy minden
követelésnek eleget fog tenni és az érsekkel ki fog
békülni.

Vj M. Sion. XUI. kötet. V. f.uet.
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A két király I 17o-iki juI. 20-án összejött a két
ország határán szabad ég alatt egy tág rónán, ide
meg lett híva Tamás is. Miután a két uralkodó a
maga részéről kiegyezett volna és miután meg lett
állapítva az is, hogy az ifju Henrik nejével együtt a
canterbury-i érsek által ujra meg fog koronáztatni :
Tamás be lett mutatva a sensi érsek által. Henrik
elejébe megyen, előzőleg üdvözli őt s oly bizalmasan
társalog vele, mintha köztök soha semmise jött volna
közbe. "Ami azokat illeti - mondá beszéd közben 
kik önt és engem megcsaltak, azoknak meg akarom
fizetni, amint árulókhoz illik". E szavaknál az érsek
leszállt lováról és a király lábaihoz borult. Ez föl
emelte őt és oda tartván neki a kengyelt, felültette
lovára. Könybelábadt szemekkel mondá tovább: "Ér
sek uram, ujítsuk meg a régi barátságot, de adja
meg nekem csak a jelenlévők előtt a köteles tiszte
letet". Kíséretéhez fordulva pedig ezt mondá: "Én
az érsekben a legjobb indulatot találorn, a leggono
szabb ember volnék, ha én máskép éreznék iránta".
A sensi érsek a prímás nevében kérte a királyt, fo
gadná vissza kegyeibe Tamást, adna neki s övéinek
biztonságot s békét, a canterbury-i egyháznak pedig
vissza javait. Tamás ellenben a maga részéről tisz
teletet, szeretetet s szolgálatkészséget fogadott a ki
rálynak, ki a fentebbi kéréseket mind elfogadta, Ta
mást pedig felhívta, hogy ha dolgait Francziaországban
rendbe hozta, a királyi udvarra jőjjőn, nehány napig
ott mulasson, hogy a világ is lássa a helyreállott jó
viszonyt. Azonban hónapok multak el, míg a ravasz
király teljesítette igéretét, ezt is csak; mikor ujra
fenyegettetett interdictumma1. Az érseki javakat vissza
adta, de csak miután már előre beszedte volna a
jövedelmet s eladta volna a gabnát és a munkát.

Tamás jóllehet látta, miszerint a béke csak ál
béke, mégis elhatározta magát érseki székére vissza
térni. Addig is élt minden alkalommal, hogy jó vi-
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szonyt teremtsen maga és a király között. Felkereste
Henriket először Toursban, de ott hidegen fogadta
tott, majd Chaumont várán, hol már jobb fogadta
tásban részesült, utoljára Amboiseban. Itt megigérte
Henrik, hogy a roueni érsek által meg fogja fizet
tetni Tamás adósságait, melyeket az száműzetésében

tenni kénytelen volt, hogy megadja neki a békecsőket

és hogy vagy maga vezetendi őt vissza Angliába,
vagy pedig a roueni érseket adja neki kisérőűl. Ta
más távozván a királytól, látnokilag mondá: »Uram,
szellemem mondja, hogy úgy távozorn innen, mint
akit felséged utoljára lát". És csakugyan ugy volt.

Hogy rövidek legyünk: Henrik sem az adóssá
gokat meg nem fizettette. sem a békecsóket meg
nem adta, sem a roueni érseket nem adta kisérőül,

hanem oxfordi Jánost, Tamás legnagyobb ellenségét.
A roueni érsek, a franczia püspökök és nagyok össze
gyüjtöttek pénzt, hogy Tamás adósságait megfizet
hesse, ellátták őt lovakkal s útravalóval is, hogy el
utazhasson. Lajos franczia királytól bucsút vevén,
mondá: "Angliába megyünk, fejünket koczkáztatni"
- a párisi érsekhez pedig: "Angliába megyek meg
halni". A halál sejtelme el nem hagyta többé, azért
buzgón készült is a halálra.

Mielött tengerre szállna, biztos embere által
Angliába küldte a pápai iratokat, melyek a yorki
érsek felfüggesztését, a londoni és salisburi püspökök
kiközösítését tartalmazták. Ezeket azért küldte mellék
uton, mert hírét vette volt, hogy kiszállásánál Angliá
ban három lovag fogja várni, hogy elvigyék tőle az
iratokat. I 17o-iki decz. 3-án tengerre szállt, hogy
Sandwichben kikössön. Itt csakugyan egy hajócskán
három lovag jött hajója elé, de a várakozó nép szeme
láttára nem mertek erőszakot elkövetni az érseken.
Tamás Sandwichből másnap bevonult Canterburyba,
a néptől triumphalis lelkesedéssel fogadtatva. Követ
kező nap királyi hivatalnokok jöttek hozzá, követelvén

",,*
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az ifju király nevében, hogya yorki érseket és a
két püspököt oldja fel az egyházi büntetés alól. Ta
más válaszolá, hogy a büntetés a pápa által lévén
kimondva, neki jogában nem áll azt felfüggeszteni,
egyébiránt kész a két püspököt a pápa j6váhagyása
fejében feloldozni, ha azok esküvel megfogadják, hogy
a pápa parancsának eleget fognak tenni. De a püs
pökök, felizgatva a yorki érsek által, nem fogadták
el a feltételt, hanem ezzel együtt Normandiába in
dultak Henrik után, panaszt emelni. A királyelőadá

sukra e szavakra fakadt dühében: nÉn gyáva, alával6
embereket neveltem s emeltem magasra országomban,
hogy nem tudnak uruknak tiszteletet szerezni, hanem
engedik öt egy plebeius pap által gunyoltatni". A
király e kifakadására négy lovag összeesküdött, hogy
vagy elrabolják az érseket, vagy megölik. Henrik a
maga részéről három lovagot küldött Angliába, hogy
az érseket mint felségsértőt elfogják s börtönre ves
sék. De az összeesküdtek megelőzték a király kül
dőttjeit.

Másnap hogy kikötöttek, a négy lovag délutáni
két őrakor megjelent az érseknél s minden köszöntés
nélkül helyet foglalva felsz6líták őt, állít6lag a király
megbizásáb61, oldozza fel a püspököket s menjen
Winchesterbe megfelelni az ifju király törvényszéke
előtt. Tamás a lovagoknak is csak azt felelte, hogy
ő a két püspököt csak llgy oldozhatja föl, ha azok
a követelt esküt leteszik. "Hiába fenyegettek - adá
hozzá - ha Anglia összes kardjai villognának is fe
jem fölött, mégsem engedném magam Isten igazsá
gának követésétől és a pápának köteles engedelmes
ségtől visszatartatni" . Az érsek kérdésére, hogy
mikép merik öt saját házában fenyegetni, azt felelék
a lovagok: "Fenyegetésnél még több van szándé
kunkban" és ezzel távoztak.

Tamást hívei erövel a templomba vitték, hol épen
vecsernye tartatott, biztosabbnak vélvén őt lsten há-
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zában. Midőn a templomot el akarták zárni, Tamás
nem engedte, mert nem illik - ugymond - Isten
házát mint valami erődőt elsánczolni. Kisérete részint
az oltárok mögé, részint a sírboltba menekült ijed
tében, Tamás a kar lépcsőinél állapodott meg. A
gyilkosok a templomba rontva, lárrnázva kérdék :
"Hol van Becket Tamás, a király- és hazaárul6?"
Semmi válasz. Most az egyik kérdi: "Hol van az
érsek?" "Itt vagyok, érsek igen, de nem áruló" -

. válaszola Tamás. "Én kész vagyok - mondá tovább
- szenvedni annak nevében, ki vérén megváltott
engem. Távol legyen tőlem, tőreitek elől menekülni,
vagy az igazságtól elállni". Erre egy oszlopnál ál
lapodott meg, a bold. Szűz és sz. Benedek oltára
között. A gyilkosok még egyszer kérdék, akarja-e
feloldozni a kiközösített püspököket. "Nem fogom
feloldozni, mielőtt eleget tennének"- vala a válasz..úgy hát meg kell halnod" - felelének a gyilkosok.
"Kész vagyok Istenemért meghalni - mondá nyu·
godtan az érsek - hogy az egyház visszanyerje vé
remben a békét s szabadságát, de Isten nevében
tiltakozom, hogyembereim valamelyikéhez nyúljatok" .
A gyilkosok el akarták őt huzni az oszloptól, de nem
birták. Tamás ellökte egyiköket e szavakkal: "Ne
nyúlj hozzám Reginald, te, ki hűséget s engedelmes
séget fogadtál nekem, nem okosan cselekszel te és
társaid". Erre Reginald vágást intézett az érsek el
len, de ezt Grim híve felfogta karjával. A vágás oly
erős volt, hogy Grim karját eltörte és még az érsek
fejét is megsebesítette. Tamás a csorduló vért ke
zeivel törülgetve, bágyadt hangon mondá : "Istennek,
a bold. Szüznek, a canterbury-i egyház minden párt
fogóinak s sz. Dénesnek ajánlom magamat 's egyhá
zamat". E szavakon várta be a második vágást, mely
őt térdre ejtette. "Jézus nevében kész vagyok az ő

egyházának védelméért meghalni" - vala utolsó
szava. Egy harmadik vágás szétzúzta koponyáját s
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leteríté őt sz. Benedek oítára lépcsőihez. Hugo sub
diaconus ezután nyakára hágva, kiszedte kardja vé
gével agyvelejét s kiszórta azt a templomba, ez em
bertelen sza vakkal: "Mehetünk, katonák, ez ugyan
többé fel nem kel". A templomból az érseki palo
tába indultak, hol mindent kiraboltak, a pápai bullá
kat pedig és a canterbury-i egyház privilegiumait
Normandiába Henrikhez küldték.

A canterbury-i szerzetesek siettek a vértanu vé
rét felfogni és az elszórt agyvelöt egybegyüjteni,
mire azután a hullát szerzetesi habitusba, ennek fö
léje pedig érseki ornatusba öltöztetve, a templom
sírboltjában eltakarították.

így mult ki r r j o.iki decz. 29-én (a Breviarium
szerint 117 I -ben) az egyháznak e hős bajnoka, mint
vértanu. Halálának pereze diadala volt az ügynek,
melyért életét feláldozta. Egész Európa katholikusai
boszut kiáltottak az igaznak véréért.

Dicső szentünk életéhez egy ifjukori emlékem
fűződik. Mikor a papnöveldében a breviarium külön
féle régi példányait forgattuk, egynémelyikben bizo
nyos helyet beragasztva találtunk. Ilyen volt jelesül
VII. Gergely pápa Officiuma (2s-a Maii), melyben
mondatik, hogy a pápa Henrik császárt sujtotta, or
szágától megfosztotta, s alattvalóit a hüség esküje
alól füloldozta. Kérdésűnkre, hogy honnan van ez?
azt nyertük válaszul, hogy II. József császár idejében
beragasztattak oly helyek, melyekben a pápák, ille
tőleg a püspökök erélyének példái fordulandtak az
egyházüldöző uralkodókkal szemben.

A josefinismus szelleme ezzel azt akarta elérni,
hogy a breviariumoző pap ne is képzelhessen esetet,
melyben szabad volna püspöknek, sőt maga az egy
ház fejének világi uralkodó ellen apostoli tisztjéhez
képest eljárni. Amint el nem érhette pedig a josefi.
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nismus nevetséges beragasztásaival czélját, ha el nem
törli egyszersmind az egyháztörténelmet is; úgy a
beragasztás másrészt szomoruan tanuskodik arról,
hogy mennyire távol voltak sz. Tamás szellemétől a
főpapok, kik a beragasztást akár maguk elrendelték,
akár tűrték. Helyesen jellemzik ez időt Weber Beda
következő szavai; "Valljuk be magunknak valahára,
hogy a kath. egyház mult ideje adott ugyan bizo
nyos békét, de hogy ennek kétértelmű előnyeit nagy
ban ellensulyozta a szellemek bizonyos gyávasága s
tétlensége. A béke kedvéért eltűrtek minden túlka
pást s igyekeztek magukat a püspököket az egyház
lenyügözésének végrehajtóivá tenni. E gyalázatos
időnek vége van ma, az alvó szellem [öl lett zavarva
káros álmából". Igenis a gyáván alkalmazkodó szol
gaias szellemet öntudatos, kötclességhü, szabad szel
lem váltotta fel az egyházban, azon szellem, melylyel
a sz. Lélek eltöltötte volt az apostolokat, hogy mél
tők legyenek Jézus nevéért nemcsak gyalázatot, de
halált is szenvedni. Valahol a világ hadat üzen ma
az egyháznak, mindenütt sz. Tamás szellemétől át
hatott püspökei támadnak az egyháznak, kik készek
börtönbe, számkivetésbe, halálba is menni. A köte
lességhü pásztor után indul a nyáj is, a püspök a
kovász, mely az egész tömeg et dagasztja. Ez a kath.
associatio, mely a sz. Lélek vezetése alatt diadalra
fog vezetni.

Várnai.

BÁRÓ SZEPESY IGNÁCZ.

I. A keret, melyben Szepesy egyházszónoklati mü
veinek ismertetését e sorokkal adjuk, szűkebb, hogysem
a szónok annyi más irányban munkásan kiható életének
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teljesebb rajzát abba befoglalhatnók. De nem újíthatjuk
fel eme müvei emléket még sem, a nélkül, hogy habár
egy·két töredékes vonással s fogyatékosan is fel ne idéz
zük a nagy férfiu életének főbb mozzanatait,

Négyesi báró Szepesy Ignácz (József, Nep. János)
négyesi b. Szepesy Sámuel és vattai Barta Antonia szű

lőktől 1780. aug. i j-án Egerben született s kereszteltetett
meg a plébániai székesegyházban Korher Ignácz pléb.·
kanonok által. I) Iskoláit Miskolczon s Egerben végezvén,
1795-ben az egri papnövendékek közé lépett. Aldozárrá,
16 havi korhiányban, adott pápai felmentvény mellett
1803. máj. 29. szenteltetett fel. 2) Időközben már Pesten
a bölcsészet s Bécsben a hittudományok tudorságát nyerte
el. Az egyházmegye szolgálatában elöszőr mint papnő

veldei tanulmányi felügyelő müködött; ez állomáson el
töltött 17 hó után Fuchs érsek vette oldalához, mint szer
tartót, majd négy hó mulva titkárává tette. A szép
készültségü ifjut mindjárt kezdetben Nagy-Kálló város
kegyurasága plébánosul ohajtotta volna megnyerni, de
sikertelenül; mig érseke engedve végre is lelke vágyá
nak, 1805. jan. 26. az egri plébánia vezetését bizta rá, s
egyszersmind h. esperessé nevezte ki. Mily buzgalommal
adta magát tisztének, éjet nappá téve mint szorgoskodott
sokirányu tevékenységét mennél hasznosabban kifejteni,
irásban maradt önérzetes nyilatkozatain kivül különösen
is tanúsítja a közszeretet, mely müködésében környezé,
s mely Erdélybe távoztakor is egy fényes küldöttség me
leg üdvözletéhen talált kifejezést. Munkásságának egyik
fötere volt az iskola, s a másik a szószék. Egykoru fel
jegyzésekben olvassuk, mint kapta meg figyelmét és szivét
Eger népének akkori sajnálatos "ruditasa" (sic), s ennek

') Keresztanyját Sághy Magdolnát a keresztelésnél Almásy József és
Forró Amália helyettesiték.

oJ A tonsurat s kisebb rendeket 1796- april 3. Zerdahelyi Gábor
titopolisi felsz, püspöktől, a subdiaconatust Konde Miklós nagyváradi 1. sz.
püspöktől 1801. szept. 8·án, a diaconatust Miklóssy Ferencz titopolisi felss.
püspöktől 1802. decz. 12. vette fel; áldozárrá szintén Miklóssy szentelte,
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egyik okát a sz. beszédek hallgatásának elhanyagolásá
ban látva, azok rendszeres tartásában kereste a gyógy.
szert; és eredményesen. Hogy ez volt a baj, s ez a helyes
orvosság: "ipsi fideles interrogati fassi sunt, et quod plane
convincens argumentum est, ostendit moderna frequentia
populi in homileticis sermonibus matutinis. Ab eo enim
tempore, quo hi sermones (Szepesy alatt) inducti sunt,
in omnibus ecclesiis sub concionibus tum matutinis, tum
tardioribus numerosissimi adsunt auditores ..." mondja
egykoru egri forrásunk. *} A sz. beszédek tartásában övé
volt a buzgalom förésze és dicsősége. Hosszasan, olykor
hét negyed órán is tul tartó beszédeit a legvegyesebb
hallgatóság előtt mondotta mindig; tudományossága
irányzó ösztönén kivül bizonyára hallgatóinak e vegyes
sége is okul szolgált, hogy elvontabb, szakszerű theol.
kérdések fejtegetését is a szószékre vitte; mit a kortársak
itélete inkább hátrányára tudott be. Hagyomány után, a
szónok előadási modorában a hatás külsö eszközei jórész
ben hiányoztak; kevés, ugy szólván, semmi gestus; de
a sugár, kiemelkedő alak, mintegy átszellemülten, mér
sékeltebb hangterjedelme mellett is imponált. A gyakor
lati lelkészkedés küzdelmes terétől nemsokára megvált,
s 1808. jul, 13. b. Fischer érsek alatt ujra udvari pappá
lett; majd még azon évi nov. 2g-én kanonokká nevezte
tett ki, fokozatosan, mint canonicus theologus, Szent Pé
ter, s a bold. Szüz egervári própostja, a székesegyházi
főesperességre lépve elő. 181g. okt. rq-én kelt a legfen
sőbb elhatározás, melylyel a prímási székbe emelt Rud
nay Sándor helyébe erdélyi püspökké neveztetett ki.
Püspökké 1820. april 9-én, fehérvasárnap, szentelte az
egri székesegyházban b. Fischer érsek. Szepesyt, ki ál
dozatkészsége s jótékonysága emlékét az egri egyház
megyében a szegények nagymérvű segélyezése, s az ál
tala megkezdett négyesi, s gazdag költségen felépített
nyíregyházi templom által hagyta hátra, a jótékony bő-

3 iw
*) Em. lot. nr. 1004. fr. -2-
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kezüség s buzgalom kiséré Erdélybe is. Bejárta - rész
ben lóháton - egész megyéjét, bérmálva, prédikálva, jót
cselekedve. A papnevelő intézetet évenként tízezer frttal
gyámolította. A papi fegyelem érdekében "Statuta" czím
alatt rendszeres szabályzatot adott ki. 1828-ban a pécsi
püspöki székbe helyeztetett át. Ott töltött tiz éve egyik
fényes időszaka marad a pécsi egyházmegyének. Püspöki
látogatását elvégzé e megyében is. "Leirhatatlan azon
példátlan buzgó fáradozás, melyet az egész látogatás alatt
csüggedetlen erővel mutatott, - irja róla egy kegyeletes
toll. I) Napotszaka vala többnyire a templomok- s Jsko
lákban, hirdetvén mindenütt magyar, német s illir hivei
nek Isten igéjét tulajdon nyelvökön". Az illír nyelvet
akkor tanulta meg. A népnevelés előmozdításáraPécsett
tanítóképző intézetet állított. Megalapítá fényes bőkezű

séggel Pécs büszkeségét a bölcsészeti- s joglyceumot,
ujraalkotója lett a hírneves Klimó-féle könyvtárnak. Ez
időre esik egyik messzebb vágó eszméjének megvalósi
t ása, a többek kőzrernunkálásávalátdolgozott Káldi-féle
Szeritirás nagy kőltségü kiadása.

1838. jul, 16. esti 9 órakor csendesen örök álomra
szenderült.

II. Jelen századunk legrégibb egyházszónokai között
Szepesy Ignácz előkelő helyet foglal el, 4 kötetnyi Egy
házi Beszédeivel;") melyeknek legnag-yobb részét egri
plebános korában (1805-1808.) mondotta, de melyek csak
halála után adattak ki, volt titoknoka által, kinek azokat
végrendeletileg hagyományozá. Szepesy nem ragyogó
szónoki tehetség. Beszédei közül egy sem rnüremek, s a
müvésziebb szónoki formákra ritkán lehet nála példát
találni. Legfőbb érdeme beszédeinek gyakorlatiságában

l) Peitler, Szepesy Egyh. Besz. I. k. XVII. 1.
0) Egyházi Beszédek, melyeket különféle alkalommal mondott Né

gyesi Báró Szepesy Ignácz, néhai pécsi püspök stb ... Kiadja Peitler Antal
pécsmegyei püspöki titoknok és cancel1aria igazgató Pécsett. r. k, 1839.
II-IV. k, 1840. Nagy 8-r.
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van. 6 nem gyönyörködtetni, nem elragadni, ő mindenek
felett és mindíg használni akar. De e czélját mindenkor
teljesen el is éri: nincs egyetlen egy beszéde sem, me
lyet gazdag tanulság, erkölcsi haszon s a szív nemes
indulatainak felébredése nélkül hallottak ajkairól.

Azonban ha beszédei nem müremekek is, ez nem
annyit tesz, hogy azokat a rhetorika szabályainak elha
nyagolásával alkotta. Sőt ellenkezőleg. Az egyházi szó
noklattan alapszabályait sohasem téveszti szem elől.

Beszédei a legarányosabb szerkezetek. A többnyire
két pontu felosztás a világosan és egyszerű rövidséggel
tett expositiot szépen kimeríti. Themainak ugy mint ér
veinek fő forrása a szentirás, melylyel mesterileg bánik.•Annak kűlőnbőzöhelyeit egymásra vonatkoztatni, egyiket
a másikával felvilágosítani, erősíteni, kiegészíteni nála
senki jobban nem érti. Idézetei mindenkor csattanósak,
a tárgyhoz egyszerüen és szorosan illök, Szóval a szent
irás kiváló szeretete, bő és ép ily mély ismerete minden
nyomon rámutat a férfi ura, ki az istenige fordításában
és kiadásaiban oly fáradhatlanul buzgólkodik.

De nem hanyagolja el a többi érv-forrásokat sem.
Névszerint a "józan okosság", gyérebben az egyháztör
ténet és a szent atyák helyei szolgálnak czéljainak, Ki
váltkép szereti az észérveket ugy használni, mint a hihe
tőség zálogait (motiva credibilitatís), ezek segélyével,
valamint a felvett tannak az ószövetségben, a pogányok
nál divatban létele kimutatásával, olykor jól alkalmazott
hasonlatokkal, melyeket a természetből s az életből me
rít, azt a hallgatóságnak közelebb hozza. S miután ezen
eszközöket rendszerint beszéde elején alkalmazza, ezek a
hallgatóságot igen alkalmasan készítik elő az észt meg
haladó tanok elfogadására s elhivésére hajlandóvá teszik.

A felvett tantételt dogma#kat· beszédetoen - melyek
ről eddig első sorban szóltunk - főbb pontjaiban legalább,
kimeríti, és pedig szoros egyházias, orthodox szellemben.
Meghatározásai egyszerüek, világosak. Magyarázatai tárgy
szerüek, kímerítök, minden szélesség nélkül. Befejezései
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rövidek, kerekek, és lankadatlan gond és szorgalommal
készítvék.

Erősen practicus irányánál fogva azonban előszere

tettel müveli az erki;lcst' beszédek mezejét. Rendszerint
hittani beszédei sem nélkülözik az erkölcstani "második
részt", mely az elsővel szoros összefüggésben áll, abból
egyenesen foly.

De leggyakoriabbak e beszédgyüjteményben az ön
álló erkiilcst"beszédek. Ezekben őt az emberi élet mély is
merete jellemzi, buzgalom és forró szerétettől hevült szív
vezérli, s ennek folyománya, a valódi jótakarás minden
szavát bélyegzi. Nyomatékkal ajálja az erények gyakor
l~sát és szabadon rójja meg a bűnt. Azonban szeretetlen,
vagy durva de még csak szenvedélyesebb szó sem hagyja
el soha ajkait. Legkomolyabb intéseit, legszigorúbb fe
nyegetéseit bezománczozza szeretetének aranya; ő meg
alázni, lesujtani soha, mindíg csak használni akar.

Ó a tanulságot darabokra tördeli és hallgatói min
denikének oda nyujtja a neki valót: minden kor, osztály,
rang és álláshoz külön szól, s mindenikre alkalmazza a
felvett tárgyát. Apostrophálja még a kis gyermekeket is.

Valóban lehetetlen, hogy e beszédeket nagy lelki
haszon nélkül hallgatták volna hivei, s hogy az olvasó
őszinte tiszteletre ne gerjedjen e buzgalom iránt, mely
oly nyugodtan, annyi szerétet- és komolysággal nyilat
kozik, és szeretetre ne a jóakarat iránt, mely ez egyszerü
szavakban oly őszinte hangot nyer.

A homt"lt'aban - akár az össze tevő, akár az elemző

ben- gyöngébb. Osztoznak ugyan ezek beszédjei minden
előnyében. Az összetevőkhöz az evangeliumot helyesen
választja meg, az elemzőkben annak leglényegesebb pont
jait tapintatosan választja ki, s mindenkor kitünően ma
gyaráz. Nem hiányzanak az alkalmas átmenetek sem.
Azonban homiliáinak majd mindenkori forma hibája a
befejezés kerektelensége. Ezen nemű szónoki müvei nem
végződnek el, hanem el vannak vágva.

Alkalmt' beszéddben soha sem feledi hogy egyházi
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beszédet mond. Ezekben is - mellőzve az ilyenkor oly
gyakori sallangokat - a legszorosabb tárgyszerüség mel
lett, mindenkor arra törekszik, hogy tanulságos és gya
korlatilag hasznos legyen. E nemben a szónoki alkotás,
arányosság, egység és megnyerő egyszerü szivély mes
termüve az, melyet először mondott az egriekhez. (L k,
132. s k. 1.) - Tiszteletre méltó azon magas ideál, mely
lyel a papi méltóság és a hívekhezi viszonyról bir, s mely
kivált több e nemü beszédjében nyer kifejezést.

Mátia-beszédát külön részben függeszté a kiadó a
többi után, szóljunk mi is külön róluk. Bár, az eddig
mondottak után egyebet nem jegyezhetünk meg mint
abbeli sajnálatunkat, hogy hét beszéd közül csak kettő

nek tárgyát képezi Mária. A többiekben egészen hete
rogen themákat dolgozott fel. Mária-ünnepeken a hallga
tóság megvárja, hogy neki az egyházi szónok a sz. Szüzröl
szóljon.

Végül Szepesy nyelvéről kell nehány szót szélnunk.
Legyen itt legelőször is kiemelve nyelvének feltünő tisz
tasága. Jelen század első éveiben, ababeli nyelvtarkaság
e virágzó korában, Szepesynél csak egy idegen szót, még
oly ártatlant sem találunk, minők például: penitencia,
virtus. Ha kiadója világosan ki nem mondta volna, hogy
a szerzőnek még nyelvhibáit *) is érintetlenül hagyá: haj
landók volnánk hinni, hogy e felötlő és gondos nyelv
tisztaság az ő tisztító kezének müve.

Nyelvezete azonkívül választékos és nemesen egy
szerü. Mondatai rövidek, - csak néhol, a concisség ked
véért, találunk nem helyeselhető hosszabb, vagy épen
körmondatokat.

Végül a figyelmes és régibb nyelvünkkel ismerős

olvasó Szepesy nyelvén bizonyos régies színt fog felfe
dezni. Nem kora nyelvének körültekintő nehézkessege

oli) Ez igen gyér hibákat nehány helytelen szórend s az ik-es igék
elleni vétség által követi el, Néhol tősgyökeresebb magyar kifejezés állhatna
a használtnál.
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az - ezt az ö egyszerű, választékos nemessége majd egé
szen elmossa - de egyes régies kijejezések csakugyan
felőtlök. P. o. a a hamis próféták bárány bőrben kerin
genek, - hogy végeztessék a tévelygés, - a bábeli to
ronyépítöknek Isten összeveszté nyelvöket, - hogy az
Isten igéje szívünket érdekelje (érintse), - a szorgalma
tosságtól (szorgos világi gondtól) elfojtatik az Istenige
magja. És végre a határozatlan szószerkezet (accusativus
cum infinitivo) gyakori használata a régi bibliai nyelvet
juttatja eszünkbe. S ez könnyen megmagyarázható. Sze
pesy életének egyik fő gondja vala a szentirás új kiadása,
- Káldi szemmeltartásával; s bizonyos az, hogy Káldi
sem egészen eredeti : ö is régibb fordításokat követett.
S igy már egyedül Káldinak beható tanulmányozása vagy
csak gyakori olvasása is színezheté Szepesy beszédmód
ját. Ámde egészen bizonyosnak tartom, hogy ö szorgalmas
tanulmányokat tőn a XVI. századbeli bibliafordításokban
is; hiszen még a protestáns Károlyit is idézi egy figye
lemre méltó fordítási varians kedvéért. (II. k, 241, 1.)
Ez Szepesy a szónok.

És aki figyelemmel nézi a képet, melyet kiadója az
Egyházi Beszédek elé függesztett életrajzban róla feste,
meg fogja vallani, hogy szónoklata csak vonzó személyi
ségének tükrözete : egyszerű, keresetlen, nemes, láng
buzgalmu, szeretetteli és gazdag tettekben.

Nem világhírű dómhoz hasonlítanak az ő szó noki
alkotásai i ő csak egyszerű Isten házát épite; de annak
arányai, egyszerüen nemes díszlete, a szerétetnek tömjén
illatával eltelt belseje szívünket rokonszenvesen érintik,
magukhoz, és magukkal Istenhez vonzzák.

Xalldi Emil.
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PAULAI SZ. VINCZE LEÁNYAI HAZÁNKBAN.
(Vége.)

II. A g r á c z i t a r t o m á n y.

Az irgalmas nővérek gráczi tartományához Magyar
országból 38 ház tartozik, melyek a következő helyeken
vannak.

L Beszterezebánya. A nénikék e házát a közada
kozás nyitotta meg 1870 ben. Van pedig vezetésük alatt
egy 6 osztályu elemi iskola, munka- és ismétlő osztály
gyermekkerttel összekapcsolva. Az iskolák, valamint a
táp- és nevelőintézet is a helybeli plébános hatósága alatt
áll. A tandíj helybelieknek 6 frt 20 kr, az idegeneknek
pedig 8 frt 20 kr, egész évre; a felvételi díj külőn 25 kr,
A tanítönök száma 7, kik mind képesítve vannak. A fel
szerelés teljes. Van könyvtára is. Az intézet jótevőinek

élén Dr. Ipolyi Arnold püspök úr ő Excellentiaja
és a beszterezebányai főt. káptalan áll. A növendé
kek száma 234 az elemi iskolában, 25 a munkaosztályban
és 50 a gyermekkertben. A növendékek 2 evangélikust
és 8 izraelitát kivéve mind katholikusok. Az intézet már
kétszer részesült "Arany érem" kitüntetésben. 1879-ben
a Székesfehérvárott és 1881-ben a Budapesten tartott
országos iparkiállítás alkalmával.

2. Békés-Gyula. Alapította mélt, gróf Wenckheim
Frigyesné, született Wenckheim Krisztina grófnő 1875
ben. Az intézet áll egy 6 osztályú leányiskolából és árva
házból. Mindkét intézet élén a gyulai apát-plébános áll.
A tanítönök száma 4, háromnak képesítése van; külőn

ben mind a négyen magyarok. Az iskolafelszerelés kitűnő.

A növendékek száma 323, kik között csak 2 görög ke
leti és 3 református van; a többi mind róm. katholikus.
A gyulai házat illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy ez
sajátlag nem iskola, hanem árvaház, és az a különős,

hogy a házon kívül vannak az iskolák, melyeket különben
a róm. kath. hitközség tart fen. Ez iskolák egyikét ma
gyar iskolának, másikát német iskolának hívják, a mint
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t. i. a Magyar vagy Német külvárosban vannak. Ez is
kolákat világi tanítók vezették.

3. Budapest-Ferencsváros. A nővérek e házát Isten
ben boldogult alapítójáról "Ranolder-intézet"-nek is híjják.
1875-ben alapította a jótékony veszprémi püspök. Án
pedig ez intézet ó osztályú népiskolából, melyhez táp
és nevelőintézet is van csatolva. Az intézet felszerelése
mindenképen teljes. A tanítönök száma 12, kik mind ké-
pesitvék és magyarok. A beiratási díj l frt; tandíj nincs.
Az intézet legnagyobb jótevői: ő Eminentiája a herczeg
prímás és az irgalmas nénék igazgatója. A növendékek
létszáma 304, köztük csak 6 református és 8 Mózes val
lású van, a többi mind róm. katholikus. Az l881-ben
Budapesten tartott országos iparkiállitáson "ezüst érem "
mel lett kitüntetve akiállitott nőiparczikkekért.

4. Budapest-Ferenczváros, A gondozásukra bízott
gyermek-meaházban 5 nénike buzgólkodik.

5. Budapest-Ferenczváros. A hasonszenvi kórházban
5-en vannak - mint ápolónők - alkalmazva.

6. Budapest-Józsefváros. Simor János bíbornok-her
czegprimás ő Eminentiája alapítványa l88o-ból. Az iskola
6 osztályra van tervezve, eddig azonban még csak 4 osz
tálya nyittatott meg. A hatóság képviseletével Pellet
József ez. kanonok és Kanovits Béla plébános vannak
megbízva. Felvételi díj l frt. Tandíj nincs. Jelenleg 4
tanképesített és magyar ajkú tanítónő mükődik az inté
zetnél. A felszerelés igen jó. A növendékek száma 221;
kik egyetlen izraelita kivételével mind római katholikusok.
Az intézet növendékei által készült és az IS81·ben Bu
dapesten tartott országos Iparkiállításon bemutatott nőipar
munkák bronz-éremmel lettek kitüntetve. Ugyancsak e
házban, az elemi iskolától elváltan, van gyermek-menház is.
Négy nővér foglalkozik külön az anyátlan gyermekekkel.
AZ intézet dísze a budapesti népiskoláknak.

7. Budapest-Józsefváros. Az egyetemi klinikán 18
nővér volt folytonosan elfoglalva a betegek ápolásával és
a. kórház vezetésével.
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8. Budapest-Krisztinaváros. Ezen intézetnek tulaj
donképi alapítója báró Sennyeyné, ki Budapestről történt
elutaztával az intézetet gróf Apponyi Júliának adta át,
ennek elhalálozása után gróf Györy Terézia karolta fel
az intézetet. Az intézet különben I868·ban alapíttatott és
6 osztályú nékiskolára van berendezve. Van nevelő- és
tápintézete is. Az intézeti hatóság élén Pellet József ez.
kanonok van. Sem beiratási, sem tandíjat nem fizetnek a
növendékek. Három képesített és magyar ajkú tanítónő

van az iskolánál alkalmazva. Az iskola felszerelése kellő.

A növendékek száma 269; köztük egy református és egy
izraelita, a többi mind római katholikus.

9. Budapest-Terézváros. Ezen ház a gráczi tarto
mány magyar házai között alapítása idejét tekintve a
legrégibb. Még néhai herczeg Kopácsy József esztergomi
érsek és a minap elhalt idősb gróf Károlyi István ő Ex
cellentiája alapították I847-ben. A nénikék a nyilvános
tanítást azonban csak I853-ban kezdettek. Hat osztályú
népiskolájukhoz : nevelőintézet, varró-osztály, óvoda és
bölcsöde is van kapcsolva; azonkívül az iotézeten kívül
a szegényeket és betegeket is ápolják. Az iskolai és zár
dai felügyeletet Pellet József ez. kanonok és Klempa
Simon prépost-plébános gyakorolják. Tandíj nincs, de a
kiktől kitelik, azoktól egy forint beiratási díjat szednek.
A tanítónők száma 6, kik mindnyájan magyarok és tan
képesítettek. Az iskola szépen van felszerelve. A nőven

dékek száma 90,. kik mindnyájan katholikusok. A női

kézimunkákért 1881-ben Budapesten tartott országos ipar
kiállítás bronzéremrnel tűntette ki.

10. Budapest-ÓvBuda. Három nénike gyermekek,
szegények és betegek ápolásával van elfoglalva.

n. Eger. 1858 óta bold. Bartakovits Béla érsek
megbízásából a szegények házát vezetik, évenkit 20 fér
fit és 30 nőt látnak el, azonkívül ellátják a női kórházat
és a Heves megyei árvaleányházat. Mindőssze II nővér

van a hármas intézetben.
12. Gyöngyös. I868-ban
Uj M. Sion. XIII. kötet. V. weL
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pította. Az intézet áll 6 osztályú népiskolából és óvodából,
Az igazgató teendőket a helybeli plébános végzi. Tandíj
helybeli gyermekektől 2 frt 20 kr, vidékiektől pedig 4
frt 20 kr egy évre. A kettős intézetben 5 apácza mükő

dik, kik közül kettőnek van képesítése. Az iskola igen
jól van felszerelve. Az intézet legnagyobb jótevője: Győn

gyös városa. A növendékek száma 388; kik között van
338 római kath., g reform. és 41 izraelita. Az iskola
"Mária Valéria" nevet viseli.

13. Gyöngyös. A gondviselésükre bízott városi kór
'házban 1856 óta g-en vannak betegek ápolásával elfoglalva.

14. Kaposvár. (Somogy m.) E kolostort b. e. Ranol
der János veszprémi püspök alapította 1873'ban. A ko
lostorban egy 6 osztályú népiskola és egy táp- és nevelő

intézet van elhelyezve. Az iskolát Bohár László, lengyel.
tóthii esperes igazgatja. Tandíj nincs, a beiratási díj
azonban I frt. Az intézetben 3 tanítónő miiködik; mind
három képesített, kettő közülök magyar, egy pedig kül
földi. A tantermek kellően vannak felszerelve. A növen
dékek száma 222, ezek között 20g róm. kath., 5 refor
mátus és 8 izraelita.

15. Kéthely. (Somogy m.) Gróf Hunyady Imréné
alapította. 187o-ben. Án pedig ez intézet 4' osztályú nép
iskolából és óvodából. A vidéki leányok kedvéért táp- és
nevelőintézet is van hozzá csatolva. Se tandíjat se beira
tási díjat nem fizetnek a fölveendő növendékek. A tan í

tónők száma 4; egy képesített és 3 segédtanítönö ; 3 ma
gyar van köztük és I külföldi. Az iskola különben szepen
van felszerelve. Egyedüli jótevője a fentisztelt grófné. A
növendékek száma 385; közöttük 366 róm. kath., 6 ágos
tai és 13 izraelita.

16. Kőszeg. 1853 óta a betegápoIda van gondjaikra
bízva. Az ápolönök száma 4.

17. Léka. (Lockenhaus.) Vas megyében. E ház az ő

kegyes alapítóját főméltóságú herczeg Eszterházy Pálné
ban, született Trautmannsdorf Mária grófnőben tiszteli,
lü e házat 1874 ben adta át a nénikéknek. Van pedig e
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házban elemi iskola, óvoda és leány-kézimunkatanoda.
Tandíj nincs, beiratási díj sincs. A hármas intézetben 3
tanítónő mükődik, közülök l rendes- és 2 segédtanítónö.

Az iskola jól van felszerelve. Az intézet legnagyobb jó.
tevője annak alapítója. Az iskolába járók száma: 125;
köztük 2 ágostai és 3 izraelita, a többi mind r. katholikus.

18. Mária-Nostra (Hont megyében).A paulinusok
egykori nagyhírű kolostorát női fegyenczházzá alakították
át. 26 nővér van itt a fegyencz nők felügyeletével, ok
tatásával és ápolásával elfoglalva.

19. Nagy-Várad-Olaszi. Dr. Nogáll Jánospergamoi
püspök és nagyváradi kanonok ö Méltósága alapitványa
1865-ből. Kezdetben a szatmári tartományhoz tartozott,
I878-ban a gráczi apáczák vették át. Az intézet áll négy
osztályú leányiskolából, táp- és nevelöintézetböl, kisded
ővodából és bölcsödéből. Az igazgatást maga a nagylelkű

alapító végzi. Tandíj nincs. Két képesített tanítónő mü
ködik az elemi iskolában. A felszerelés igen jó. Van ki
sebbszerü könyvtára is. Az iskola legnagyobb jótevője

maga az alapító. A növendékek száma 68; kik között van
59 róm. kath., 2 gör. kath., 5 református és 2 izraelita.

20. Nagy-Várad-Újváros. Az egyházmegye nagynevü
püspöke néhai Szaniszló Ferencz alapította I858-ban. Az
intézet áll 6 osztályú népiskolából és nevelöintézetböl,

1859-ben nyittatott meg az iskola, melyben kezdetben a
szatmári apáczák tanítottak, 1878 óta pedig itt is a gráczi
apáczák tanítanak. Az iskolát Dr. Nogáll János püspök
igazgatja. Tandíj abejárókra 2 frt. Az intézetben 5 ké
pesített tanítónő müködik.. Az iskola felszerelése igen jó.
Van 350 kötetből álló könyvtára, természetrajzi és terrné
szettani múzeuma; mindhármat a nénikék alapították. Az
intézet legnagyobb jótevői közé számlálja a már többször
emlitett Dr. Nogáll János püspök ő Méltóságát és néhai
Hoványi Ferencz nagyváradi kanonokot. A növendékek
száma J 65 j kik között van 12 l róm kath., II gör. kath.,
2 gőr. keleti, 2 l helvét, 6 ágostai hitv, és 4 izraelita.

21. Nagy-Várad-Velencze. Az irgalmas nővéreknek

2J*
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Nagy-Váradon létező eme harmadik házát az egyházmegye
jelenlegi püspöke lipovnoki Lipovniczky István ő Excel
lentiáj a alapította 1873-ban. Hat osztályú népiskolával,
melynek felügyeletével ugyancsak Dr. Nogáll János püs
pök ő Méltósága van megbízva. Tandíj keresztényeknek
semmi, izraelitáknak egész évre 2 forint. Az intézetben
3 tanképesített apá cza mükődik, kik kőzül z magyar és
I bécsi. Az iskola felszerelése igen szép. Az intézet jó
tevői: A megyés pűspők, Dr. Nogáll János pergamoi
püspök és Derres János váradvelenezei plébános. A nö
vendékek száma I 17; köztük 91 róm. kath., 7 helvét hitv.,
I ágostai hitv., 3 gőr, keleti és 15 izraelita.

2Z. Nyitra. Az irgalmas nővéreknek itteni majdnem
páratlan és valóban fejedelmi házát bold. Palugyay Imre
nyitrai püspök. emelte 186I, ben. A nénik.éknek eme gyö
nyőrü intézetében egy 6 osztályú magyar- és egy 4 osz
tályú tót tannyelvü elemi iskola, nevelőintézet, varróis
kola és óvoda. A tanítással IZ nővér foglalkozik. Az
intézetet illető többi adatok nem jutottak kezeinkhez.

23. Pápa. E zárda is a hazai történetben fénylő név
vel biró Eszterházy herczegeknek köszöni eredetét. Ala
pítása körülményeiről, úgy az intézetet illető érdekes
adatokból semmi sem jutott tudomásunkra. A veszprém
egyházmegyei schernatisrnus szerint 13 nővér lakik e zár
dában, a zárda védasszonyául özv. Eszterházy Pál grófné
szül. Eszterházy Ilona grófnő van megnevezve. Egyéb
adatot az 188 I -iki névtár sem hoz.'

24. Perkáta (Fehér megyében). A legújabb időkben

alapíttatott. Alapítása .kőrülményeiról és berendezéséről

nincsenek adataink.
25. Pécs. A pécsi egyházmegye egykori püspöke

gróf Nesselrode Ferencz t ő zo-ban saját vagyonából egy
kórházat alapított; e kórházat 1869,ben Pécs sz. kir. vá
rosa 2 emeletre emelte, kellően felszerelte és az irgalmas
nővéreknek adta át. 16 nővér végzi a betegek ápolását.

26. Pinkafő. (Vas m.) Az első alapítványok közé tar
tozik. A legnagyobb magyarnak gróf Széchenyi István
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nővérének Francziskának férjezett Batthyányi Miklós
grófnénak alapítása 18S2-bőI. Dicsőült férje özvegyi fá
tyolát az apácza fátyollal cserélte fel. 18s6-ban ő is be
lépett a nővérek közé. E ház az ország leggazdagabb
házai közé tartozik. Van benne 6 osztályú népiskola és
nevelőintézet. Az intézet felügyeletét Griller Ferencz ez.
kanonok és helyi esperesplébános végezi. Sem tandíjat,
sem beiratási díjat nem fizetnek a növendékek. Az inté
zetben 5 nővér tanít, mind az 5 tanképesített, de 4 kő

zülök külföldi. Az iskola felszerelése a legjobbak közé
tartozik. Van könyvtára is, melyet a dicsőült alapítónőtől

kapott. A növendékek száma 144; köztök 140 róm. kath.,
3 ágostai hitv. és 1 izraelita. Az iskola mellé kórház is
van csatolva.

27. Rajka (Moson m.) 186s·ben kapták itteni házu
kat. A tanítással 2 nővér foglalkozik. Az intézet az
188riki országos iparkiállításon bronzérmet kapott.

28. Sárvár (Vas m.) Istenben boldogult V. Ferencz
modenai herczeg alapította 1864-ben. Án ó osztályú nép
iskolából és táp· és nevelőintézetből. Az iskola Köves
György helybeli esperes-plébános felügyelete alatt áll.
Se tandij, se beiratási díj nincs az intézetnél. A tanítónők
száma 4, kik kőzül r-nek van képesítése. Az iskola fel
szerelése igen jó. A növendékek száma 224, kik mind
nyájan katholikusok. Sok ágostai és izraelita szülönek
nagy kedve volna gyermekét ide járatni, de félnek fele
kezeti elöljáróságuk szigorától.

29. Szegszárd. A városi kórház kezelése van rájuk
bízva.

30. Szélakna (Siglisberg, Pjerg, Selmeczbánya mel
lett). A hármas intézet, úgymint ; gyermekmenhely, kis
dedóvó s leányiskola a mult évben alapíttatott és nyitta
tott meg akkép, hogya bányaigazgatóság által a bányászok
társládájából szerzett házat Simor János bíbornok -hg.
prímás ö Eminentiája saját költségén teljesen és gazdagon
fölszereltes miután a vezetéssel megbízott apáczák eltar
tására kötelezte magát a nevezett igazgatóság évenként
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720 frtot fizetni, ő Emja évi 885 forintot biztosított az
intézet számára, I7, 700 frtból álló tőkét tevén le ugyan
azon czélra. Az intézetben rnükődö testvérek száma 6;
mindnyájan magyarok és tanképesítettek. A tanítványok
száma mindjárt az első esztendőben megközelíti a 300-at.
A szegény bányásznépre nézve ez intézet létesítése va
lóságos isteni áldás.

31. Szent-János (Pozsony m.) Metternich Melánia
herczegnö, férjezett Zichy grófné alapította I874-ben. Az
intézetben egy 4 osztályú népiskola van elhelyezve. Két
tanítónő ISO növendéket tanit. Az iskola felszerelése ki
tünö. Csak katholikus gyermekek járnak az iskolába.

32. Szécsény (Nógrád m.] E zárdát ő Eminentiája
Dr. Haynald Lajos bíbornok kalocsai érsek alapította
I 875-ben. Van itt 4 osztályú népiskola árvaházzal kap
csolatban. A felügyel etet Salgó János ker. esperes telje
síti. Se tandíj, se beiratási díj nincs az intézetnél behozva,
A tanítónők száma 3, mindnyája képesített. Az iskola
felszerelése a nagylelkü alapító hoz rnéltó, Van kis könyv
tára is. Az intézet legnagyobb jótevői: Haynald-Velics
Terézia, Velics Antal és Velics Lajos. A növendékek
száma 2I 7, köztük csak 2 görög keleti és I5 izraelita
van, a többi mind római katholikus.

33. Tapo1cza (Zala m.) Boldogult Ranolder János
veszprémi püspök alapította I872-ben. Az intézet áll 6
osztályú népiskolából és táp- és nevelöintézetböl, A helyi
felügyelő az esperes-plébános. Tandíj nincs, beiratási díj
sincs. Három tanítónő müködik az intézetben, kik mind
nyájan képesítvék. Az iskola felszerelése kifogás nélküli.
A növendékek száma 247; ezek között van 234 róm. kath.,
3 ágostai és 7 izraelita.

34. Tata (Komárom m.) E ház is az Eszterházyak
fenkölt vallásérzületét hirdeti. E házat nagymélt. galán
thai és fraknói gróf Eszterházy Miklós alapította I875-ben.
Ez intézetben egy 5 osztályú leanyiskola van elhelyezve.
Se tandíj, se beiratási díj nincs az intézetben. A tanító
nők száma 4, kiknek mindnyája okleveles tanítónő. A
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felszerelés nagyszerü. Az intézet legnagyobb jótevője maga
a nagymélt. alapító. A növendékek száma 358, kik mind
nyájan római katholikusok. A nagymélt m. kir. vallás- és
közoktatásügyi minisztérium ez intézet sikeres buzgolko
dásáért dicsérő elismerését nyilvánította.

35. Török-Szent-Miklós (Jász-Nagykun-Szolnok m.)
E ház alapítója nagys. és föt. Pánthy Endre főesperes

és egri apát-kanonok. Az alapítási év 1880; így tehát
az ujabb alapítványok közé tartozik. Az intézethez egy
S osztályú népiskola és nevelőintézet van csatolva. Az
intézet helyi felügyeletével Balázsy Ferencz plébános van
megbízva. A helybeli katholikus növendékek tandíjmen
tesek. A tanítönök száma 4, kik közül 3-nak van képesitése.
Az iskola felszerelése kitűnő. A növendékek száma 321
ezek között van 298 róm. kath., 9 ref. és 14 izraelita.

36. Ürmény (Nyitra m.) E ház is a magyar kath.
főurak vallásos érzületének hirdetője. Alapítója ugyanis
g-róf Hunyady Imre, ki az irgalmas nővérek részére ala
pított eme házat 1878-ban nyitotta meg. Van ez intézet
ben 6 osztályú népiskola, táp- és nevelőintézet, varró
iskola és óvoda. Az iskolát a helybeli plébános igazgatja.
Tandíj és beiratási díj nincs ez intézetnél behozva. A
tanítönök száma S, kik között 3 magyar és 2 német. Az
iskola felszerelése teljesnek mondhatö, Az iskola legna
gyobb jótevője gróf Hunyady Imre és neje született Györy
Felicitas grófnő. A növendékek száma 340; kik l refor
mátust és 20 izraelitát kivéve mind római katholikusok.

37. Vár·Palota (Veszprém m.) Gróf Waldstein Adél
őméltósága kegyességéből 1876-ban alapíttatott. Az in
tézet egyelőre 5 osztályból áll. Tandíjat itt sem fizetnek.
Van 3 képesített tanítónő az intézetnél. Maga az iskola
a lehető leggazdagabban van felszerelve. Az ifjúsági
könyvtár alapját mintegy 20 kötet Schmidt Kristóf-féle
ifjúsági irat képezi. A növendékek szorgalmukhoz és a
szükséghez képest a grófnétól évenkint gazdag ajándé
kokban részesülnek. A növendékek száma 161 ; kik mind
nyájan római katholikusok,
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38. Veszprém. Néhai Ranolder János veszprémi püs
pök és kanczellár ő Excellentiájának alapitványa 1854-ből.

Áll ez intézet 6 osztályú népiskoláből, egy előkészítő és
egy munkaosztályból és végre táp- és nevelöintézetböl,

A felügyeletet a megyés püspök viszi. Tandíj nincs. A
tanítónőkszáma 6, kik mindnyájan képesítvék. Az iskola
felszerelése a leggazdagabbak közé tartozik. A növen
dékek száma 507, kik l l reformátust és 10 izraelitát ki
véve mindnyájan római katholikusok.

*'
A Paulai szent Vincze leányok e szerint bírnak ha-

zánkban 8 hatosztályú internátussal, 38 ugyancsak hat
osztályú externátussal, 12 népisk olával, 8 felső leányisko
lával, I tanítónöképzö intézettel, 10 varróiskolával, ':0
óvodával és 10 árvaházzal. E 107 intézetben mindőssze

280 apácza müködik, kik kőzőtt van 194 okleveles- és
86 segédtanítónö, kiknél azonban csak idő kérdése a tan
képesítő vizsgálatok letevése ; mert megjegyzendő, hogy
a segédtanítónők meglehetős nagy számában egyetlen
sincs, ki a tanítónöképzö-intézetet el nem végezte volna.

A 107 intézet kőzül ra-nek van múzeuma; és pedig
I l múzeum van a szatmári- és I a gráczi tartományban.
Könyvtár mindőssze 20 helyen van, és pedig 16 a szat
mári- és 4 a gráczi tartomány házaiban.

A tantermek száma 212, ezekből esik 124 a szatmári
és 88 a gráczi tartományra.

A növendékek száma ez intézetekben I2,701 volt,
mely számból a szatmári tartományra 5652, a gráczira
pedig 7049 jut.

Vallásra nézve volt ez intézetekben: 10,690 róm.
katholikus, 206 gör. katholikus, 49 gőr. keleti román, 2
gör. keleti szerb, l anglikán, I unitárius, 164 ágostai,
385 helvét hitvallású és 1203 izraelita. E kimutatás szerint
az apaczaintézetekbe a katholikus leányok után az iz
raelita leánykák voltak Iegszárnosabban, utánnuk követ
keztek a reformátusok, majd a görög katholikusok és az
ágostai hitvallásúak. A többi négy felekezet itt alig jöhet
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számításba. Azon körülmény, hogy ez intézetek népessége
'6-od részben nem katholikus, a legjobb bizonyítvány
ez iskolák sikeres és közhasznú mükődéséröl.

Mielőtt ismertetésünket végeznök, szükségesnek lát
juk a leányneveléssel foglalkozó többi apáczarendek ko
lostorait is felemliteni és igy összegezni a kath. leány
nevelés ügyében fáradozó apáczák és azok iskoláinak és
tanítványainak számát.

l. Az iskolanövérek kalocsai tartományában a kő

vetkezö házak vannak: Baja, Bács, Kalocsa, ÓvBecse,
Szabadká, Topolya és Újvidék. E 7 házban van egy hat
osztályú internátus, 7 hatosztályú externátus, 3 felsö
leányiskola, 2 tanítönöképezde - egy az elemi iskolata
nítönök, egy pedig a polgári iskolatanítónők számára,
3 varróiskola, 4 óvoda és 2 árvaház. Összesen 22 iskola.
E 22 iskolában 52 apácza müködik. A növendékek
száma 3792.

2. Az iskolanővérek csanádi tartományában 10 ház
van, ezek: Lippa, Lugos, Oravicza, Perjámos, Szeged,
Temesvár Gyárváros. Temesvár-Józsefváros, Temesvár
Vár, Versecz és az idén megnyilt Főldeák. E 10 helyen
van 4 hatosztályú internátus, 9 hatosztályú externátus,
l háromosztályú népiskola, 2 óvoda és l árvaház. E 17
iskolában 78 apácza tanít. Egyéb adatokat nem tudtunk
megszerezni.

3. Az angolkisasszonyoknak hazánkban 3 házuk van,
u. m, Budapesten, Egerben és Veszprémben. Kezelésük
alatt van I tanitónöképezde,. 3 hatosztályú internátus és
ugyancsak 3 hatosztályú externátus.. A tanítással foglal
kozó apáczák száma 35. Csak az eg-ri angolkisasszonyok
tanítványainak számát "tudjuk, ez 360; a többiketfől'tH

nincsenek adataink.
4. A Salvator nénikéknek is 7 házuk van, u. m.

Csepregen. Csornán, Érsekújvártt, Györ-Nádorvárosban,
Nezsiderben és 2 Sopronban. E hét helyen van a néni
kéknek 3 hatosztályú és 4 négyosztályú iskolájuk, azon
kivül van 3 óvodájuk és 2 árvaházuk. A tanítással 24
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nénike foglalkozik, kik kőzül t o-nek van oklevele, 5 pe
dig segédtanítónö. A csepregi és nezsideri iskolákat ki
véve, a többibe 648 növendék jár.

5. Az Orsolya-szüzeknek is hét házuk van, u. rn,
Győrött, Kassán, Nagy-Szebenben, Nagy-Szombatban,
Nagy-Váradon, Pozsonyban és Sopronban. Hazánkban
eme legrégibb tanító-apáczarendnek van 4 hatosztályú
internatusa, 7 hatosztályú externatusa, 3 tadítónöképez

déje, 4 felső leányiskolája, 3 varrodája, 1 óvodája és l

árvaháza. E 23 iskolában 102 apácza tanit, kik kőzül

8g-nek van tanképesítése, 13 pedig legközelebb teszi le
a tanképesítö vizsgálatokat. Az Orsolya-szüzek vezetése
alatti iskolákba 2734 leányka jár.

6. Notre-Dame, vagy Mi Asszonyunkról czimzett
kanonok-rendi apáczák csak Pécsett és Pozsonyban van
nak. Mindkét helyen tanítanak. Van 2 --2 hatosztályú
internárusuk és externátusuk. A négy iskolában 23 ka
nonoknö tanit. A pozsonyi iskolákban 470 növendék volt.
A pécsibe 400-an voltak.

7. Sz. Domonkos rendi apáczáknak csak Készegen
van házuk. Van itt nekik tanitónőképezdéjükés 6 osztályú
népiskolájuk. A két intézetben 9 képesített apácza tanit.

8. Óvodaval és gyermekmenhelylYf'1 biró apáczák
voltak: Aranyos-Maróthon, Pozsonyban, Holicson, Bu
dapest-Ferenczvárosban és Nagy·Szebenben.

Összevéve tehát mindent, a hazai apáczarendek ke
zelése és vezetése alatt van: 22 hatosztályú internátus,
70 hatosztályú externátus, 17 népiskola. 15 felső leány
iskola, 8 tanítónöképzö-intézet, 35 óvoda, 16 árvaház és
ugyancsak 16 varróiskola. Összesen 199 inéaet 603
apáczatanítönövel.

Szőllősy Kdroly.



Hegyi séták.

HEG YI SÉT ÁK.
(Folytatás.)

G O II i n g.

Gollingról csak exaltálva emlékezhetem meg, tájára
a természet kincseinek böszarvát öntötte ki, annyira
együtt van itt minden, amit az szépet és nagyot alkotott:
hegy, völgy, folyó, havasok, vízzuhatagok, sziklaszorosok,
szóval minden, ami ahavasokban külömben csak elszórva
található. A Lueg szorostól kezdve egész fel Salzburgig
tág, termékeny völgyet néz a szem, festői helységekkel,
elszórt magános gazdaságokkal, virágos rétekkel, dús
gyümölcskertekkel, arany kalászos dőlőkkel, szép egye
nes utakkal -- egy kis paradicsom. A sebes Salzachtól
és a még sebesebb vaspályától szelt kies völgyet minden
oldalról égmagas hegyek zárják körül, részint havaslege
lök, részint kopár sziklaóriások : a Tannengebirge hosszú
vonala, a Hagengebirge kifutói, a Rabenstein, és ki tudná
mind a hegyeket elnevezni! Nyugatról a környék legma
gasabb pontja a Hoher Göll, meredek kopár szikla co
lossus. Tőle keletnek egy hosszú hegysor húzódik, zord
kúpokkal, tornyos csúcsokkal, és végződik a hegysor a
kis Gőllben, A Hagengebirge részéről a magasztos Kratz
spitze, a luegi szoros kapuoszlopa egyenesen a város .ut
czájába néz, a városon felül pedig a sötét Rabenstein
emelkedik fel. Az áldozó nap pírja szép rózsa- és viola
színben mutatta be nekem a hasonlíthatlan szép tájat,
mely .magamon kivül ragadott.

A pályaudvartól mintegy tíz percznyire eső városka
magaslaton fekszik. Egyetlenegy utcza az, csaknem egy
forma alacsony házakkal, melyeknek az utczára kinyuló
háztetői vizirányosan egyenes vonalt képeznek, mintha a
sok ház fölött csak egy tető volna. A háztetők kövekkel
vannak terhelve a viharok dühe ellen, igy találjuk azt a
havasokban általán, A város végén a templom van, tőle
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jobbra egy kiálló sziklaharánton daczosan áll a vár. Itt
a rómaiak idejében erőd volt, mely védte a ]uvavumból
Kirunumnak vezető utat. A középkorban Kuchler lovag
család birta a várat, mely ma az államkincstár tulajdona.
Politikai és birói hivatalok vannak benne elhelyezve. Az
államkincstár _. mint beszélték nekem - kétezer torintért
odakínálta a várat egy salzburgi építésznek, de nem kel
lett neki. A vár feljáratánál őrt áll egyezeréves hársfa.
Csak tővét s kimagasló gyökereit kell néznünk s nem
kételkedünk magas korában. Nem oly terebélyes, hogy
feltünnék, láttam ennél hatalmasabb hársfákat is: a baj
möczít, a bisenzit, ezen hárs inkább a' főldbe mintsem a
magasba dolgozott. Levettem mégis előtte fövegemet -.
mert melegem is volt.

A város csak hétszáz, jobbára mesterséget üzö la
kost számlál. Van tizenhat kocsmája! E nagy áldás onnan
fejthető meg, hogy mielött épült avasut, Golling rendes
állomása volt a Gasteinba utazó fürdővendégeknek.Akkor
sokat kerestek ét gollingiak fuvar, szállítás és a fürdő

vendégek kőltekezése folytán, most nagyban panaszkod
nak, hogyavasut megrontotta keresetöket, mert még a
tourista is tovább megy Ll legközelebbi vonattal. Igaz is,
minden vonathoz egy sereg kocsi rukkol ki s annak ide
jén mindannyi üresen megy vissza.

Aug. I I-én. Golling tájának sok nevezetessége kőz űl

én a három főbbet vettem fel programmomba : a schwarz
bachi zuhatagot, a Salzach-sziklaszorost (Salzach.Óferi) és
a luegi hegyszorost. Reggeli hat óra már lábon talált a
vizzuhatag felé, a borus ég könnyíté gyalogolásomat.
Vendéglősöm ugyan felajánlotta kocsiját, de megköszön
ternfigyelmét, nem szeretvén magam legszebb élveze
teimben at órákra kibérelt fuvar által korlátoltatni, az

.eső lehetőségére nézve pedig megjegyzem, hogy ami után
611 soká sovárog már a természet, azt én is jótétemény
gyanánt fogilám venni, a Salzach úgysem engedvén meg
a fÜTdést,· a lemosást.

Aeut ki lévén jelölve, nem volt szükségem vezetőre.
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A Salzach hidjától jobbra tér le az ut s vezet zöld rétek
kőzt, megrakott gyümölcsös kertek s magán gazdaságok
mellett a kis Höll aljában. Szemet és lelket gyönyörköd
tető séta ez a korány frissében. Fél óra mulva, mindig
szebb panorámával szemben, sz. Miklós templomát érjük,
A mező kőzepéböl egy önálló terjedelmes szikla nő ki,
vagy titánok hengeritették oda? Ennek plateauján.épült
a kis templom. Még a templomocskán innen balra fordul
az ut s vezet egészen a hegy tövébe. Itt kezdődik a re
gényesség, de sarkában van azonnal a gyornorprosa is:
Leopolters Gasthaus, Ha még bántatlan elmehetnénk mel
lette! De nem, utunkba áll a tenyeres-talpas pinczérnő

s kínál reggelivel. Azt hiszi - kérdém - hogy én reggeli
nélkül indultam hazulról avagy hogy félóra alatt már
megéheztem volna? Alig haladtam száz lépést, ugyanaz
a tolakodás Meidler fogadójánál. Legalább visszajövet
térjek be hozzá egy pohár sőrre. Még tovább Leopolters
(Nr. 2.) Gast- und Brauhans-jánál a harmadik támadás
ért. Itt egyre emésztőport kellene bevenni, hogy az em
ber képes legyen eleget tenni a sok hivogatásnak. A
lázas állapotot , melyben van a kiváncsi vándor maga a
ezél előtt, épen nem értik ez anyagias emberek. Az ide
gen csak üzleti tárgy előttök.

A hegyet elérve, jobbunkra már tajtékzik sziklate
kervényekben a Schwarzbach alászakadó vize, a zuhatag
első üdvözletét hozva a látogatónak. Sötét szálas fenyők

és a malom kelepelése emelik a hely regényességét. Föl
felé haladva, egy pontról a magasban fehér vizfelhőt lá
tunk, melyet felhány a még nem látható zuhatag. Még
egy kanyarulat s szemben állunk a bájos schwarzbachi
vagy gollingi vízzuhataggal.

Ha nem jövök egyenesen a Liechtenstein szíklaszo
rosokból, úgy a zuhatag magamon kivül ragadott volna,
most inkább költőiesen bájosnak mintsem nagyszerünek
találtam azt. A Grossarl zuhataga megragadott, ez elbá
jolt. Magas sziklafalról ezüstös fátyol gyanánt alálebeg a
fehér víztömeg. A fönt összeszorult víz kitágul, és mintegy
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kitágított gyolcs elborítja a fekete sziklafalat, Balról mint
olvasztott ezüst rohamban jón alá, jobbról a szikla fokain
ugrándozva, száz meg száz apró esésben pereg le a me
denczébe. Az örökkön ázó fekete sziklafalat dús növény
zet ékíti, fenyőcserje, finom moh, színes virág minden
hasadékból kandikál ki. Gyönyörű apró campanulát sza
kasztottam a. sziklákróI.

Elbájolva följebb haladtam a támfakkal ellátott lép
csős uton, alattam az elhagytam zuhatag. Mennél följebb

"érünk, annál szabadabb és tágabb a kilátás. Nemsokára
a felső medencze irányában vagyunk, maga a medenczé
hez egy mellék ösvény visz. Egy zord sziklachaos az,
tajtékzó kataraktákkaI. Még följebb haladva, a legszebb
pontot, a felső zuhatagot érjük. Egy colossalis sziklafal
előtt állunk, mely mintegy elzárni igyekszik előlünk a
vízesést, de a víz áttöri a kaján sziklafalat, és egy óriási
ívkapuböl mint átlátszó fátyol dől alá a medenczébe. Az
ívezet félhomálya fokozza a bájt. Innen az ut egy hídra
hoz az örvény fölött. A légben lebegünk, lábaink alatt
alászakad a zuhatag szédítő mélységben, Ez már nagy·
szerü látvány. Nem álltam volna oly elfogulatlanul az
örvény fölött, ha be nem gyakorol a Kitzlochklamm, hol
még szédítöbb örvény fölött jártam. A hídon túl még to
vább vezet a lépcsős ut egész a Schwarzbach forrása fölé.
Összehányt sziklákon aláereszkedve, egy barlang torko
latához jutunk. A sötét barlang a hegy alá mindíg mé
lyebben szakad, feneke ki tudja hol van. A torkolatnál
a víz zöldes, kristályos, és oly átlátszó, hogy fenekén
minden követ meg lehet látni. Oly csöndes itt a víz, hogy
kifolyását alig lehet észrevenni, minthacsak tóvíz volna.

Miután a zuhatagot ekkép minden fokában megcso
.dáltam volna, egy mohos sziklán terültem el. A szótalan
magányban egészen az erdők meg ,a források szellemei
nek hatalmában érzém magam, hangulatom a helyhez
képest költői volt. Merengésem, pihenésem nem tartott
tovább mint cigarettám, ismét alábocsátkoztam, lent pedig
megállapodtam a vízesés aljában emelt emlékoszlop előtt,
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melynek felirásából azt tanultam, hogy Schwarzenberg
Ernő herezeg volt, ki a zuhatagot hozzáférhetővé 'tette,
Ö felfedezte is azt 1798-ban. Miután pedig az elemek az
utakat és hídakat elpusztították, ö hozatta ujra helyre
1804-ben. Szívesen áldoztam én is a nemes és nagylelkű

természetbarát emlékének.
Az állítást, mely szerint a Schwarzbach vize a Kö

nigsee kifolyása volna, megczáfolta ujabban Thurwieser
tanár, kinek nyomozása azon eredményre vezetett, hogy
a gollingi zuhatag egy a hegyek méhében rejlő rneden
ezéből nyeri vizét, mely medencze hóolvadások s esők

által folyton tápláltatik.
Kilencz órakor ismét kiindulási pontornnál, a Salzach

hídjánál voltam. Innen déli irányban pompás országut
vezet aluegi hegyszorosba, mely programmam második
pontja volt. Jó darabig tág völgyben visz az ut egész a
Tuscher hídig, melyet 1809 ben hősiesen védtek L Na
poleon hadai ellen a havasi lövészek. A híd a zöld Lam
mert hidalja át Hofer vendéglője mellett. Innen mindin
kább összeszorul a völgy, erdő, sziklák, hegyek jönnek
előtérbe s jobbra a Salzach moraja hallatszik. Az ut a
Salzachtól balra fordulva, árnyas erdőben hegynek visz.
A táj jelleme nagyon komoly kezd lenni, a hegyek mind
inkább szükebb körben nőnek össze fejünk fölött, mind
inkább magasabb falak közé zárnak. És amint szüküla
táj, úgy szükül a magán vándor keble is, engem legalább
bizonyos szorongás fogott el. A hegytetőn innen jobbra
egy mutató tábla "Zu den Öfen" azaz a Salzach-szikla
szorosba mutat. Ofennek nevez a pongaui nép minden
boltozatot, minden barlangot, minden üreget, minden
sziklaívezetet a hegyekben. Én is a sziklaszoros felé tér
tem le.

19 karban tartott, támfakkal ellátott uton árnyas
erdőben a Luegpalfach magaslatra érünk. Itt ujra halljuk
a Salzach zúgását magunk alatt, egy pihenöpadról pedig
az erdő és sziklák egy festői képét nézzük. Most kanya
rulatokban négyszáznál több falépcsö sebesen levisz a
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Salzach zúgása irányában s egyszerre egy mély örvény
fehérlő sziklafalai villámlanak fel, de a viz tükre nem
látható. Még egy kanyarulat, még nehány lépcsőn lefelé
s jobbra az irtózatos örvény mutatkozik, melyben a Sal
zach ősszeszorult víztömege kínos sopánkodásokban alá
dől. Egy kínzott óriás sóhajtása az. Egypár lépés még s
bent vagyunk a homályos sziklaszorosban, Abemenetnél
egy fábódéban .fényképek s érczkövek árultatnak, szinte
jól eJik. vándornak élő lelket találni ez elvonult magány
ban, Itt a katlanban, hol a Salzachot még csak halljuk,
de nem látjuk, központosul a szoros minden nagyszerü
sége. Egy faalkotvány átvezet a tulsó sziklafalhoz és itt
a nKroatenloch" üreg fölött állunk. Egy tábla mondja,
hogy ide lemenni nem szabad. Kinek is volna kedve
hozzá, mikor elég irtózatos már csak alánézni is a mély
sötét ürbe, A faalkotvány balról sziklatalajon nyugszik
és a, sziklához támaszkodik, de jobbról a szem egy nyí
láson keresztül egy irtózatos mély boltozatba néz, melyet
alul kimosott, tetejőkön összefüggő sziklák képeznek. A
sötét örvényben a tajtékzó Salzach csak mint egy fehér
pont látszik, a mélység kétszáz lábra becsültetik. A fény
képárus szikladarabokat dobott az örvénybe, eltelt nehány
pillanat, míg a kö a vizet érte. Ily mélységet rágott ki
a folyó századokon át! E nagyszerü látványtól az alkot
vány lefelé visz, és lent egy hídon át ismét az innenső

sziklafalhoz juttat. A hídon állva felülről lefelé mérhetjük
az elnyeléssel fenyegető örvényt. A sziklafalhoz támasz
kodó pihenőpadról még kényelmesebben tekintjük át a
szoros felső s alsó részét. Szintoly nagyszerü mint bor
zasztó látvány. Az óriási ívezetek, melyeket kirágott a
Salzach vízfoga, meg vannak szakasztva, és így több
colossalis ívkapun át behat a szem a sziklafalak közé,
melyeknek félhomályában őrjöngve dühöng az ősszesze

rult víztömeg.
A környezet zordságát jótékonyan mérsékli a dús

növényzet. A sziklák ormait lombos fák s sötét fenyők

koronázzák, míg aljukban cserje, puha moh, színes virág
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dúsan tenyész. A szoros hűs lege kellemesen frissíti a
fáradt vándort. Én is kellemesen pihentem itt meg s cso
dáltam huzamosan a Salzach hősies szabadságharczát. Fá
radhatlanul kopogtatva kierőszakoltmagának behatolást a
zárt ív kapukon, ami nem tágított, az összezúzatott, ami
utját állta, az merészen át lett ugorva, ahol pedig nem
sikerült a felugrás, ott alábujt a víz egy nyilásba s fo
gaival aknákat vágott ki, melyeknek mélyéböl felhat
megrendítő morgása. Bosszut forral a pokoli katlanban,
fellázadva töri -zúzza a bilincseket, utat tör szabadságának.
Lázasan őrjöng a sötét sziklamederben, hogy kiszabadul
jon a szoros tömkelegből, ami végre sikerül is neki. Fél
órai tusa után ismét a szabad ég alatt folytatja diadalmas
futását, utjában a kisebb vizek hódolatát fogadva s ettől

fenségesen növekedve.
Nascitur exiguo, sed opes acquirit eundo,

Quaqua venit, multas accipit arnnis aquas.

Én nem követtem őt ez irányban, hanem fölfelé
tartottam. Az említett fabódé fölött ugyanis ismét lépcsős
ut följebb vezet sziklán s erdőn keresztül s mintegy húsz
percz alatt kihoz a hegy tetejére, melyen alól a tábla a
sziklaszorosba mutatott. Még mielött kiérnénk az ország
utra, szemünkbe tünik a tág ív, melyet az országut Maria
Brunneck kápolnától a luegi hegyszoros felé kőrülir,

Vajmi kies, regényes pont ez a hegytető l Rajta két
terebélyes hársfa árnyában az imára hívó kápolna, mely
nek oldalában egy friss forrás csörgedezése örök imát
rebeg. Térdre borul itt minden vándor s lelke mélyéből
fakad a Salve Regina, maga a forrás buzgó csörgedezése
is imára fakasztja az ajkakat. Lelkem édesen pihent meg
a kegyelem anyja ez erdei szentélyénél. Ily megszentelt
nyugpontok oly jól esnek a léleknek, mint fáradt testünk
nek az árnyas pihenőhelyek. Miért oly édes, oly hő e
helyeken az ima? Mert a magányban, a magason lelkünk
közelébb van Istenhez, ez a magas lég ugy dagasztja s
emeli a lélek szárnyait ég felé, mint dagasztja a tengeri
szél a vitorlát. Nem magam térdeltem a rácsozat előtt,

Uj Mag)'"r Sion XIII. kötet. V. m.et. .2'1
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más három szegény utas is buzgón imádkozott a kegye
lem anyjához, s elvégezvén imájukat, mindegyik fillért
ejtett a perzselybe. Szegény póremberek voltak.

A kápolnától lefelé nézve, szintoly nagyszerű mint
szép a belátás aluegi szorosba, melyen a "Fielinger
Schneid" óriási sziklafalai felülemelkednek. A kápolnától
meredek lejtőben aláereszkedik az ut, és bekanyarul a
hegyek közé, hatalmas félkört képezve. A hegyek mind
inkább összeszorulnak. Jobbról a Salzach tűnik elő, a
sziklaszoros (Őfen) irányából pedig a kis Göll és a Ross
feld néznek a hegyszorosba. A Salzach fölötti meredek
sziklafalban a Kroatenloch nevü erődítés van, egy a
Salzach által kirágott barlang, melyből az osztrák örö
kösödési háború idejében (I7 42.) horvát katonák hősiesen

védték a szorost. Kevés percz alatt a szoros legkeske
nyebb pontját érjük, hol a szoros csak ötven lépésnyire
széles. Balra a hegyoldalból egy kis erőd (Blockhaus)
őrzi a szorost. A luegi hegyszoros, melyet egy hadász
"az erődítés legborzasztóbb mestermüvének, a természetes
erődítés valóságos poklának" nevez, jóformán már a ró
maiak alatt egyik fontos pontja volt a consularis utnak,
annyi bizonyos, hogya szoros a XIII. században már
meg volt erősítve. Erődítések uralják mindakét részről,

és a szoros bevehetIennek tartatik. rSoo-ben Struber Jó
zsef kocsmáros (der Wirth vom Steg) tizenhárom napig
védte a szorost két század pongaui lövészszel Napoleon
hadai ellen. Érdekes a szoros úgy is, mint történelmi
pont, de még érdekesebb mint természeti szépség, szebb
távlatot nem láttam még, mint milyent a luegi szoros
nyujt. Kiér a szoros Sulzau vaspályaállomásnáI.

A borus reggelt forró dél váltotta fel, és én ismét
ennek tüzö sugarai alá kerültem. Utamban elgyönyör
ködtem még egy fára függesztett festett képen, melynek
müvészies kivitele meglepett. A sz. családot ábrázolja,
oly gyöngéd kivitelben, oly müvészies színezetben s meg
világításban, hogy képcsarnokba is beillenék. Talán azért
Van a Brunneck kápolnához vezető uton, mert a káp01-
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nához füzött legenda azt mondja, hogya kápolna helyén,
a forrás mellett megpihent utjában a sz. család.

Hét órai sétám után hangosan apelláltam Steinacher
konyhájára, és ha ez becsületet vallott finom ebédjével.
úgy én még nagyobb becsületet vallottam konyhájának
fokozott étvágyammal.

Mielőtt megváltam Gollingtól, felsétáltam még a vá
rosi parkba, hova egy szép kilátással kecsegtető magas
pavillon csalogatott. A gollingiak parkja voltaképen ter
mészetes erdő, melyben csak utakat kellett ásni s pihenő

padokat elhelyezni s megvolt a kies park. Útjai messze
a hegyekbe visznek. Apavillonról nagyszerű kilátás szol
gál valamennyi hegyekre és a paradicsomi völgybe, le
látni egész Salzburgig.

Ismerve Gollingot, nem tudnék mondani helyet, ahol
szívesebben űtném fel sátoromat, annyira köti itt le min
den a természet barátját, annyira kedvére találja kiki e
gyönyörü tájat. Kényelmes séták kedvelője eljárhat kel
lemesen a tág völgyben s gyönyörködhetik a völgyből

a magas hegyekben, szintoly kényelmesen jut el a zuha
tagokhoz, a hegy- és sziklaszorosokhoz. A tourista ma
gasabb vágyait kielégítik zöld havas legelők, nyaktörő

csúcsok, hóborította ormok, elragadó kilátással. A füvész,
a vadászat, a halászat kedvelője szintúgy találja kielé-
gítve vágyait, és ha szükségeink városba hínak, egy óra
alatt Salzburgban vagyunk. Hogyha az a gollingi vár
még egyszer eladó volna, reflectálnék reá.

Steinacher szállodájának azt a szép bizonyítványt
állítottam ki az idegenek könyvében, hogy itt az utas
pompás ellátás mellett ingyen él - egész az elmenetelig.
És csakugyan sem ételért sem italért nem fogadták el
a közvetlen fizetést, hanem msndent a számlára irtak,
teljes lelkiismeretességgel. De a számlát is csak nehezen
tudtam megkapni, úgy hogy megszökéssel fenyegettem
a vendéglöst, kinek egyébiránt minden vendége magasz
taló elismerést mond a könyvben. Kérdés, vajjon a be
csületes Steinacher nem fizeti-e kárával a tulságos bizal-

21*
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mat, melylyel viseltetik vendégei iránt? mert a sok kőzőtt

találkozhatik mai időben olyan is, ki miután napokig jól
élt, egyszerre elpárolog, az öreg harangra bízván a fize
tést. Teljesen kielegitve, az esti hat órai vonattal tovább
mentem Halleinba, félórai ut.

H a II e i n, B e r c h t e s g a d e n, K ő n i g s e e.

A négyezer .lakót számláló Hallein, (talán a görög
,1.kból = só) ősrégi sóbányaváros, igen kiesen terül el
a Salzach-vőlgyben, a folyó bal partján az áldásos Dür
renberg alatt. E hegy tartalmazza a kifogyhatlan áldást,
melyböl évente ötszázezer mázsánál több só kerül ki. Már
a kelták telepedtek itt le a só kedvéért, őket a rómaiak
váltották fel, ezeket kiszorították a barbár csordák, No
ricum elpusztításával. De ahányan elfoglalták e talajt,
mindannyian becsülni tudták a sót, ezen az életre nézve
annyira fontos ásványt. A salzburgi érsekek gyöngynek
tekintették Halleint s emelték bányamivelését. Hallein
második városa a salzburgi herczegségnek, nevezetes tör
téneti multtal, de ez nem tartozik naplóm keretébe.

Fekvése s környéke gyönyőrü, Nyugatról a Dürren
berggel a hegysor, melyen át az ut Berchtesgadenbe és
a Kőnigseehez vezet; keletről a Schwarzenberg kúpja,
a Schlenken csúcsa, a Thurnberg, a Wimberg az adneti
márványbányával; délnek a Tennengebirge hosszú láncza,
éjszaknak a termékeny völgy, melyben Salzburg vára
már szabad szemmel vehető ki. A völgy kellemesen mér
sékli a komolyabb benyomást, melyet szülnek a kőrül

fekvő magas hegyek. Hallein e tekintetben is gyöngy.
A pályaudvarhoz közel fekszik Berliner szép szál

lodája, árnyas parkkal, de itt szállást nem kapván, hor
dárom a városba vitt, azon biztatással, hogy oly fogadóba
vezet, hol herczeg is elhálhat, oly szép szobát, oly jó
ágyat kapok. Messze felvitt a városba, több jó kinézésű

fogadó mellett, míg végre a sörházban rakott le, egy
ódon, sötét, barátságtalan épületben. Későre járván már
FJ,Z idő, nem akartam tovább szállást keresni, elfogadtam
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a szobát, melyet egy élemedett, pór öltözetű, bajuszos
pinczérnö nyitott. A nő beillett volna akár strázsarnes
ternek, meglehet, hogy valaha mint markotányosnö tábo
rokban élte életét. A szoba ellen nem lehetett kifogásom,
mert az tisztességes volt, de főttet nem lehetett kapni a
háznál. "Mi vendégek elfogadására nem vagyunk elké
szülve - mondá a férfias pinczérnö - miért is hozta ide
az urat a hordár? Ide nem száll vendég". Tehát inkább
csak emberségbőlfogadtak el! Eddigi utamban is tapasz
taltam már, hogya kisvárosi hordárok a legügyetlenebb
emberek, kikkel még mindíg roszuljártam, De ők foglal
ják le az utast a pályavonatoknál, és ez még örül, hogy
értelmes, tájékozott vezető kezébe kerül.

Én Halleinban csak a sóbánya kedvéért állapodtam
meg, hogy lássam ezt is utamban. De mivel a szép idő

már igen sokáig tartott és az emberek esőt jósoltak már:
azért föltettem magamban, holnap, ha szép napra virra
dok, inkább Berchtesgadent és a Kőnigseet megnézni,
mert ez csak tiszta nap, kedvező megvilágításnál gyako
rolja varázsát. A nap sugarai adják meg neki azt a szí

nezetet, melylyel elbájolja az idegeneket. Ha a tavat
környező hegyek ködbe, felhőkbe borítvák, úgy kár volt
ide fáradni. A touristák rendesen, mert kényelmesebben,
Salzburgból rándulnak ki a Königseehez. De ha Salz
burgban eső talál érni, ami pedig mindíg félhető, mert
Salzburgnak e tekintetben rossz híre van: úgy megfosz
tatom Németország legszebb tavának látásától. Tehát a
Kőnigseehez, ha kedvez az idő. E tervvel kerestem fel
a herczegi ágyat.

Várnai.
(Folyt. köv.)
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Bibel und Wissenschaft. Dr. Bernhard Schiifer ausser
ordentlt'cher Professor der Theologte an der köntil. Akade
mte zu Münster. Münster ThetSst'ng 1881. Nyolcz. 284.
Ara 4 forint.

Kiáltó szüksége a kornak, hogy az élet és tudomány
gyakran kedvező, de sokszor mégis hátrányos egymásra
hatása következtében meging-ott hit jogaiba visszahelyez
tessék, kellő arányokra szállíttassanak le az indokolatlan
kifogások, s határ tűzessék azon jogosulatlan tekintély
bitorlásnak, melyet magának a tudománya körén kívül
eső téren is annyi elbizakodottsággal megenged. Manap
jóformán nem is tudós többé, ha saját szakmája részéről

legalább nehány rugást nem ejt a szentiráson, nevetsé
gessé igyekezvén tenni egyik, vagy másik állitását mint
olyant, mely századunk tudományos vívmányai mellett
csak szánalmas mosolyra készti a tudós ajkakat. Nem
csak alkalom- .és idöszerü tehát, de szükséges is utját
állani ez áramlatnak, nem kicsinylö megvetéssel, nem
lenéző passivitással, hanem tudományosan igazolt véd
vekkel. Ez több oldalról meg is történt, s történni fog
bizonyára ezentul is; mert minden időben akadtak lelkes
és tehetséges védői a szent ügynek és üldözött igazság
nak, kik a tudomány fegyvereivel védték a szent köny
vek megtámadott tekintélyét s visszautasíták a jogtalan
beavatkozást. Törekvésök nagyobbrészt oda irányult, ki
mutatni, hogyaszentirás és a tudomány komolyan ve
hető vívmányai közt nincs, nem lehet ellenmondás s így
barátságos kisérletet tőnek helyreállitani a tudomány ne
vében megzavart békés együttlétet. Scháfer a münsteri
akadémia hittanára tovább megy, s máskép fogja fel a
dolgot, és hogy eg-yszer mindenkorra véget vessen a tu
dományos herczehurczának, széles árkot von a kettő kő

zött s azt mondja, hogy a szentirásnak semmi köze a
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tudományhoz, mert az csak valláserkölcsi tanokat hirdet,
az üdv eszközeit nyujtja s éppen nem törődik vele, bár
mit mond is a profan tudomány. Müve nagyobb részé
nek czélját a hexaémeron tisztázása képezi s ezt elérendő

a· sz. könyvek természetfölöttiségének álláspontjára he
lyezkedik. Kiindulván azon tételből, hogyaszentirás
kizárólag csak az üdv eszköze, sorban veszi az ószövetség
egyes könyveit s ezekhez méltatlan eljárásnak tartja a
profan tudományok, kivált a történelem - melylyel na
g"yon igyekszik leszámolni - részére támpontot keresni
bennök.

Az ószövetség könyvei ép oly kevéssé akarják adni
a zsidók tőrténetét, mint az ujszövetségi evangeliumok,
vagy az Apost. cselekedetei az első kereszténységét.
Nem egyebek mint gesta Dei inter homines. Nézzük csak
a Pentateuchust, valjon mit nyujt ez? Azt, hogy az em
ber dicsőítseTeremtőjét, később találjuk a természetfölötti
rendet, a kegyelem és malaszt rendjét a paradicsomban,
annak megzavartatását a bün által, tanuljuk aKainiták
átkát és Sethitáknak tett igéretet, ~ igy tovább egészen
a genesis XI. fejezeteig, hol nagy lépésekben halad az
ihlett iró s egész évezredeket foglalván nehány rövid
sorba. Ábrahámnál megállapodik s ennek magának szen
tel tizenkét teljes fejezetet. Miért ezt és igy? Mert Áb
rahám törzsatyja azon népnek, mely Isten földi országát
képezé. S midön Mózes az események további lefolyását
érinti, ismét csak József és saját korát vázolja bővebben,

nem hogy ezzel szelgálatot tegyen az egyptologiának,
hanem hogy nyomról nyomra kimutassa a választott nép
rendeltetését s mindazon teljesedésbe ment ígéreteket,
melyeket Isten az ő népének teve. Vannak 400 éves idö
közök, melyeket hallgatással mellöz az irö, s csak épen
nehány apró vonást emel ki mint olyanokat, melyek czél
jához, a zsidónép rendeltetésének kimutatásához szűksé

gesek vagy alkalmasak, mig Sinai béreze tövénél meg
állapodik s terjedelmesen nyujtja a decalogus létrejöttét.
Maga Mózes pedig az igéret földe küszöbeig jutván, ezt
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át nem lépheti , mintegy bizonyítékául annak, hogy az
egész mozaismus, úgy amint az ószövetségben volt, még
nem képes bejutni az igéret igazi földébe: ehhez uj frigy
kell - Krisztus. De mindez nem története a zsidó nép
nek, de még a theokratianak sem egészen; Pentateuchusön
az ószövetség összes dogrnaticája, joga, erkölcse és szer
tartása alapszik) s ami a fő: jelképe s mintegy csarnoka
az ujnak, mely Golgotha magaslatán nyerte megoldatását
es zárkővét. Mózes öt könyve tehát nem historiáját nyujtja
az öskornak, mint inkább csak előre veti árnyékát az
egyháznak s intézményeinek.

Józue könyve, mely Kanaan földének elfoglalását
tárgyalja, szintén csak egy nagy igazságot foglal magá
ban, beváltását t. i. azon isteni ígéretnek, mely szerint
Israel örökségképen birandja a földet, melyet már ősei

laktak, s mely most a felsőbb segítség félreismerhetlen
kőzremükődése következtében ismét birtokába kerül. De
a fölszabadított s most ősi hazájába visszavezérelt nép
hálátlan kezd lenni; sokszor megfeledkezik Istenéről, s
ott hagyva a Jehovát, szornszéd pogány népek erkölcseit
ölti magára. Isten bünteti e hűtlenséget, s vissza akarván
vezérelni népét az egy isteni lény tiszta cultusához, bio
rákat ád neki, kik egyrészt visszatartják a gyakori bot
lásoktól, másrészt megvédik az ellenséges szomszédok
zaklatásaitól. - Ruth könyve nem egyéb, mint David
genealogiája; maga Ruth pedig, ki pogány létére arra
méltattaték, hogy Davidnak, s igy Krisztusnak ősanyja

legyen, jelképe a közös anyának az egyháznak, mely kebe
lébe felveendő volt annyi pogány nemzetet; tehát ez sem
történelem. Sőt még azon korból származott könyvek is,
midön már bővében voltak az együvé gyüjtött történelmi
adatoknak, a sz. könyvek nem merítik ki ezeket, hanem
hézagosan adják koruk tőrténetét.

Ilyen Sámuel két könyve. Tartalmuk kivált Sámuel,
Saul és David neve körül csoportosul, s mégis mily hiá
nyos e három név története, mely jóformán csak töredé
kes följegyzéseket nyujt, R a nevezett három főszemély
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nem mint historicus szereplök, hanem mint a theocraticus
törvény képviselői lépnek fel. Csak úgy érthetjük aztán,
hogy akir. könyvében is a legfontosabb politikai és ál
lami intézmények amúgy futólagosan vannak érintve;
ellenben majdnem minden egyes királynál különösen ki
van emelve, valjon az Ur törvénye szerint uralkodott-e,
vagy pedig a pogány szornszéd fejedelmek szokásait kö
veté. S míg egy profan történész bizonyára nagy súlyt
fektetett volna pl. Amri uralkodására, ki sok tekintetben
uj politikát inaugurált a zsidóknál: addig a sz. iró beéri
azzal, hogy Amri Jereboam utain jára. Maga a Zsidóor
szág fénykora Salamon alatt is politikailag csak oly mél

tánylásban részesül, mint akár egy Achab ideje, miután
a dolog csak akörül fordul meg, mennyire felelt meg ez,
vagy amaz Isten különös czéljainak és terveinek. Ez
nem a történész rövidlátósága, vagy elfogultsága, hanem
oly magas felfogás, minőhöz hasonlót tán csak az egy
Bossuetben találunk, ki szintén az egész világtörténelem
egyes szálait az isteni gondviselés kezében látja s asze
rint ítéli az eseményeket, amint azok az Isten örökös
czéljait előmozdítják vagy hátráltatják. - S így a szerző

egyenkint veszi az ószövetség historicus könyveit és min
denütt találja a végső és természetfölötti czélt : a theo
cratiát, amint az a zsidónépben érvényesült.

Ezen általános megjegyzések után egyes részletekre
tér át a szerzö, s mindenekelőtt a történelem különféle
ágaival hasonlítja össze a sz. könyveket. Itt ismét csak
az előbbi tétel lép előtérbe, hogy t. i. a szentirás a profan
történelemtőlegészen elütő irányt követ. Ha ez utóbbinak
adatait összehasonlítjuk a bibliával, rögtön kitünik az
óriási különbség, mely e kettőt egymástól elválasztja.
Míg ugyanis a profan történészek legtöbbje saját nem
zete hiuságának tömjénez, kiemeli kitünő vezéreit, állam
férfiait, amazok vitézséget, s ezek bölcseségét: addig a
sz. iró szigorunál is keményebb itéletet mond a zsidók
ról, nyers, bárdolatlan, pártütő népnek tartja saját véreit.
A diadalokat nem a zsidónép aratta, hanem a Jehova;
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s midőn a pogány népek "lovaikban, hadi szekereikben
bíznak, zsidók a Jehova az ő Istenök nevére hivatkoz
nak". (XIX. Zsolt.), David és Goliath kőzti párviadalban
ez kard, lándzsa és paizszsal jön David ellen, ki Jehova,
Izrael harczistenének nevében lép ki a küzdtérre. S mi
dön később David mint király elrendelte a végzetes nép
számlálást, hogy tájékozva legyen, valjon elegendő erő

vel rendelkezik-e, hogy a Nil és Euphrat hatalmasaival
kiköthessen : egy éjjel hetvenezer katonája vész el rnint
egy figyelmeztetésül arra, hogy nem katonáival, hanem
Istennel szokta megnyerni a csatát. S így minden egyes
tény, legyen ez bármennyire temporalis és világi terrné
szetü, csak eszközül szolgál a sz. irónak kimutatni a vá
lasztott nép magasabb rendeltetését, hivatását. Hiába ke
resünk itt krónikát, vagy pragmaticus történelmet, mert
ez nem tartozott czéljához, s csak annyiban érintvék az
egyes események, amennyiben azok a theoeratia kifejté
séhez okvetlenül szükségesek valának.

Tévednek azok is, kik a sz. könyvekből a zsidók
müveltségi történetét akarják összeállítani, mert ez végső

elemzésben csak annyiban érthető, a mennyi.ben az ős

népek kezdő korában a tudomány és müvészet rendesen
a vallás szolgálatába szegődik; s ha akár Mózes, akár a
sz. irók bármelyike a zsidók müvészete és tudományáról
akart volna írni, azt bizonyára egyptomi tartózkodásukra,
mint az óvilág egyik müvelt nemzetével való érintkezés
idejére kiterjeszti vala. Pedig azt látjuk, hogy ez távolról
sincs érintve, részint mert zsidóknak tartózkodniok kel
lett attól, hogy a pogány művészet és tudomány netání

átvétele által az erkölcsöket is átvegyék, s így veszé
lyeztetve lenne a monotheismus; részint, mert az ihletett
szerzö ennek szükségét éppen nem érezte; s maga a sá
tor is nem valami egyptusi minta után készült, hanem
sajátos modorban úgy, amint azt az Ur Mózesnek a he
gyen meghagyta. Lehetséges ugyan, hogy nehányan a
zsidók közül elsajátították az egyptomi müügyességet;
de a két mester Bezaleel és Oholiob külön utasítást kaptak
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hozzá, hogy készítsék a sátrat és a frigyszekrényt. - Sa
lamon temploma egyike lehetett az óvilág legnagyobb
művészi remekeinek, s mégis mily keveset tudunk egyes
épitészeti műrészleteiröl, a szent czélra szánt eszközök és
edények pedig hányszor s mily nyomatékkal vannak
hangsulyozva; s jóllehet pogányok, a phöniciaiak épí
tették a templomot, ez még sem volt a phöniciai stilusban
tartva, hanem önálló építési modor szerint készült. A
költészetet illetőleg mondanunk sem kell, hogy az tisztán
vallási s annyira magasztos, hogy a világ összes irodalmi
mürerneke ehhez képest egy gondolatszegény rimhalmaz.
Szónoklattal szintén találkozunk a sz. könyvekben; s itt
nem annyira a modern rhetorica szigoru szabályai, mint
inkább az Isten ügye iránti tiszta buzgalom az, mi a be
szédeket jellemzi, s ha valaki azt keresné bennök, mit
Cicero vagy Demosthenes követel, ezt nem leli; hanem
igenis megvan bennök a szent hév, mely int, fenyeget
és igér, s melyet a világ szenvedélyteljes pathosa utánozni
képtelen.

A tudományok egyes ágaival, szakmáival még ro
szabbul áll a dolog. Sokszor történik ugyan említés pl.
orvosokról, betegségekről, anélkül azonban, hogy csak
hozzávetőleg is meg lehetne határozni, mennyire jutott
zsidóknál a gyógytan. A természettudományokról csak
empiricus ismereteik voltak, s ha Salamon királyról azt
mondják a sz. könyvek, hogy kiváló természetismerővolt,
legott sietnek hozzátenni, hogy ez csak kivételes isteni
ajándék vala. Csillagászat, számtan, földrajz szintén nem
jutottak tovább, mint a mennyire a népnek közvetlen
szüksége volt, sőt gyakran idáig sem. A bölcsészet pe
dig, mely kizárólag az isteni félelem tanításában leli spe
culatióját, annyira theocraticus természetü, hogy belőle

rninden' profan sophismák ki vannak zárva. - így tehát
a zsidók productiv szellemélete tisztán a vallás szolgála
tában áll, s magok a müveltségtörténelmi részletek, me
lyek bizony nagyon szükségesek lettek volna, ha a sz.
irók a zsidónép müveltségi tőrtérielmétakarják vala meg·
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irni, oly hézagosak, hogy még a legfontosabb mornentu
mok mel1őztetnek bennök, mint pl. az, hogya zsidók
már Egyptomban is bálványimádást űztek, mit csak egy
próféta amúgy mellékesen említ, <l: történelmi könyvek
pedig hallgatnak róla. Tudósaink manap dicséretre méltó
igyekezettel törik fejöket rajta, hogy a hyerogliphekböl
s egyéb müemlékek töredékeiből ősszeállítsák a régi
Egyptom tőrténetét, s szinte rosz néven veszik Mózes

nek, hogy ő, ki a királyi udvarnál tartózkodott, kinek
tehát médjában lett volna alapos tudomást szerezni min
denröl, hallgatással mellöz mindent, s még csak a pyra
misokról sem tesz említést. Feledik, hogy czélja nem volt
kielégiteni az utókor kandi tudását, s mig egy szóval sem
érinti a fáraók dynastiáit, vagy más fontos történelmi
eseményeket, addig sokszor oly apróságokkal vesződik,

minö teszem az, hogy a pusztában való vándorláskor egy
alkalommal 12 forrást és 70 pálmát találtak, mi egy ihle
tett iró szemében sokkal nagyobb fontossággal bir, mint
a profan történészek lármás adatai.

Ezeket tehát összegezve, látjuk, hogy asz. könyvek
vajmi keveset nyujtanak a történésznek s számos oly hé
zagot hagynak, melyeket Clionak másünnen kell be
tömnie ; de ezen hiány pótolva van a szentirás tulajdon
képeni czélja, t. i. annak kimutatása által, hogy a zsidók,
mint választott népe Istennek, az üdv eszméinek hordnokai
valának, s ezen minöségökben a világ pogány nemzetei
vel nem véletlenül, hanem hivatásszerüleg érintkezésbe
léptek. A tőrténetirás egészen más téren áll, mint a sz.
könyvek, igy tehát nincsen feljogositva arra, hogy a tu
domány nevében oly követelésekkel lépjen fel, melyek a
szentirás körén kivül eső tárgyakat érintik.

Ami a történetirás egyik kiváló segédjét, az idötant,
illeti, ez szintén hiányzik a bibliában. A szentirás egy·
általán semmiféle chronologiát nem követ, s ezért ki a
biblicus időtani adatokat meg akarná egyeztetni a profan
történelem számadataival, úgy annak mindenek előtt azon
óriási számkűlőnbségetkellene összeegyeztetnie, mely a
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különféle bibliafordítások és kiadások közt vagyon. Sep
tuaginta 2262 évre. teszi a vízözön előtti időszakot, a sa
maritanusok pentateuchusa 1307-re, a héber Vulgata
1656-ra; Septuaginta szerint Noetől Ábrahámig I I 72 év
folyt le, a héber-latin textus szerint pedig csak 292 év;
melyik most már az igazi? Bajos megmondani. A sz. iró
ihletett ugyan, de nem a fordító, magyarázó, másoló, kik
nek pedig egész legiója fekszik az inspiralt szerzök kő

zött és közöttünk; az egyház csak a szentirás dogmaticus
épségeért áll jót, nem pedig a eriticai integritasért. A
sz. irók jól jegyezték föl az egyes számadatokat, melyek
azonban az idők folytán történt másolások, magyarázatok
stb. következtében módosulhattak, mi egyébként a szent
irás értékéböl, mely egészen másban fekszik, mit sem
von le. Ezenkívül egyes időtani adatok nagyon homályo
saknak látszanak, ha azokat csupán chronologicus szem
pontból tekintjük; ellenben határozott világosságot nyer·
nek akkor, ha az üdv történetére átvitetnek; ilyen pl.
Daniel 70 hete. S egyáltalán némely számok annyira gya
koriak, hogy azokat a véletlen puszta játékának lehetetlen
tartanunk, s önkéntelenül is valami mást keresünk a hát
térben, amit azok kifejezni akarnak; ilyenek különösen
7, 40, 70 stb. Mindazok tehát, kik a szentirás számadatait
más történelmi forrásokból akarják bebizonyítani vagy
kiegészíteni, aligha fogják valamikor megoldhatni a kér
dést már csak azért sem, mert sok helyütt nyilván való,
hogy a biblicus számítás hézagos annyira, hogy azt sem
miféle ujabb kutatás, vagy számítgatás kitölteni nem ké
pes, mire különben szükség sincs, lévén az emberiség
üdvére egészen közömbös, hány százezer katonával ren-'
delkezett Jeroboam, vagy hány éves volt Ochoziás, midőn

trónra lépett. - így van ez a földrajzzal is, mely szintén
csak mint másodrendű czél foglal helyet a szentirásban ;
s ha valaki azon szándékkal nyul a bibliához, hogy abból
Palestina talaj- és terepviszonyait, elimáját stb. tudomá
nyos deductiok utján lehozza, bizvást félreteheti e köny
vet, rnelyben minderröl csak homályos és vékony adatok
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vannak, sőt tán megütközessel veszi észre, hogy sok 
látszólag - haszontalan apróság van benne fölhalmozva,
míg 'fontos csatahelyek, melyeknél a tudomány annyi
szeretettel időz, csak amúgy en passant vannak érintve.

Áttérve a természeti tudományok egyes szakmáira,
szintén könnyebben föllélegzik a szerző; mert ha oly
tárgynál. minö a történelem, s oly kőnyveknél, melyeket
maga az egyházi münyelv is historicusoknak mond, sike
rült teljesen elválasztó határlánczot vonni a tudományos
és biblicus czélok között, ez sokkal könnyebben sikerül
het oly tudománynyal szemben, mely sok tekintetben a
szerzö malmára hajtja a vizet, persze más szándékkal,
mint ezt óhajtanók. S midön a természettudományok mai
álláspontja megtagad minden tudományos értéket a bi
bliától, ezt teszi némileg Sch. is, csakhogy nem azon czél
ból, hogy lerontsa a sz. könyvek tekintélyét, miként azt
amazok teszik, hanem hogy azt megtisztítva és elválasztva
minden tudományos salaktól. tisztán mint az üdveszközt
állítsa elénk. - Vegyük csak a természetrajzt, mit nyujt
ez? Egy-két érczet a mineralogusnak, tán öt konyhanő

vényt, hat gabnanemet s hét virágfajt a botanicusnak,
hogy ne is szóljunk a zoologusról, ki nagyot kaczag, vagy
legjobb esetben naivnak fogja találni az állatok beosztá
sát tisztákra és tisztátlanokra. De hát a szeritirás nem is
akar ám segédkönyve lenni az exact természettudo
mánynak, hanem az állato, növény- és ásványvilág egyes
termékeit csak azon czélból említi, mert azoknak nagyobb
részt symbolicus jelentményők vagyon az ótestarnentorni
szertartásokban s egész hitéletben. Azonkívül a szentirás
nyelve bizony legkevésbé sem tudományos; mert az ih
letett irók legtöbbje egyes természeti tünemények emlí
tése és vázolásánál saját kora eszméihez alkalmazkodik,
hogy megértessék, nem szegődik egyik tudományos párt.
hoz sem, hanem utánozván a nevelők eljárását a gyer
meteg emberiség nyelvén szól. Valjon mit gondoltak volna
a régi ptolemáicus rendszer hívei, ha a biblia pl. Coper
nikus-f'éle világrendszer mellett nyilatkoznék? Bizonyára
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kétségbe vonván ez utóbbit, elvetették volna a tisztán
vallási tanokat és hitelveket is.

A szentirás minden idők és minden nemzetek szá
mára iraték, kell tehát oly nyelven szerkesztve lennie,
melyet nem csak a tudósok fölfognak, hanem azt az egy·
szerü gondolkozásu emberek is megértik; különben nem
töltené be egyetemes világhivatását. És ezt jó lesz meg
jegyezni kivált a csillagászat- és földtannál, lévén ezek
részéről legtöbb támadásnak kitéve a szentirás mint olyan,
melylyel magát a kiskoru emberiség századokon át árnítá, s
mely most legfölebb szánakozó mosolyra készteti a tudóst;
a tudóst, ki távesővévelkikergette mennyországból az Ur
Istent s mathematicus biztossággal tudja, hogy nincs
szent háromság. A biblia szándéka nem az, hogy minket
a csillagászatban. vagy más tudományban oktasson, azért
nem is helyezkedik a csillagászok tudományos álláspont
jára, hanem vallási tekintetben akar utbaigazítással szol
gálni és pedig úgy kortársai, mint utovilág számára; csak
azt említi, mi vallásilag fontos és azt mindenki által ért
hető modorban adja elő, tehát nem az astronomusok vagy
geologusok nyelvén, hanem a közönséges emberén, Csak
így lehet aztán megfejteni sok olyant, minél csillagászaink
esze megáll, kezökből elfogy az algebra, rninö pl. a ne
gyedik nap teremtéstörténete, Józue veszteglő napja, s
úgyszólván az egész hexaémeron, melynél oly szívesen
időz szerzönk, midőn a világteremtés lefolyásának törté-

. nelmi kutfejét az első embernek nyujtott vzStoban, továbbá
sz. Tamás theoriáját a háromféle opusban részletezi, s a
hat nap allegoricus értelmének szokásos fejtegetését ma
gáévá tevén, ő is, mint manap már legtöbben, Isten he
tének ami hetünkre való vonatkozását látja.

A kosmogoniat illetőleg szintén indokolatlan azon
aggodalom, melylyel sokan a La Place hypothesisét fo
gadták mint olyant, mely halomra dönti az egész szerit

irást. Mert - eltekintve attól, hogy a tömérdek föltevés
valöszinüsége még korántsem annyira elfogadott igazság,
hogy igazolt bizalmatlansággal nem kellene viselkednünk
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iránta, - ha kérdésekkel kezden6k faggatni az elmélet
tulbuzgó híveit, kiknek legnagyobb barátja a szeretetre
méltó véletlen, úgy nem tudom hány tétel maradna oly
épségben, hogy kitegyen egy rozzant rendszert. És aztán
a biblia kosmogonikus része is megint csak valláserkölcsi
elveken alapszik, s ott, hol tudósaink holmi kocsonyaféle
ősanyagot keresnek, az ihletett iró a szombat isteni ere
detéhez, az ember kegyelemállapotához, a paradicsomhoz,
az első bűn s ennek átkához stb. vezeti az embert, és
pedig nem azért, hogy tudjon, hanem hogy higyjen. Így
áll a dolog a földtannal is, melynek munkásai nagyon
okosan cselekesznek, ha a neptunista és plutonista elmé
letekből kihagyják Mózest meg Péter apostolt, kik bizony
sem az egyik, sem a másik theoriát nem vallják, s akár
Pluto, akár Neptun győz, a szentirás marad ami volt, s
aminek lennie kell: valláserkölcsi könyv, melynek semmi
köze a tévelyektől s ellenmondásoktól nehéz tudományhoz.

Ez röviden a mű tartalma, melyhez zárszó gyanánt
a Darvin-féle theoria mai álláspontja és a szeritirásnak
ehhez való viszonya járul. Sohafer munkája, nem mond
juk hog'y epochalis, de mindenesetre uj irányban tör. A
legkönnyebb utat választá, hogyaszentirás és tudomány
közti. állítólagos és a hitszegény elmék által annyi diadal
lal körülhordott ellenvetéseket egyszer mindenkorra visz
szautasítsa s ha a concordantisták fegyvere eltompul, egy
- állítólag - megdönthetlen theoriát nyujtson. A szerit
könyveket összehasonlítja a tudományok egyes szakmái
val, s mindenütt úgy találja, hogy e kettő között óriási
a külőnbség czélban úgy, mint a kivitelben. Leginkább
a történelemmel foglalkozik s apróra szedi szét egyes
részeit, megállapodik gyakran csekélyeknek látszó jele
neteknél s ezeket használja fel vallott tétele támogatására.
.Ö ez eljárással a végső s tényleg már bekövetkezett
szükségen akar segíteni, mert szerinte a concordantia
iránya többé nem elegendő helyreállítani a békét, mely
nézete helyességét tán kétségbevonnunk is szabadna,
amennyiben a tudomány ujabb vívmányai közül nem egy
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bizonyára legalább is annyi hatálylyal és súlylyal igazolja
a szentirás tudományos adatait, mint a szerzö ellenkező

bizonyitékai tagadják a tudományos értéket; azért a szent
irás állitásainak védveül szolgáló ujabb vívrnányokat, mint
Sch. munkája után hasznavehetIeneket vagy fölöslegeseket
félrelökni legalább is hiba lenne. Azonkivül a szerzö fel
fogását sok helyütt idealisnak, hogy ne mondjuk merész
nek volnánk hajlandók tartani; mert ha nem is mondjuk,
hogy pl. genesis, vagy exodus kizárólagosan történelmet
nyujt - miután elismerjük a profeticus értelmezés jogo
sultságát, - másrészt azonban lehetetlen észre nem ven
nünk, hogy bizony a sensus obvius egészen historiensan
hangzik. Ismert igazság, hogyaszentirás czélja nem az,
hogy profan tudományokat adjon elő; de ebből még nem
következik, hogy pl. egyes történelmi adatokat ne nyujt
son, ha az egésznek könnyebb megértése és az előadás

világossága azt úgy hozza magával. Szerzőnk már mesz
szire megy, ha egyes, másünnen is bebizonyított törté
nelmi tényeket mint tudományhoz tartozókat kereken
tagad; érveit tán másképen is sikerült volna összegyüj
tenie anélkül, hogy ily merev állást foglaljon el szemben
mindennel, ami tudományos. Sokat lehetne a szerző fejére
ráolvasni a szentirásból, ami schemájára bajosan férne.
Ezzel épenséggel 'nem akarjuk elvetni Sohafer álláspont
ját; őt a szent ügy iránti buzgalom vezérlette, amint az
müve minden során meg is látszik, csakhogy e buzgalom
sok helyütt annyira tulzott, bizonyitása gyakran annyira
eröltetett, hogy itt-ott kifogás alá eshető állitásra ragadja
a szerzöt, Munkája azonban - leszámitva ezen exc1usiv
álláspontot s gyakori ismétIéseit, - nem csakhogy uj
irányt jelöl az exegesis terén, de sok tekintetben az egy
házi irodalom valóságos nyereségének is tekinthető.

Tomann JÓzsef.

Rea: d'une soeur (Egy növér elbeszélése). Souoenirs de
famt"lle, recuet"llz's par Mme Augustus Craoen; née La Fer
ronnays. Ouvrage couronnépar l' Académú; Franraúe. Trente-

Uj M. SioIl. XIII. klltet. V- flUe\ 2 ~
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quatrleme édz"ttfm (harmzncznegyedzk kiadás). Vol. I-2. Paris.
1880. Lzorai'd Académzque Dú;#er et Oe. Ara 8 frank.

• Soha sem veszthetjük el azokat, kiket Abban szeretünk,

kit el nem veszthetünk ".

(Vége.)

Ime a költészet égi lehe, mely annál űdítöbb, mert
Albert és Alex. nem légben ezétfolyó alakok, kápráza
tok, hanem való lények! Testből és vérből vannak; de
kiragyog belőlük a szellem, kiérzik az ész, kivilleg a
tiszta, zavartalanul józan ész világa. Mind a kettőnek

eszmény, de való, mert keresztény és örök, a vezére;
melyet Isten segitségével el is érnek. E czélra irányuló
életök nem üres, modern sentimentalismus; hanem tettek
szövedéke, földet éggel összekötő cselekvés-láncz. Szen
vedélyeik égnek, lángolnak, lobognak, nagy hullámokat
vernek; de a lelkek égi kormányosának fékező, vezérlő

kezét maguktól el nem utasítják. Törésre, szakításra, lá
zadásra pillanatig. sem gondolnak. Ez esetben mi szerep,
mi föladat várna rájok a világon? Albertet, mint meg
öregedett aggastyánt, hogy tudnók magunknak elkép
zelni a világon? Hogy az emberek közt valami lehessen,
életéből ki kellene törölnünk épen azt a szakot, mely
annak legm egragadöbb mozzanata, a tanító részt. Pap,
a föntebbiek után, természetesen, nem lehetne. Magánzó?
Mi czélból? Ö egész ember; élete, végéhez ért; megol
dotta feladatát; bevégezte müvét, melynek koronája,
bogy Alex. katholikussá lett. A világosság, mely Alex.
nak lelki szemeit megnyitja, hogy meglássa az előtte

megnyilatkozó égben az Istent, bámulatos harmonicus
összefüggésben van azzal az égő viaszgyertyával, melya
szeretet mellett ama világosságot is oly meghatóan jel
képezi.

Ime az összhang, melynek a felfogásból és elrende
zésből egyaránt kiáradó jótékony hatása emel, éltet, meg
nyugtat, édes megelégedésbe ringat.

A költők maguk is ősztőnszerüleg érzik ennek igaz
ságát. Ez a, még a teremtményekhez tapadt szerelemnek
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is, hatalma. A virág, ha kinyílott, illatát kitárta - el
hervad. A szerető szív, mely szerelemre gyuladt és gyu
lasztott, mint a nap, mely végesokul bucsusugarait bo
csátá a földre, leszáll, lehanyatlik. Ha tovább maradna,
már csak hanyatlásáról. tökéletlenségéről tenne bizony
ságot; sőt, a szerelemnek további, hogy ne mondjam,
huzamosan tartó földi jutalma is fölöslegesnek, megoko
latlannak látszik. Ez az oka, hogy legszebb, legharmoni
cusabb gondolkodásu költőink sem hagyják életben a
cselekvés hősét, ha megoldotta föladatát: szeretni és
szerettetni. Mit adhatna és mit vehetne még, a midőn:

érezte és éreztette a szeretet tüzének legforróbb, legál
dóbb, legtermékenyítöbb melegét, hatalmát!?

És nézzük Alex.-t.
Mi Goethének Char/otte.ja, ha nem közönséges bál

vány? Mi Faust·jának Margú-ja. Elhervasztott, sárba:
tiport virág, örvénybe bukott áldozat, mely fölött a két
ségbeesés éji madara huhog. Mi az ő Mignon-ja ? Lenge
költői álomkép; büvös északi fény, mely gyors tovaleb
benése után szorongö érzést, nyugtalanító háborgást
éreztet. Mi maga De Saou-Pierre Bernardzn-nak is nagy
hírü "Pál és Virgznúi"-ja? Tépett koszorú; rengő sajká,
mely a kérlelhetetlen vihar menthetetlen zsákmányává
válik. És Alexandrzne? Min t a szivárvány, mely nő, fejlik,
ragyogó színeiben fokozódó mértékben hinti szét sugarait
s egy fensőbb, égi remény magjait pattantja fel szívűnk

ben. Alex. megmarad, tovább él, hogya szerelern cse
metéje, melyet égi kéz ültetett szívébe, teljesen hifejlöd
jék; a földön meghozza ugyanazon ég számára gyümölcsét.
Az isteni rnüvész, hogy e kifejezést használjam, nincs
zavarban az általa munkába vett jellem kialakításánál,

Nehány évre még meghosszabbítja életét; kitüzí eléje a
szentesülés feladatát és megmutatja neki amaz igazság
nak nagy jutalmát, rnelyért már akkor vágyódott, epe
dett, mielött azt ismerte volna. Az igazság, mint a nap,
ott ragyog élete minden nyomában, mozzanatában, emelve,
tisztítva, tökéletesítve, felmagasztalva szerelmét ; érettebbé,

2~*
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édesebbé téve rá nézve a boldogságot annál, melyet el
vesztett.

Oh fönséges látvány. Oh isteni szépsége, terméke
nyítő és boldog-ító ereje az igazságnak; azon igazságnak
mely a maga el nem halványuló, örök szépségeít köl
csönzi oda a költészetnek ! Hallottátok az aeol-hárfa
hangjait, midön az a legkisebb fuvallatra is büvős-bájos

hangokat hallat? Ilyen ez a két nemes lény, kiknek
lelkei csak az igazságért lelkendeznek, szíveik csak
annak édességót éldelik, ajkaik csak annak dicsőségét

rebegik!
Alex. egyelőre csak gyermek még. Ö csak szeret;

csak szeretni és szeretni akar; mintha egyébre nem is
volna érzéke. Talán el is felejtette azon fogadását, hogy
feláldozta boldogságát az igazság megismerhetéséért. Mit
neki most igazság? Igazság neki az ő szerelme, mely
magában foglalja örömét, nyugalmát; foglalkoztatja éjente
naponta elméjét. De ime .elöáll a mózesi vessző és - mi
történik? Nem csoda, de lélektani alapon megokolt fej
lemény. .. Megismeri Albert végzetes súlyos baját; el
veszti gyermekded jó kedvét; komolylyá lesz; a jegyes
hitvessé válik. S ez mindent megmagyaráz. Albert meg
hal, hogy éljen - s ez a halál tárja fel Alex. igazi éle
tének ajtaját.

S, hogy még egyszer visszatérjünk Goethére, minden
meghatottság mellett is, melyet a Mzgnon-ja lelkünkre
tesz, nem kell-e bevallanunk, hogy e költeménynek szép
sége tulajdonképen érzéh? Goethe valamint maga nem
látott Italiában mást] mint csak természeti és aesthetikai
szépet, fogva lévén lelki szemei a kereszténység s az
ennek keblében rejtőző őrök isteni szépség előtt; úgy
Mzgnon-ja sem emelkedik magasabbra. E szánalmunkra
méltó szép lélek sohajtozik, eleped, elsorvad hazája után
való szeretetében, a nélkül hogy oda visszatérne, a nél
kül hogy megbizonyosodnék azon hitéről, miszerint ott
szeretete kielégülésre talál. Egy szóval: szeretete ez egy
olasz nőnek pusztán olasz hazája iránt. És állítsátok most
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ennek ellenébe Alex. szellemies alakját; hallgassátok
szinte tulvilágból jönni látszó hangjának zenéjét:

"És ime, annyi fájdalom, annyi halál-eset után, Italia
iránt való szenvedélyes vonzalmam nemcsak ki nem aludt,
hanem még erősebb lett. Most tudom már igazán, rnért
szeretem e bájos földet, most tudom már, minö forrásból
fakad az a kedves illat, mely egész Italián elárad.

"Oh igen, én szeretem és folyvást szeretni fogom
azt a földet, melynek népe hisz egy örök hazában és oly
láthatatlan jó barátokban, kikhez örömében, fájdalmában
egyaránt fölemelheti szavát; szeretem ez országot, mely
nek majdnem mindenik városa valósággal jelen lenni látja
Istenét - kitéve az emberek egész seregének imádására.
Szeretem azt az országot, mely megismert, megizlelt min
den dicsőséget, de melyet mindig Istenre háritott; ezt
az országot, melynek lakosai mindenben fel tudtak emel
kedni a szépség fokáig, a nélkül hogy, mint mások, el
ragadtatták volna magukat a hiu nagyravágyás és dőre

ség által.
"Oh én szeretem ezt az országot, hol mind a lelkek

mind a virágok több és édesebb illatot árasztanak, mint
egyebütt; ezt az országot, mely kebelében látta születni
Assisi sz. Ferenczet és a másik kedves két Ferenczet s
annyi lángoló szívü szent férfiakat és nőket; ezt az or
szágot, hol minden ünnep vallásos, hol utazása közben
láthatja az ember egy sz. Benedeknek, sz. Domonkosnak,
sz. Ferencznek és oly számosaknak ruháit, kiknek nevei
.be vannak irva az élet könyvébe; ezt az országot, hol
annyi szegénysorsú és alázatos élet leli sz. halálban be-
végzödését apró falukban épen ugy, mint kolostorokban.
Én szeretem ez országot, mely magában zárja azt a vá
rost. hol Jézus Krisztus képviselője székel; azt a várost,
hol folyvást annyi erény találta gyakorlatát, és a honnan
az emberiség minden nagy jótevője erőt, lelkesedést
meritett.

"Oh, hogyne szeretném azt az országot, hol a ga
bona és szölö csak azért látszanak teremni, hogy a titkok
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legszentebbikének szelgálatára legyenek; hiszen ez ország
olyan kedves a szem, olyan elragadó a léleknek, hogy
talán csak haldoklásunk közben mondhatjuk el majd:
"most már sokkal szebbet, sokkal jobbat fogok látni
Italiánál I" (U. o. II. 323-4. 1.) De végezzünk.

Ezek után valljátok meg: hol találjátok azt a köl
tészetet, mely az igazságot ily hozzá méltö szép alakban
máshol kifejezhetné, ha nem a kereszténységben? Iga
zán: aranyalma ezüst tányéron!

Ne panaszkodjatok tehát az ideálok elenyészte fö
lött! Nem, nem tüntek, nem enyésztek el azok; csak ott
nem keresitek, a hol megtalálhatnátok, annak kimerít
hetetlen forrásában: a katholicismusban.

Még egy szót.
Azt kérdhetné valaki: mi volt oka, hogy e regény

nyel oly hosszadalmasan foglalkeztam ? Az, hogy felhív
jam rá a szépért, jóért, igazért lelkesülő lelkek figyeImét ;
hogy e műnek megismertetése által addig is, mig írodal
munk a franczia belletrisztikának e színaranyát saját
nyelvén is magáénak mondhatja: azok, kik a franczia
nyelv birtokában v~nnak, e kristálytiszta forrásból merít
senek, töltözzenek és üdüljenek, másrészt meg azon le
gyenek, hogy e münek példányai az ő közvetítésök utján
főleg azon müveltebb és előkelőbb családjaink körében,
melyek a franczia nyelvet birják, mennél nagyobb mér
tékben elterjedjenek. Itt az igaz eszmény, itt az élet!!!

E. Nagy Alajos.

Religioese UrgescMchte der Menschhet"t, das tSt der
Urstand des Menschen, der SündenfalI zm Paradtese und dze
Erbsűnde, nach der Lehre der kath. Kirche. Dr. ']. H. Os
wald. Paaeroorn, Ferdznand Schönzng. 1881. Nyolczadrét.

Az előttünk fekvő munka, a melyben a lankadást
nem ismerő szorgalorn- s kiforgathatlan alapossággal ta
lálkozunk, tisztán a kérdés történeti és dogmatikus. ré
szével foglalkozik. Szerző kezében a bibliával lépésről

lépésre vezeti az olvasót a teremtés müvének tőrténeté-
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ben. Modora majd értelmező, sok helyütt polemikussá
válik, s ott ügyének igazsága tudatában az önérzet hang
ján szól, azon hangon, mely csak az igazán hívő lelkek
tulajdona. Oly hittan, melyben az olvasó az érvek egész
halrnazát látja maga előtt. Szerzö ezeket majd a sz. Irás
ból, majd az egyetemes zsinatok határozataiból, a sz.
Atyákból s a józan észből merítette, s ezeknek elrende
zésében kiváló ügyességet árult el, követvén a sikeres
előadás ismert elvét: fortior, fortiora, fortissima.

Szerzö munkáját 3 förészre osztja fel, melyek else
jében az emberi nem teremtésének történetét tárgyalja.
(l-62) Szerzö kizárólagosan csak az ember teremtésével
foglalkozik, s a többi teremtett dolgokról csak annyiban
tesz említést, a mennyiben ezek körül tett észrevételeit
szükségesnek látja kapcsolatba hozni az ember teremté
sével. A második főrészben az első emberpár bünbeesé
sét állítja szemeink elé. (63-ll 1.) Végre az utolsó
fejezetben az egyház tanát fejti ki az eredendő bűnt

illetőleg.

Müvén elömlő világosság, a minduntalan ismétlődő

s helyesen alkalmazott idézetek csak emelik a munka
becsét, a mely e téren ritkítja párját. S habár eredetiben
csak rövidke röpiratnak volt szánva, a tárgy magasztos
ságától áthatott szerzö kezeiben egy terjedelmes munkává
nőtt, kész érvgyüjtemény az azzal foglalkozók számára.

Habár szerzö szavai szerint ezen munka müvei kö
zül utolsó látott napvilágot, őszintén óhajtjuk hogy ne
legyen ez irodalmi munkásságának egyúttal hattyúdala
is. S a ki oly szakavatottsággal forgatta tollát a régi és
ujabb eretnekek tévtanainak megczáfolásában, aki oly
szemléltetöleg emeli ki a Teremtőnek sz. Agoston által
tulajdonított két képességót condere naturamet conferre
gratiam, a ki oly biztatólag adja elő a bűnbeesett, testi
lelki nyomorban sínylő embernek megváltásáról szölö
isteni igéretet s elragadtatásában oly kenetteljesen szól
müve befejező részében arról, cui plus gratiae collatum
fuit ad vincendum omni ex parte peccatum, quae con-



Vegyesek.

cipere et parere meruít, quem constat nullum habuisse
peccatum: érvényesítse szép tehetséget ezentul is. H.

V E G Y E S EK.

(Konstantt1zdjJotyban) még folyvást tart a vallási iz
gatottság azon kegyhely iránt, hol (mint emlitök) Szüz
Mária lourdesi szobra tiszteltetik. Feri Keüi kápolnáját
naponkint öt-hat ezer bucsus látogatja, s egy napon 35
okka gyertya égett el a szobor előtt. A Gergely szerze
tesek négy nyelven prédikálják a Szent Szüz dicsőségét

(görög, örmény, török, orosz nyelven). A török belügyér
a szomszédban egy házat bérelt a rendőrség számára,
hogy ha a netaláni csődületben zavar támadna. A törökök
mind a kűszőbnél akarnák hagyni saruíkat, csak nagy·
nehezen birhatják rá a szerzetesek, hogy tartsák lábukon.
Nagyon sajnálják, hogy nincs közelben kút, mert ott vé
geznék vallási mosakodásaikat. A mise alatt a .katholi
kusok szokásait utánozzák, néha túlságosan. Nem rég az
áldozás alkalmával az oltárhoz csődültek a török asszo
nyok) akarván áldozni; nagynehezen tartotta őket vissza
a szerzetes, kimagyarázván nekik az egyház parancsát,
hogy a szentséghez csak keresztelt ember s a bűnbánat

által elkészített lélekkel járulhat. A főváros fő tisztviselői

és előkelő hölgyei zárt hintókban, s az utóbbiak eunuchok
kiséretében látogatják a templomot. A csodák folyton
villognak, mert hát anélkül nem támadt volna a nagy
szerü jelenség. Nem rég egy katona gyógyult meg, mire
12 társa fegyverrel vállukon. mentek hálákat adni ét ká
polnába, diszőrséget végezvén a templom előtt. Azután
imádkoztak, s ima után a sekrestyében evangyeliomot
olvasott nekik a szerzetes. Midőn keresztet vetett, a
csausz intésére mind térdre borult. Három nap mulva
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jelentette a csausz, hogy ő és három társa régi bajoktól
menekült meg. Mult évi okt. 24. Buyuk-Dere városrész
ből (hol java részben európaiak nyaralnak) ünnepélyes
bucsujárás rendeztetett. Vagy négyszáz ember kereszt
vezetése, zászlók lengése mellett latin és örmény énekeket
énekelve, érkeztek a szerzetesek templomába. Zászlajukat
ott hagyták imáik emlékeül. Nov. 21. pedig három ezer
bucsus jött a fővárosból. Előkelő török papok is latogat
ják a szent helyet. Arabia, Turkestan, Perzsia küldi bu
csusait Feri-Keüi-ba. Mekka, Medina papjai pedig lour
desi vizet kértek, hogy anagy népcsődület alkalmával
Mohamed ereklyéi közé tegyék. - Ezek tények, melye
ket a lourdesi Annales kőzőlnek, mint egyetemesen is
mert dolgokat.

(Megjelent) l. Pázmány, Lippay és Eszterházy leve
lezése L Rákóczi Györgygyel. Eredetiből közli: Beke
Antal, kanonok. Budapest, 1882. Athenaeum.Nyolcz. 96.
Azon szándékkal bocsátotta kőzre, hogyatörténetirók,
midőn ama nagy férfiak életét írják, ilyen közvetlen ada
tokra építsék állításaikat. - 2. Manresai kalászat. A ma
gyar r. kath. ifjuságnak szünidői emlékül ajánlva. Kiadja
Jézus társasága érseki fögymnásiumának Mária gyüleke
zete nevében Rosty Kálmán S. J. congreg. elnök. Ka
locsán 1882. Szent József pártfogásának ünnepén. Az
elüljárók engedelmével. Nyom. Malatin és Holmeyer
könyvnyomdájában Kalocsán, Két nyolczadrét 36 lap.
Sz. József képével. Ára 15 kr. Heti elmélkedések, szép
példákkal illustralva, bazgalmas, lelkes nyelvezetben irva.
Adalékul : gyónási buzdulatok s ihletett költemények. 
3. Az országos tanítói gyülés lefolyása és elvi jelentöségü
főbb mozzanatai. Katholikus szempontból megvilágítá
Fonyó Pál. Baján, 1882. A tanító egylet tulajdona. ívrét
20 lap. Ára 40 kr, Az ismert jeles nevelészeti iró, érde
kesen beszámol a gyülés tagjainak nyilatkozataival. Ki
válóan ajánljuk e müvet azon kath. tanférfiaknak, kik az
országos tanítói gyülésen szintén részt vettek, de ajánljuk
a lelkészkedő papság szíves figyelmébe is, mert a jelentés
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végén levő határozati javaslatok az ország kath. papsá
gát is igen közelről érdeklik. - 4. Szent beszéd, melyet
Sz. Adalbert püspök és vértanu napján az esztergomi
főszékesegyházbantartott: Varga Mihály, plebános. Esz
tergom, 1882. Nyolcz. 16 lap. Buzárovits. Szellemes egy·
házi szónoklat. - 5. Isten a valódi szeretet. Imakönyv
Jézus Szive tisztelői számára. Szerkesztette Zádori János.
Második bővitett kiadás. Az egyházmegyei hatóság jóvá
hagyásával. Esztergom, 188z. Buzárovits, Kisnyolczad
336 lap. Jézus szive aczélmetszetü képével. Ára I frt 40.
Kik a szerzönél megrendelik. kűlőnféle előnyökben része
sülnek. B. Alocoque Margit minden imája, amint azokat
a paraylemoniali zárda kiadta, az eredetiből hiven lefor
ditva, mind közöltetnek ezen imakönyvben.

(Kül(ö'ldt" trodalom.) I. Praelectiones Dogmaticae de
verbo incarnato, quas in Universitate Oenipontana habuit
Ferd. Aloysius Stentrup S. J. Pars prior, Christologia.
Valumen l. Nyolcz. 626 lap. Oeniponte 1882. Rauch.
A jeles tanár legujabb müve, melyet ismertetni fogunk.
- 2. Opuscula Patrum. Edidit, commentariis auxit H.
Hurter S. J. Cum aprob, Episcopi Brixinentis. Oeni
ponti 188z. Wagner. 231 lap. Tomus 44. Tartalma Sz.
Athanáz: libri duo contra gentes. Ezen dicső szentet
(t 373.) a negyedik század: magna veritatis tuba et
calumna-jának nevezték. E két müben, melyeket fiatal
korában irt, a pogányok megtérítését tűzte ki; első rész

ben a bálványimádást ostromolja, másodikban a megtes
tesülés titkáról beszél, és oly világosan, hogya kiadónak
bővebb jegyzetektől tartózkodnia kellett. - 3. Institutio
nis philosophiae Mathei Liberatore. S. J. Prima editio
novae forrnae. Pruti, 1881. Giachetti Vol. r. Ára g mark.
Még egy kötet következik. - 4, Predigten von Joseph
Kleutgen. Második kiadás. Regensburg 1880. Pustet L
II. kötet. Ára 5 mark 40. - Pustet "Marienkalender" czímü
vállalata 400 ezer példányban nyomatik. - 5. Du Cange
hires: Glossarium mediae et infimae latinitatis, ujra ki
adatik. javítja Favre. Tiz negyadrétü kötetben, 100 füzet-
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ben fog megjelenni, egy füzet 3 frank. Az első 500 aláiró
200 frankon kapja az egész rnüvet, Függelékben ott lesz
a Glossarium germanico latinum. - 6. Wetzer és Welte
Kirchenlexikon-ából megjelent teljesen az I. kötet. Ki
adta Herder, Freiburgban.

(Irodalmt" hírek.) I. Beküldetett "Katholikus család",
vallási és társadalmi képes hetilap. Szerk. Viszolay István.
Ára egész évre 6 frt. (Dohány-utcza 10. sz. a.) Ajánljuk
a t. közönségnek. - 2. Jedlicska Pál előfizetést hirdet

. ilyen munkára: "Kiskárpáthi emlékek", mely 20 ívnyi
tartalommal fog megjelenni, s képekkel lesz diszítve. Elöf,
ára 3 frt, mely jun, IS-ig Felsö-Diösra küldendő (u. p.
Szomolány, Pozsony megye). A díszes müvet a. t. közön
ség meleg pártfogásába ajánljuk; szerzö kimutatta már,
hogy vonzóan, kellemesen tud irni, - 3. "November hava,
a tisztítóhelyen szenvedö lelkek emlékének szentelve"
czímü, Dosenbach J. j. t. atya után fordított munkámnak
második kiadása sajtó alatt van és pár hét mulva kész
séggel tehetek eleget azon t. megrendelöirnnek, kik e
munka második kiadására serkentettek. A 20 ívre ter
jedő, XVI. r. munka bérmentesen küldve 60 kr. vagy
három intentio elvállalása. Dl'. Lessenyey Ferencz, pap
növeldei hittanár. Szatmárt, - 4. A budapesti növendék
papok ez évi munkálatai díszes kiadásban fognak meg
jelenni. A. 20 ívnyi kötet ára I frt 50 kr, - 5. Az inns
brucki: Sendbote des Herzens Jesu, havi irat, melynek
18 ezer előfizetője van, ezentul Hattler Ferencz (második
Stolz AIban) fogja szerkeszteni. - 6. A magyar philos.
Szemléből megjelent a II. füzet. Kiadja Aigner Lajos.
Budapest. Elöf. ára egész évre 5 forint. - 7. Coppenrath
ódon könyvkereskedését Regensburgban, megvette Stokár
Ferencz s igéri, hogy ugyan oly pontosan fogja szolgálni
a tudós közönséget, mint elődje (aki uj könyvekkel üzött
kereskedését folytatja). Ha olyan olcsó lesz mint. elődje,

fogjuk ajánlani mi is; mert eleddig Coppenrath verseny
zett az egész világgal.

(Halálozások.) l. Aschbach József történész és az
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ismert "Kirchenlexicon" kiadója Becsben, april 25. (Szü
letett 1801. Höchst-ben), Legnagyobb müve Zsigmond
császárra vonatkozik, mely 4 kötetben Hamburgban meg
jelent, - 2. írek legnagyobb költője: Mac Carthy meg
halt april r. (Született 1818.) Az 1876-iki O'Connel ünnepély
alkalmával, Dublin Lordmayorja által mint az írek népkől

tője megkoronáztatott. Jó katholikus volt egész életében,
vallásos költeményei mély érzés. által tűnnekki. - 3. Cham
pígny Ferencz gróf, Párisban máj. 4. (Szül. 1804. sept.)
Valaha Montalembert társaságában szerkesztette az "Ami
de la religion" czímü kath. folyóiratot. 1869~ akademikus.
Legjobb müve : Histoire des Cesars, 1841. Négy kötet
ben; hol főleg a császárok keresztényekhez való viszo
nyára van tekintettel. - 4. Le Play Frigyes april 5. Pá
risban 70 éves korában. A társadalmi reformot tanulmá
nyozta, s kath. érzületét mindenütt kimutatta. Első müve :
La reform sociale en France. Három kötet. Egyéb mun
kái : Les ouvriers européens, Páris 1855. Monographies
d'ouvriers des deux mondes. Páris 1858. Négy kötet.
Mult évben folyóiratot alapitott "La reform socíale"
czím alatt.

(Múst·ok.) A lyoni hitterjesztő társulat jelenti, hogy
1881. évben a missiokra rendelt gyűjtések 6 millio 906
ezer franko t eredményeztek, 886 ezerrel többet, mint 1880.
évben; amit a jubileumnak lehet tulajdonítani. Hat egy,
házmegye (Lyon, Paris, Combrai stb.) 100 ezernél adott
többet; pedig a kath. iskolák is nagy öszveget igényel
nek. Az egész gyüjtésböl 4 milliót és 2 I I ezeret maga
Francziaország adott. Alsace-Lorraine 245 ezeret, Német
ország 374 ezeret, Olaszország 330 ezeret, Belgium 325
ezeret, stb.

(Franczia dolgok.) A párizsi fogadalmi templomra
.márczius hóban bejött 296 ezer frank. Az egész gyűjtés

eddig IQ millio 435 ezer frank. Legújabban elhatározta
tott, hogy sienai Katalin tiszteletére is fognak felavatni
benne egy kápolnát. - Minden városban, nagyobb faluban
tartatik májusi ájtatosság, mert rémülnek azon idő elgon-
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dolására, mikor a jelen atheus nemzetség felnövekszíkaz
iszonyu hitetlenségben, melyben nevelik. Kétségkívül az
átalános ima üdvös, legközelebb arra nézve, hogy vala
hára ébredjen föl a kath. szavazók öntudata, s rázzák le
magukról az istentelen kórmányt, melyet saját nyakukra
tettek. Lasserne Henrik müve: "Mois de Maria de N. D.
de Lourdes", 37. kiadásban árultatik Palménál. Azonkivül
IS munka, melyeknek tárgya a májusi ájtatosság. Ezek
közt egészen uj: Le eart d'heur pour Marie. Par l'abbé
Larfeuil. Ara 2 franc 50 cent. - April 2S. Marseilleból
1000 bucsus ment a Szentföldre, kik vezeklő zarándok
latot végeznek Francziaország bűneiért, melyekkel Isten
villámait ingerli, kiűzvén Istent az államból, családból,
iskolából. Zászlójukat (oriflamme) a paraylemomali apá.
czák készítették Jézus Szive képével, melyet Doreau
káplány (a szerenesés zarándok) vitt magával, hogy Mar
seillebe átadja a zarándoklat vezetőjének Picardnak.

(Ellentétek). Franczíaország a vakitó ellentétek ha
zája. Mig egyrészt a katholikusok az istentelen törvények
elleni föllépést a társadalmi élet mezején szervezik, az
alatt az atheusok is tüntetnek. Cabannesban (Bouches du
Rhone) egy öreg ember, aki egész életében csak is a
teli üveget imádta, azt rendelte végső intézkedésében,
hogy temetésén egy csoport égő pipával jelenjen meg,
és miután vége lesz a szertartásnak, 300 frankra való
italt pusztitsanak el a korcsmában. A polgármester (mert
most szemenszedett gazemberek elnökei a kupaktaná
csoknak) maga akarta vezetni a funktiot s égő pipával
ment a torra. Nemzeti zászlóval, melyen gyászfátyol len
gett, kisértette magát a csárdába. - A franczia csendőrség

Belfortban nagypénteken egész nap talpon állt és felvigyá
zott, hogy vajjon tartanak-e iskolát a fiuk, nem mentek-e
templomba, mert ez a köztársaság megbántása lenne. -: A
franczia kolbászvallók (saucissonniers) az idén megszapo
rodtak, akik t. i. nagypénteken húst faltak, s igy tüntet
nek az Isten ellen, kit most az atheus kórmány nemcsak
törvény által, hanem gyakorlatilag akar elűzni, A kereszt-
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rombelök jutalomban részesülnek; ez most legbiztosabb
mód hivatalba jutni; egy nagy kereszt lerombolása biz
tos ministeri tanácsosság; iskolai keresztek elégetése re
ményt ad kitüntetésre. - A franczia operaház 130 millio
frankba került, amit az adófizetők állítnak elő, hogy Pá
ris rnulathasson. - Montmartre hegyen (hol van a foga
dalmi templom) egy uj páholyt alapítottak a szabadkö
mivesek "La sociale" czímalatt. April 4. ünnepélyesen
megnyitották. A szónok ekképen beszélt: ezen páholy
itt e helyen élénk óvástétel azon vérigható (sanglant)
megbántás (outrage) ellen, melyet a franczia köztársasa
gon elkövettek. Ezen uj dogma invocatioja alatt egyálta
lán tagadtatik a tudomány, ész, igazság. Ismétlem. a Jézus
Szíve fogadalom, a 19. század eszének bántalmazása, szük
séges tehát, hogy nemzeti megkövetést (reparation) vi
gyünk véghez. Reméllern is, hogy végrehajtjuk, mert
olyan polgárok és szabadkőmivesek környeznek rninket,
kiknek áldozatkészsége ismeretes" stb. - Laurens a Pan
theonban festi sz. Genovevát, de oda állít egy meztelen
alakot, azért odakiáltanak neki a kath. lapok: non erat
his locus. - Azért francziahoz illett megirni ama müvet,
mely a jó és rosz táblázatát adja elő: Le Mal et le Bien,
Öt nyolczadrétü kötet. Palménál ; ára 25 frank. Szerzöje
Loudun Jenő. Irják róla, hogy igen vonzó olvasmány,
valóságos resuméja a bőlesészet- és történelemnek, az ó
és ujvilág legszebb képe amit ember tollal rajzolhat. A
bölcsész és ker. ember érzületéhez méltó. Most szerzö
előbbi müvének mintegy kivonatát ily czím alatt adta ki:
Le peuple sous l'ancien régime.

(A nagytudomdnyu és fdradhat/an munkdsságu ?zyitraz'
püspö'k Ö Excfa gyűjteményes munkái közűl), melyek ed
digelé már nagy könyvtárrá nőtték ki magokat, s az
illető szakokban minden egyéb könyvgyüjteményt valóban
nélkülözhetővé is tettek, ismét két munkát fejezett he
teljesen. Az egyik czíme: "De Matrimoriis mixtis", a
másiké: "Matrimorium in Ecclesia catholica potestati
ecclesiasrieae subjectum cum amplissirna collectione rno-
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numentorum et literatura". A vegyes házasságokról szóló
munkájából a hetedik kötetet, az utóbb megnevezettből

a negyediket bocsátá imént közre, mindkettőnek végére
igen bő és részletes, betüsoros tartalomjegyzéketcsatol
ván az egész munkához, miáltal annak használata igen
megkönnyíttetett. A "De matr. mixtris" ezen utolsó kö
tete azon fölül magában foglalja az I 877-től e tárgyra
vonatkozólag megjelent okmányokat és irodalmat. Az
utóbbi, különösen hazánkat illetőleg a szerencsétlen 53. §.
miatt igen bőven van képviselve. Ö Excja valóságos
hangyaszorgalommal összegyüjtött minden legkisebb hír
lapi czikket, mely ezen tárgyra vonatkozik. Annál fáj.
dalmasabban esett azonban, hogy az "Uj Magyar Sion",
mely minden hazai folyóiratok közt legelőször hozott (az
1880·iki évfolyam augustusi füzetében 623. s kk. ll.) ér
tekezést "a rendőri kihágásokról szóló büntető törvény
könyv (1879. XL. tczikk) két szakaszáról", elkerülte Ö
Excjának figyelmét. Az egész müben 157 I okmánynyert
felvételt és 1556 irodalmi mű lőn ismertetve. - A "Ma
trimonium in Ecclesia catholica" nem oly terjedelmes
ugyan mint az előbbi, mindazonáltal itt is 479 okmány
nyal találkozánk, melyek a ker. házasságnak az egyházi
hatalom jogköréhez való tartozóságát bizonyítják, az iro
dalom pedig 2018 szám által van képviselve. Engedje Isten,
hogy Ö Excja még sokáig szaporíthassa a magyar egy
házi irodalmat ily nagy horderejü és alapos dolgozatokkaI.

(Kt' alapította az első női kolostort). Egy kopt püspök
(Agapias Bschai) Rómában idözvén, a vaticani kopt co
dexben ezeket találta. Szent Pachomius (t 348.) nővére,

szent Taloscham, kiről keveset szóltak a. Ballandisták,
habár a kopt egyházban két ünnepét ülik (jun. 26. és
decz, 22.) azon nő (a világban Maria volt neve) akiről
határozottan említtetik, hogy monostort alapított nők

számára, hol azok imában és munkában töltötték idejöket.
Taloscham (exigua ablatio, annyit jelent, mint csekély
áldozat) meglátogatván szent Pachomiust (aki a különlakó
remetéket egy monostorba hozta) azt a választ kapta, hogy
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őt ugyan nem láthatja, de ha Istennek akar szol-gální, épít
tet neki monostort, hol másokat is a magányos szent életre
édesgethet. Ugy is lőn, a kolostorban szentül élve, meg
halt, s virágzó nökolostorok támadtak Egyiptomban. Ez
a kopt hagyomány. (Zeitschrift für kath. Theologie.)

(Academz'a). Olvasóink - mondja a franczia Pelerin 
azt hiszik, hogy valami unalmast adunk elő, látván a czí

met; tévednek. Pasteur a hires tudós emlékbeszédet mon
dott Littré felett, s felelt neki a szemfényvesztő (jongleur)
Renan. Miután P. a positivismus bölcsészetét lehurogatta,
feltüntette hiányait. Littré ugyanis, ezen bölcsészeti rend
szer egyik oszlopa, igy határozta meg a positivismust:
"mindaz ami történik a társadalomban a világtudomá
nyos felfogásának szervezése végett". (A positivismus
tulajdonkép az, hogy csak az igaz, amit érzékeink által
megtudunk). Erre Pasteur egyebek közt igy szólt: "A
világ tudományos felfogása magában foglalja a Végtelen
eszméjét. Mert vajjon a csillagos ég felett mi vagyon?
Ismét az ég. Hát a felett? Az emberi szellem legyőzhet
lenül sarkaltatik. hogy .kérdezze: hát azok felett mi va
gyon? A végtelen eszméje minden emberben megvan,
senkisem szabadulhat tőle. Ilyképen a természetfeletti
(lény) szivünk mélyében él, az Isten eszméje a Végte
lennek alakja, ezt mindnyájan magunkban hordjuk, s ez
az Isten belső bizonyítványa". Azonkívül Pasteur bizo
nyitja, hogy Isten a tudomány mestere: magister scien
tiorum Dominus. Mily szép volna ha a "Term. Közlöny",
mely az unalmas elektrommal idegessé teszi olvasóit, egy·
szer Pasteur beszédjét közölné, mert nagy tekintélyét a
bakteriák és az ösnernzödés (megbuktatása) kőrűl elismeri,
s így villanyos fénybe helyezné azon igazságot, hogy a
tudományos mozzanatok iránt tárgyilagos érdekelséggel
viseltetik.

Szerkeszti: Z A D O R I J A N O S.

EI6ftzetési dij egész évre 6 frt. oszt. ért.

Esztergom, 1882. Nyomatott Buzérovits Gusztávnál.



HUSZONÖT ÉVES.. ..
PUSPOKI JUBILEUM

ESZTERGOMBAN.

II
HÓNAP 29-én, sz. Péter, az apostolok fe-

~
~~~, jedelmének. sz. Pál, a fáradalmakban fa-
=-" radhatlan apostolnak kettős ünnepén Esz

tergom fömegyének érseke, Magyarország
bíboros herczeg-prímása, Simor János Ur,

püspőkké történt felszenteltetésének XXV. évforduló
ját érte el.

N egyedszázados püspöki munkásságának érde
mei tekintenek ő reá, egy negyedszázad lefolyása
alatt kifejtett atyai gondosság, feláldozó papi sze
retet, bölcs kormányzás áldásai nyugosznak, Győr

és Esztergom, két megyének ezrein.
És ha jubiláris főpásztorunk fiui ajtatosságában

térdre borul e napon lelkeink főpásztorának, az egyet
len bűntörlő áldozónak s egyszersmind áldozatnak
oltára előtt; ha, a huszonöt éves munkának, s min
denütt fiui szeretetének terhe alatt, atyai szíve hála
könyekre fakad föl a mindenkor tiszta szívet köve
telő, mert ártatlan báránynak felmutatásakor a neki
bőven nyujtott, s alázatosságában bőven értékesített
"impendi et superimpendi" malasztért : minket, az ő

híveit, papi müködésben az ő fiait, rövid pillantást
vetve a 2 S éves püspöki fáradalmakra. a kötelesség
érzet ragad el hálánk bemutatására az oltárnál, hogy
az ő malasztjaival minden jót kezdeményező,minden
jót érlelő, minden jót termékenyítő Szentlélek,

Uj Maiy..r Sion XIII. kö~et. Vr. füze~, ~ Ó
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legyen szabad nem dícséreteket írni, ami tőlünk tá
vol van, hanem fiui örömünket kifejezni, - oly fő

pásztort ajándékozott nekünk, kinek püspöki élet
történelme ép e mondatban rejlik és fejlik: "impendi
et superimpendi;" aki a Megváltó Isten-ember fel
támadásának tanúi közé oly napon igtattatott, mely
az egyház alapkövének emlékét állítja szemeink elé,
intésül és jőslatul, hogy főpásztor lesz pro lege Dei
sui certabit usque ad mortem, et a verbis impiorum
non timebit, firmatus enim erat supra firmam petram
s hozzánk Esztergomba, Jézus névnapján jelöltetett
ki, hogy legyen benedictus, qui venit in nomine
Domini.

Soha érdemeltebb hódolat, soha indokoltabb
tisztelet, soha könnyebb, soha kedvesebb engedel
mességnek, elragadtatásba átőmlő ragaszkodásnak
nyilatkozatai, fogadalmai nem, hangzottak egy elől

járó előtt, semmint a rni szíveinkböl, a mi ajkainkról
hangzanak ez alkalommal a főmegyében.

Talál tiszteletet főpásztorunk az egész kath.
világon, hisz az egyetemes egyház sarkaiba ő is be
van illesztve, hogy részben hordozza az egész egy
ház terhét; talál tiszteletet széles e hazában minde
nütt, mert azon széknek birtokosa, amelyről a ker.
műveltség fénysugára villant le először a magyar
nemzetre; azon. magyar nagyok utódja, kik a trón
mellett a nemzetnek első őrei, első védői, első jót
tevői voltak; de mégis a legnagyobb tisztelet, a leg
mélyebb hódolat, a legvidámabb engedelmesség O
iránta a főkáptalanban, s bennünk esztergomiakban
lakozik, mert érsekünkhez közel, mert szemei alatt
vagyunk, mert ő a mi szemeink előtt vagyon.

Lehetnek férfiak, kiket annál inkább tisztelünk,
rninél tökéletlenebbül ismerünk, s kik fogyatkozásaik
érzetében legkevesebbet érintkeznek övéikkel, s a
legelső alkalmat megragadják, hogy távol, vagy
zárva legyenek azoktól, kiket az Isten mégis gond-
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jaikra bízott: főpásztorunk a férfiak egyike, kit épen
azért tisztelünk, mert ismerünk, s ismeretünk emel
kedésével tiszteletünk is gyarapszik, emelkedik iránta,
- kit, miután megismertünk, nem tisztelni nem lehet.

Eme tiszteletnek, h6dolatnak, engedelmességnek,
az irodalmi téren, szavakat adni akarván, - eme
napnak s az ünnep 25-ik évfordul6jának emléket
emelni szándékozván, hogy at. olvasót is meggyőz

zük, miszerint a hízelkedésnek, mely ugysem más,
semmint megvetés, árnya is távol van mitölünk, elő

adásunkban a legmerészebb utat választjuk, XIII.
Kelemen, (1758. szept. 14.) pápasága első "A quo
die nobis" kőrlevelét, a püspöki kötelességek eme
rövidre vont indexét vesszük kezünkbe, örömünkben
elég bátrak vagyunk, hogy főpásztorunk felől ez
ünnepélyes alkalommal sz61va, az irott törvény pont
jait vezérszalagul elővehetjük.

Választj uk ez ösvényt szándékosan, mert midőn

hódolatunk bemutatásával spectaculum facti sumus
angelis et hominibus, legyünk a mai helyzetekben
némileg remedium is, hisz sal terrae sumus.

r.
Az elmék a szabadelvű, vagyis az Istentől, az

egyháztól, az egész természetfölötti rendtől elszakadt
tanok uralkodása alatt lusták lettek az igazság be
csülésére, elfogadására; puszta vélemény az, a vál
tozatlan igazságok polyvája, melylyel táplálkoznak.
A komoly tanulmányok lankadnak, gyérü1nek, a mű

veltség hagyományai véknyulnak, az emberi elmének
ezeréves fáradalmai, vívmányai becsben veszítenek.

A vélemények országában a legselejtesebb épen
a legmerészebb, és sikerre bizton számít, mert a kez
detleges szelídebb vélemények csakhamar meddőknek
bizonyulnak be, s a lelkek üressége éhvágygyal fo
gadja azt, a mi legélesebb, legesípősebb, a mi őt a
legmélyebb örvénybe vezeti.
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A hit, a természeti jog, a józan észnek meg
vannak az ő kimozdíthatlan dogmái, melyek az ész
től hódolatot követelnek, az akaratnak törvényt
szabnak. Ez ama kapocs, mely az embert az Istenhez,
a természetfölötti rendhez kötve tartja.

A szabadelvű tanok e kapcsot feltörik, az em
bert saját és mások szenvedélyeinek prédául dobják.

Ez a természetfölötti rendnek, az Istennek, a
religiónak, a hitnek, a ker. élet minden erényeinek,
minden áldásainak elvi tagadása, mely ellentét csak
időre vár, hogy egész terjedelmében, az élet minden
mozzanataiban kifejlődjék: ugy hogy vagy a ker.
hitnek s életnek, vagy eme szabadelvű tanoknak le
kell mondani az uralkodásról, a vezérlésről az elmék
fölött.

A "Mirari vos" körlevél, s az 1864-iki pápai
okmányok, a mélyebbre tekintő, a messzebb látó kath.
irók emez ellentétet a keresztény és a szabadelvű

élet között napfényre hozták: mai nap, az egész
Európán kitört, előre szervezett, eszélyesen vezetett,
az állami és társadalmi élet minden részleteire átvitt
harcz, és mivel az álarcz már nem szükséges, a kath.
egyház megdöntésére egyesített Itáliának minisztere
kendőzetlenül hirdeti: a szabadelvű párt egész Euró
pában azon czéllal alakult, hogy az egyház szabad
ságait megsemmisítse.")

Nem haladás, nem műveltség, nem népboldogí
tás, hanem egyedül a ker. hitnek elfojtása ezen tanok
legfőbb czélja.

Ahol minden csak vélemény, ott nem lehet ker.
tan, ker. élet; a ker. lelkiismeret az, mely ellen a
harcznak minden fegyvere irányul.

Fődolog a lelkiismereteket ébreszteni, mert so
kaknál alszanak, az örök igazságokat leplezetlenül,

*) "Il partito liberale é composto la prima volta in Furopa per com
battere la líbertá della Chiesa." Desanctis, az olaszknmarüban 1867. jul,
ll-án. - Unita catt. 73. sz. 28. mart. 1882.
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csorbítás, éltornpítás nélkül hirdetni, rnert a széles
tagadások robajában sokaknál feledésbe estek.

Nincs szükség a dívó politikai tanok mezejére
kirándulásokat tenni, mikor tanítunk: Krisztus Jézus
tanát, ugy mint azt az egyház mindig értette, kell
az elmék s szívekbe oltani, s minden tévedésnek
elejét veszszük. A tévelyek érdekére elégséges, ha a
hitczikkely hallgatással mellőztetik, vagy legalább
csonkítva, tompítva, leplezve adatik elő: az Isten
kitagadására elég, ha az állam Istent nem ismer,
ha magát minden jognak, minden törvénynek forrá
sául állítja, ily állam atheus állam; a jövő nemzedék
romlására elég, ha az iskola felekezetnélküli, sem
katholikus, sem protestáns, sem zsidó, ily iskola is
tentagadó iskola; a család elpogányítására elég, ha
a polgári törvény csak a polgári házasságot ismeri
el, mert a polgári házasságban a család létalapja
már istentagadás. A mag betakarva tenyészik: a
tanok a neutralitás burka alatt terjednek, - az idő

megérlel mindent.
Fides ex auditu, auditus per verbum Dei. A lel

keket csak oktatva mentjük, Jézust a szívekben csak
oktatva védj ük, az egyházat, a hitet, a kath. életet,
s a kath. életnek minden áldásait, az állami, a tár
sadalmi rendet, a tudományt, a műveltséget csak
oktatva - -- kezdve a kis kátétól akisdedeknél,
a délesti oktatásokon, és a vásár- s ünnepnapi szént
beszédeken át .- - fönntartjuk.

A legelső szükség, hogy eme tanok ragályaitól
saját elméinket menten, tisztán megőrizzük, s a pisz
kos haszonlesésről, melyet e tanok, száz követő kő

zől egynek nyujtanak, - egyet kielégítenek, és százat
hasonló haszonlesésre gyujtva, megrontanak, - le
mondjunk.

"Adscitis autem in sacrum ministerium vins
quamvis egregiis, irja XIII. Kelemen pápa, non pro
pterea evangelisandi munere nos esse defunctos ar-
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bitrabimur: sic enim in aliorum manus retia dimittere
videremur, quae tamen tradidit nobis Dominus, ut
ipsi simus piscatorés hominum. Parochis etiam in do
cendo se socium adjungat, ut suum annunciandi verbi
munus aliqua ex parte tueatur; quae res alacritatem
summam omnibus afferet, qua suum quisque obeat
officium.«

Főpásztorunk, bíboros érsekünk, - a két me
gye tanúja, - a ker. hit igazságainak hirdetésében
az első, ő hiszi, hogya" docete omnes gentes" a
püspököknek mondatott. Öt a nép keresi, a nép a
szószéken szereti, mert látja, hogy érseke a szőszé

ken gyakori, egyszerűen, lelkesedve, világosan, a
ker. igazságot taglalja.

Szomoruan tapasztaljuk, hogy népünk a szőszé

ket kezdi nem szeretni, a hallgató tömeg, hovato
vább, mint a hó a napon, elparolog : az esztergomi
és a vidéki kath. nép ismeri az ünnepeket, melyeken
főpásztorunk, a püspöki nagymise után szónokol, tö
megesen gyülekszik, s mint a fal, mozdulatlanul áll
egy órát, melyet a szentbeszéd szokásosan vesz
igénybe.

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, karácson,
ujesztendő, Háromkirályok napja, Gyertyaszentelő,

Gyümo1csoltó Boldogasszony, Virágvasárnap, Nagy
péntek, Husvét, Áldozó-csötörtök, Pünkösd, Péter
Pál, Szüz Mária mennybemenetele, és születése,
Mindenszentek napja, - emez ünnepek bíbornokunk
miséjének s szeritbeszédének napjai. A plebánosra,
hacsak érsekünk nem beteg, ezekből semmi sem ma
rad. Megtörtént minálunk, hogy egy kanonok három
éven át mindig elüttetett készült prédikácziójától:
a miről az érsek értesülvén, negyedik évben áten
gedte neki aszószéket.

Vannak plébánosai, kik eme kötelességben buz
gólkodnak; de érsekünk, ahol van, ahol bérmál, a
plébánost nyugalomra intve, maga végzi, nap-nap
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mellett a lelkek halászatát, a hívek vígasztalását és
szilárdítását a ker. hitben.

Kétségkívül e példán, emez elég fáradalmas
munkán, a plebános buzgalma fellángol, szeretete a
nép oktatására felbuzdul, - - ami fő, tekintélye
megszilárdul, munkája tisztességben részesül, sikerben
gazdagodik.

Fájdalom, tekintélyünk a nép előtt, a sok izga
tás, csúfolódás, rágalmazás következtében, melyet a
mai napi irodalom mint éles fegyvert szorgalmasan
használ, s a népirodalomba élczes képek, s mondák
alakjában elterjeszt, hanyatlott, szavunk éle tompul
sok-sok helyütt; de a püspök tekintélye még sértet
len, szava hatásos, sikeres: ha a püspök nem emeli
saját tanítói rnükődésével e tekintélyt, ha nem kö
szörüli ki a falusi lelkipásztor szavainak eltompított
élét - -- kath. népünk az ellenes dulakodások os
tromai alatt elidegenkedik, elvadul, az első veszély
ben elvész. Krisztus Urunk azt parancsolta: laxate
retia, nem pedig: jubete, ut laxentur retia. Castra
cane, capuczinus atya, XIV. Benedek alatt a pápa,
a bibornokok, a püspökök, s pápai udvari papok
előtt a bőjti szeritbeszédeket tartva, az egyikben,
"posuit super eos orbem" - meglepöen hirdette:
non eos posuit super orbem, sed orbem posuit super
eos; non ut fulgeant in apice, sed orbem, et laboris
onus portent in cervice. Másik beszédében "mittite
in dexteram navigii rete" fölött elmélkedve fejtegeti:
non ad sinistram jussit mittere, quae inepta est ad
laborem, sed ad dexteram, quae apta est, ut vires
exerat, ut magnum onus trahat.

Érsekünk a lelkipásztorkodás terhét a püspöki
kormányzás terhe mellett viszi, s a hálóhoz nem bal,
hanem jobb kézzel nyúl, s a keresztet mind a két
kezével ragadja meg. "Tollite jugum meum super
vos, " markoljátok meg, karoljátok át mind a két
kézzel, s emeljétek vál1aitokra az én igámat i - ....."
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mondja "Tollite," de sehol nem olvassuk: "deponite
exuite jugum meum," jeléűl, hogy annak mindig vál
1ainkon kell maradni, hogy azt, ahol vagyunk, ahol
állunk, minduntalan hordozzuk; mondta: tollite super
vos, nem mondta: huzzátok magatok után, vagy hor
dozzátok magatok mellett.

Mondani szekták, amit kérdésbe veszünk, minden
rossznak szűlője a tudatlanság; mi mondjuk, hogy
ha nem is az egyház gyülöletének, de eme gyülölet
kőnnyü terjedésének, s a szabadítás eredménytelen
ségének szűlö-oka a ker. igazságok nem-ismerete.
Az olasz, a német, a belga nép győztesen állja ki
a támadás viharait, mert a kis kátét teljesen ismeri.
Az egyház semmitől sem fél, csak a nemismertetés
től: a szabadelvű tanok épen erre tőrekednek, először

hogy ne ismertessék, mikor ezt elérték, kiáltják, hogy
kiirtassék.

A pontos, a helyes hitoktatás a teljes szabadu
lásnak utjait nyitja meg. A ker. akarat, hogy tör
hetlen legyen, éber lelkiismeret, ez sznárd meggyő
dést, ez világos felfogást, ez végre oktatást tételez fel.

A szorgalmas, a fáradhatlan oktatás, ismétlés,
intés, fejtegetés, minden alkalommal, minden időben,

szóval és tollal a megállhatásnak a jelenben, a győz

tes kereszténységnek a jövőben az egyedüli záloga.
Minden helyen egyszerre nem lehetvén, kegyes

érsekünk oktat, int, buzdít, felvilágosít, vezet, kor
mányoz pásztori körleveleiben. Miként szent János
apostol parancsot kapott: et angelo Ephesi scribe;
et angelo Smyrnae scribe; et angelo Pergami scribe
stb. őrkődésének, tudományosságának kifogyhatatlan
aknáit feltárva, kincseit közölve, papjai közt köz
használatuvá téve, a hittan minden ágaira, a papi,
a pásztori élet minden részleteire kiterjeszkedve,
amint a szükség kivánta, vagy a pillanat javasolta.
Épen most vannak e pásztori levelek, oktatások, in
tések, kőzlések nyomtatás alatt, hogy összegyüjtve,
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némileg rendszeres egymásutánban ujra napvilágot
lássanak, - - a 25 éves püspöki "docete" mun
kának maradó emléke, maradó tanusága, nemcsak a
jövő papi nemzedék, hanem a tudósok kutatásainak is
vezérfénye.

II.

Főpásztorunk mindig megyéjében, legkedveseb
ben székhelyén tartózkodik, honnan, fájdalom nélkül
csak apostoli utjaira távozik. 6 nem szakadoz va, ha
nem szakadatlanul, - 6 nem vendég, hanem ottho
nos, - ö nem futtában, hanem ültében, - ö nem
látogatóban, hanem maradandóban van a megyében.
Szerény egyszerüségben élve, napi munka-őráit szí
vósan kitöltve, papja kísérete nélkül soha, de soha
és sehova, lenne bár házi kertjébe, ki nem lép, s
kilépve, szereti papjainak kíséretét, s papjai szeretik
környezni, kísérni. Atya saját fiai közt, fiai a család
atya körül. Kelemen pápának buzdítása, e kivétel
nélkül szabálylyá lett szokásában egészen teljesül,
irván: "in omnibus nosmetipsos praebeamus bono
rum operum exemplum, ut is qui ex adverso est,
vereatur, nihil habens dicere de nobis. Nec opera
absque sermone sint tacita: neque dicta factis erubes
cant, - et vita dicendo, et doctrina vivendo ex
ornetur." Érsekünk házi élete nyitott könyv; mintha
üvegházban laknék, mindenkitöl láttatik.

III.
Atyai, főpásztori szeretetének kincseit az érsek

ségi javak kezelésében szemléljük. "Res Ecclesiae
non ut proprias sed commendatas habemus. Tantum
sumentes, quo praesto sint alimenta et quibus tega
mur," a többi nem a miénk, hanem a szűkölködöké,

kik között Jézusnak jegyese, az egyház, mindig a
legszegényebb. "Quaestum magnum existimantes pie
tatem cum sufficientia. Quaestus autern ille sane
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praeclarus, cum nobis ea suppetunt abundantius, qui
bus opus est ad custodiendam sponsam, nutriendam,
ornandamque" , írja Kelemen pápa.

Ellentétben van a világ az egyházzal a tanté
telekben : gyászosabb ellentétben van a földi javak
czéljára, kereseti és kiadási szabályaira, s ezen ellen
tét vezet a társadalmi forrongásra, a feloszlás ve
szélyeire. Jézusnak a hegyen mondott beszéde a tár
sas élet örök codexe. Beati misericordes ! - - a
társas élet szülte a földi javak egyéni birtokát, - e
birtok föczélja marad a társas élet java: a jog a
birtokot elkülöníti, de az elkülönített birtok gyümöl
cseit a ker. szeretet közössé teszi. A szegénynek
kegyura a birtokos: az Istennél a birtokosnak kegy
ura a szegény. Ha az élvezet a czél e földön: a
kölcsönös kizsákmányolás, kéjelgő tékozlás lesz az
egyedüli foglalkozás. Bünős kereset, bűnősebb kiadás,
- kiki magának a végezél, a társas élet, a kizsák
mányolás, az elnyomás, egy uj, fehér rabszolgaság
nak a tere, véres könyekkel áztatott sorompőja, 
az erős védve, a gyengébb feláldozva, meg nem élhe
tésre kényszerítve. A szabadelvű tanítás felszabadítja
a lelkismeretet az Isten törvényétől: a szabadelvű

államgazdászat prédára bocsátja az egész társadalmat,
hogy önmagát emészsze fel: míg végre a milliők meg
nem élhetése magát a birtokjogot gyülöletessé teszi, s
az ellen fordul a társas élet, ami az ő tápláló anyja.

A papság van hivatva, nem szőval, hanem pél
dával a társas élet mentésére sietni a jövedelmek
istenes kiadásaiban. Ha már ide is befúrná magát
az önzés, az élvezetvágy, akiadásnélküli takarékos
.kodás, - sal infatuatum sumus - in quo salietur?
Az önmegtagadás, a nélkülözés, az áldozatos élet,
az eszélyes dispensatio, - ékíti a lelket, vigasztalja
a szükőlkődőt, menti a társas életet, a hazát, a nem
zetet. Per crucem ad lucern, - - nélkülözés, áldo
zás, a jövő kibontakozásnak őrangyala.
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Nemcsak pásztori lelkészkedés mai nap a földi bir
tok fölösleges gyümölcseinek kiosztása az irgalmasság
cselekedeteire, hanem főkép a templomok, templomkész
letek, s vallásos intézetek alapíttatása a jövő egyházi élet
előkészített lehetősége, ugy hogy a mai egyház szűlje a
holnapi egyházat. Az élvezetre mint czélra irányzott
közgazdászat elszegényedést szüleményez és idegene
dést, minthogy valódi kőzczélú intézeteket őnpénzéböl

emeljen. Egyedül az egyházi férfiakhoz intézi a közszük
ség és a közveszély az ő felhívását egyedül azok képe
sek érteni a szavát. Testületi, egyleti, vagy épen tájék
összeségi közremüködés minálunk még éretlen ügy,
ami Belgiumban, Németországban, Olaszországban
a ker. hitet és egyházat föntartva megmentette;
lesz-e mindez minálunk a szükség idején, a jövő fogja
megmutatni; de az bizonyos, hogy önmegtagadás
után szerzett áldozatteljes kiadások kath. egyházi
czélokra a püspökök és papok részéről, ezen gon
dosságot és áldozatos adakozásokat a hívek részéről

a szükség idején erkölcsileg lehetövé teendik. Jót
teszünk; hogy mások ezt tehessék, példát, buzdítást
adunk. Soha a pénzre magasabb hivatás nem jutott ,
mintsem napjainkban.

Fópásztorunk, érsekünk ezen áldozatos gondos
ságát, a kiadások részletes előadását tollba venni
nem lehet. Az utókor fogja ezeket ősszeszámítani.

s az életírója, - - azt is mindíg hiányosan.
Sokat ezekből csak az Isten lát, és ezerekre

menő egyesek, kik az ő kezéből vigasztalást nyer
tek; de sokat látunk mi mindnyájan, s látni fog az
utókor is.

Az érseki birtok-rendezés, beruházás, és igen
költséges építkezés; ez ajándék az érseki széknek,
mert nem évenkint törlesztendő adósságból, nem az
utódok terhére, hogy még akkor is törleszszék a ré
gen felvett tőkét, mikor a felmázolt gazdasági épü
letnek nyoma sincs,hanem az ő sajátjából történtek.
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De ezek csak lehetövé tették, hogy több áldozatokat
tehessen mások javára, esperesi kerületenkint több is
kolát építsen az elszegényedett községeknek, és 100,000
frtot aranyban alapítványozhasson a szüken ellátott fa
lusi tanítókra ; hogya fömegye nagyobb városaiban, Pest,
Esztergom, Érsekujvár, Komárom, Léva, Selmecz, Sig
lisberg, Balassagyarmat leány-növeldéket emeljen s
I30,000-el megalapítsa az ujabbakat, érseksége elsö
éveiben megalapítván már némelyeket, sőt Esztergom
ból kiegészítvén az általa Győrött állított Ieány-nővelde
alapítását; nem említve a templomok, tornyok, ha
rangok, templomi ruhák, edények, s plebániák állandó
javítására kiadott, s mintegy rendesen évi költség
vetésbe bevett ily jótékonyságokat ; hogy a főme

gye káplánjainak évenkint 12,000 frtot adhasson; a
mi fö, a mit naponta látunk, szeretetben bámulunk,
a Basilikának tökéletes befejezése, az építési hiányok
kijavítása; az öt teljes, legdrágább ruhakészlet, . az
ernyedett régiek megujítása, kiegészítése, az arany
és ezüst edények beszerzése ugyJ}~_~()o éven
át alig történt annyi az is~nitisztelet magasztossá
gára, mint az utolsó la évben; a képtár, a könyv
tár, mely maga--számra főlűlhaladja a már eddig lé
tezö érseki könyvtárt. Az egyházi ezélek mellett dú
san kijutott a tudomány és müvészetnek is a hazában.

Eme kiadások, áldozatok, költekezések folyta
tása a már befejezéshez kőzeledő uj érseki lak, me1y
300 éven át várakozott egy érsekre, a ki a megyé
nek ezt méltő díszében visszaajándékozza. Érsekünk,
atyánk püspöki 25 éves jubileumának évét emez
ajándékozással fogja emlékezetessé tenni.

Ezek láthatók, ezek kőztudomásuak, ezeknek
említése nem sértheti a jótevőt, hiszen ugy is csak
érintve, hiányosan, s csakis azokat említettük, melyek
- a salzburgi felirat szerint, "te saxa loquuntur" 
magok hirdetik létrehozójukat.

Itéljen a nyájas olvasó, teljesedik-e Esztergom-
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ban, amire XIII. Kelemen buzdított: "quibus opus est,
ad custodiendam sponsam, nutriendarn, ornandamque".

IV.

Papi életünk: mens ad omnia parata pro Christo:
ennek záloga, tényezője a papi engedelmesség.

A világi hatalom az Isten törvényét mellőzi, ön
lábán akar állani, önerejéből czéljait elérni: s elfoj
totta a kötelesség-érzetet, lehetetlenné tette az en
gedelmességet. Meddig az önérdek terjed, addig ér
az engedelmesség. De engedelmesség-e ez, vagy
haszonvadászat a törvény örve alatt? Az önmegta
gadásnak az önérdek rendszerében helye nincs: pedig
az engedelmesség önmegtagadás. A haza, a közjó,
már csak álomkép. Amint az önérdek szenved, a
lélek azonnallázadásra gyúl, utat keres, utat tör,
hogy önérdekének kedvező törvényt alkosson, 
mikor megnyerte, az elnyomottból lett nagyobb el,
nyomó. Az életrendszer 'kölcsönös elnyomás, szaka
datlan forrongás, törvényesített lázadás; a győztes

fél az államasztalhoz ül, étkezik, a legyőzött fél os
tracismus alá vettetik.

Az ostracismusnak nem erénye az alávetés, a meg
nyugvás, az engedelmesség. Addig marad puszta mor
gásban, míg reménye van, hogy az államnak dúsan te
rített asztalától az étkezőket elűzi: de ha e remény
kialszik? Feltámad a pokoli bosszú, mely eszközökben
épen nem válogat, s czélja, nem már asztalhoz jutni,
hanem az asztalt az étkezőkkel együtt összetörni.

Az Isten tízparancsolatjának alapján, és az Isten
egyházával erkölcs-vallásos kapocsban álló kormány
zat előttök igen nagy fokban égi, isteni volt, ők

pusztán emberi kormányzatot kívántak, és ily alapon:
confitebuntur tibi, cum benefeceris eis '- - s lett be
lőle nem emberi, hanem más kormányzat, melynek
főjellemvonását Jóbnak könyvében egy épen nem
szent egyén e szavakban adta: vedd el juhait, tevéit,
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nyúlj a szájához, nyúlj a testéhez, et tunc videbis
quod in faciem benedicet tibi; és azért szükségképen,
elkerülhetlenül isten-ellenes, az isteni hatalmat e föl
dön fordítván az Isten ellen, a jók véderejét fordít
ván a jó ellen. Nézzen szét a világon, a ki talán
meghökken : Olasz-, Franczia-, Spanyolország, Bel
gium, Németország, Ausztria, Svajcz, mind szabad
elvű; minél szabadelvűbb, annál istentelenebb. Akik,
ifjusági álmaikhoz ragaszkodván, jót reméltek ezen
elvekből, ugy értették ezen elveket, amint ezeket
senki sem értette, senki nem alkalmazta. A futó fény
elenyészett, az igazi lényök, természetük széles e vi
lágon egészen kifejlett; tévedés többé lehetetlen,
habár mindeddig becsületes férfiak vitték a kormányt,
látszólag ezeknek határozott szándéka ellen, mégis
üldözésben, hitellenes harczban törnek ki e tanok.
A ki ezen elveknek első szavat és alakot adott,

.Rousseau, mint egyén, az emberiség mocska, s ellen
sége volt, önmagánál jobbat nem állíthatott elő.

Miért? Mert a polgári törvény elégtelen a rend
föntartására, tehát éi kormányzásra. A polgári tör
vény csak némely, az Isten törvénye minden csele
kedetre kiterjed; az csak a kart tartja vissza egy
ideig, ez a szívet szabályozza ; az csak a polgárra
vonatkozik, ez kormányozza az egész embert, minden
helyen, minden időben. A lelkismeret szabadságát
nagyban kiáItozták, követelték ; hanem ezt mindíg
ugy értették, hogy az Isten törvénye ellen is szabad
legyen, s lett nem a lelkiismeretesség, hanem a lel
kiismeretlenség szabadsága. Lelkiismeretlen népet ki
képes kormányozni? Jó erkölcs isteni törvény nélkül
csak álom-erkölcs; hit czikkely nélkül egy igazságügy,
törvényszék nélkül.

Nem ily engedelmesség az, melylyel mi főpász

torunknak adózunk. Ez az isteni törvényen alapszik,
a lelkiismeretben gyökeredzik, az önérdek gondolatba
sem jut, mikor nyilatkozik.
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Evvel vagyunk a föld sa va, a várt, a fáradal
makban keresett jövő egészségre. In mundo specta
culum, de remedium is egyszersmind.

A papi engedelmesség ott is feltaláltatik, ahol
az önérdek, az önhaszon teljesen megszünik, A né
met püspökök az ő papjaiknál engedelmességet ta
láltak, mikor a parancsolót az adott parancs, az en
gedelmeskedöt az engedelmesség tömlöczre vitte;
rnindketten Istennek engedelmeskedtek. Ez a kath.
papi jellem, . mely Istenen kívül, senkitől nem fél, mely
Istenen kívül senkinek nem szolgál, mert bárhonnan
jöjjőn a törvény, ha igazságos, az Isten törvényéből

csergedez, s oda visszafolyik. ,;Quod si nequissimorum
timeamus audaciam, irja XIII. Kelemen pápa, actum
est de episcopatus vigore, et Ecclesiae gubernandi
potestate" . .

Oly régiek vagyunk e földön, s a világ még
sem ismer minket, miként ő saját magában életelv
nélkül van, minden ujholddal irányt változtat, minket
is olyanoknak tart. Igaz, filii Adam sumus, -.. sok
van bennünk a világból; de ezt mi rossznak tartjuk,
magunkba fojtani, vagy legalább szoros féken tartani
igyekszünk. Életelvünk : exuere veterem hominem,
induere novum, qui secundum Deum creatus est:
megitéltetésünkben ép ez az, amit mindíg mellőznek.

Minket megrontani, fogadalmunkhoz, életfeláldozá
sunkhoz hűtelenné akar tenni, hogy rabokká tegyen,
ut verbum Dei sit alligatum. Gondolja, hogy minden
a pápától, minden a püspöktől függ, terveikre ked
vező pápát, kedvező püspököt keresnek. Mult század
második felének kezdetén, kevésbe mult, hogy ily
pápát találtak. Mit nyertek? Egy szerzetes rendnek
egyházi elfojtását, miután országaikból l'gy is erősza

kosan kiűzték. S mi lett a vége? 1764-ben XV. Lajos
kiűzte a jezsuitákat, XVI. Lajost a forradalom czi
pelte a nyaktilóra ; I 828-ban elűzte őket X. Károly,
tíz év mulva ő ment számkivetésbe; I 846-ban elűzte
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öket Lajos Fülöp, két év mulva kormánypálcza he
lyett kopott esernyő maradt a kezében.

Mely országban vihar támad az egyház ellen,
az egyház sír, gyászol, de a világi hatalomra a ros
kadás készen áll. Az oltár ellen vitt áská16dások a
trónokat döntik, a nemzeteket tépik, az oltár állva
marad.

Igaz, sokat tehet a pápa - de csak mint Jézus
helytartója, a Szentlélek nem hagyja el öt, nem hágy
el minket. Sokat tehet a püspök, az Isten és az egy
házi törvény keretében maradva; e törvény ellen
semmit. Az eredmény? Desiderium impiorum peribit.

Ezt F őpásztorunk közelében irni nem rettegünk,
mivel életéből szólunk. Engedelmességet követel, mert
kötelessége, és mert az engedelmesek elseje ő maga.

Nagy baj, hogy híveink kőzül annyi soknál nincs
bátorság bevallani a ker. hitet az ö nyilvános és
minden következéseivel. A 30-as és 40-es években
nagyban hirdetett türelem kiszakította őket a kath.
élet fegyelméből. A kik türelmet kiabáltak, csak al
tattak, hogy az alvókat saját káruk nélkül megtámad
hassák. Megtették : Jézus védtelenül áll; pedig a mi
kath. bátorságunk nem utczai lázadásra hivatik, ha
nem bátor szóra, ott ahol kell, s törvényes tettre,
mikor kell. Óseink kath. hite ez országot dicsövé
tette: a mi tőrvényünk. hogy azt kivívott dicsőségé

ben megvédjük. föntartsuk. Dicsőség a ker. család,
a ker. iskola, a ker. nyilvános élet a törvényhozás
ban, a közigazgatásban, a törvénykezésben : ezt fel
adni, ebben az ellenféllel alkudni, Pilatus modora
szerint, Jézust halálra adni. Gúnyoltak, hogy mi ural
kodunk, mikor csak Jézus uralkodását föntartani, szi
lárdítani törekedtünk: elmozdíttatunk, Jézus mozdít
tatik el, s ki jön helyébe az uralkodásra? A zsidó.
Békák királyválasztásának meséje történelmi ese
mény lett.

Hazánk ker. dicsőségének főntartásában prot.
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hazánkfiaival nem állunk szemközt, hanem egy csata
téren, a merészségben vagy álnokságban igen ügyes
hitetlenség ellen. Prot. atyánkfiai a kath. hitnek sok
igazságait vallják, őrzik, gyermekeikre áthagyomá·
nyozzák, melyeket mi is vallunk; minden csapás, me
lyet reánk mérnek, a ker. kereszt ledöntésére esik
le. De ha a szakadás, a visszavonás a közös ker.
czélra meg- nem szüntethető ; mi az Isten, az egyház
és a haza iránti szeretetből hivatásunkban , küldeté
sünkben a ker. hit védelmének egész terhét is viselni
fogjuk. Ez a törvényünk, ez az engedelmességünk
főpásztorunk vezetése. alatt.

Az igazságb61 semmit sem lehet föladni. Vagy
egészen áll, vagy egészen dül; ezt részben feladni,
hogya másik részt megmentsük, annyit tesz, mint az
egészet kitagadni.

1682 ben, - szomoru 200 évi emlék, - a fran
czia ud varonczok, a király parancsára, a kormány
sugalmára, az igazságből a felét feladták, rnondván :
a király a pápától független; ha a pápától függet
len, akkor a religiotól. jézustól, az Istentől független.
Itt van az egyháztól elszakadt állam, az Isten törvé
nyeit nem ismerő törvényhozás, a mai állami és nem
zeti apostasia az Istentől, vagy is istentagadás; s
mivel az istentagadó állam a vallásos társadalomhoz
nem illik, ezt az állam saját képére és hasonlatosságára
átidomítsa, az istentagadásba az állami hatalom minden
eszközeivel beterelje, -- az egyházat és a kath. nép
lelkismeretét, mely e törekvésnek ellenáll, üldözze.

A mai üldöztetésnek magvai I682-ben hintettek
el; a mai küzdelmeinknek, szenvedéseinknek szerzői,

akik I682-ben, a hűtelenség puhaságának szereteté
ben, küzdeni, szenvedni nem birtak, saját kényelmü
ket mentve, Jézust a pretoriumba küldötték. Örök
dicsöség a magyarországi egyházra, az esztergomi
érseki székre, hogy legelső volt, aki az I682-iki ud-
varonczok nyilatkozatára kárhozatot mondott. .

Vj Magyar Sion XIII. kötet. VI. füzet.
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Az első századok legyenek példa. A vértanuság
nem volt tétlen türelem, hanem legtevékenyebb apos
toli buzgalom. Az apostoli jellem, Jézust e földön
védeni, az ő hitét minden gyakorla ti következéseivel
föntartani, szülte a vértanuságot, a vértanuság a hit
nek föntartását. Megölettek a pápák, a papok, a
hívek, mert engedelmességbőlapostolkodtak: terjedt
a hit, mert érette szenvedni s halni tudtak! Irlandban
fönmaradt a kath. egyház, mert a két kéjencz zsar
nok, Henrik és Erzsébet vérengzései alatt a püspö
kök, papok szenvedni s halni tudtak: Angolországban
megdűlt, mert a kényelem Jézusnál többre becsül
tetett, s határozott nyilatkozat s viselet helyett al
kalmazkodás vétetett fel szabályul. A hősies türelem,
mindíg hősies tevékenység volt. Sz. István hozta
sz. Pált, sz. Pál a thebai legiot Jézushoz; sz. Tekla
hívta fel sz. Czeczilt, ez az Orsolya szűzek ezreit a
hűségre, az engedelmességre mind halálig. Béke idején
a pásztor a nyilvános téren, a ker. atya és anya a
család körében műkődik: a csata idején mindkettő

kilép, mindenik katona, mindenik hős.

A keresztény, az egyházi műkődés, - daczára
az Istentől elszakadt, vagy már ellene küzdő kormá
nyok, kihalt szívű diplomaták, a lelki vakságig fe
gyelmezett törvényhozási pártok, az izgató, már az
emberi méltóságot tapodó irodalomnak, -- igen szé
les, igen mozgékony, számban, térben mindig terjedő.

Az ellenfél oly nagy erőt nem gondolt rejleni a kath.
egyházban. Csalódott, kivéve némely helyi vívmányo
kat, csalódni fog ezután is. De mennyi erkölcsi és
anyagi károkat okozott a nemzeti életben! Hallgató
elnyomást czélzott, - széles, kiáltozó, tiltakozó rnű

kődést tapasztal. Gyengíteni akart, s erőnk emelke
dett; megtörni akart, s töretni nem tudunk; fojtani
akart, és ébresztett, kiszorítani akart, s ő van za
varban, miképen hátrálhasson, lehető legkisebb ká
rával. Magunkról imádkozzuk, mikor mondjuk: nulla
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ei nocebit adversitas, si nulla ei dominetur iniquitas.
Felőlünk mondta sz. Gergely: nunquam deerit exer
citatio tribulationis, si nun quam defuerit observantia
pietatis.

Egyet nem hisz a világ, s minden csalódásainak
ez a kútfeje, hogy az egyház isteni; egyet nem vesz
számba, mely a hivő lelkeket aczélozza, gyúlasztja,
törhetlenné teszi, az isteni malasztot szíveinkben, 
mily erős ami isteni! mily törékeny ami emberi!

Ha sok elveszett, ujra kezdünk: valamint az
örökkévalóság, mi vagyunk az örökös kezdet. Gon
dolják, hogy sírba tettek, és csak bölcsőben ringat
tak. Sírtunk, jajgattunk, de ez ifjudásunk szava volt,
uj korszakot kezdünk A nagy elmék a katholicismus
közeli emelkedését, az uj kath. társadalmat látnoki
szemlélettel nézik. A forradalom, mely minden kath.
ellenes elemet önmagába egyesített, csak uj nehéz
ségeket támaszt, csak uj veszélyeket szülni, csak
uj sebeket ütni képes: az államférfiak orvoslásról

. tanakodnak, a hosszas és sikeretlen kuruzsolás után
ugy távoznak a haldoklónak ágyától, mint a ki a
kapufélfától vesz bucsút: egy szikla marad, melyhez
az emberiség. menekülend, az egyház. Omnium dif
ficultatum solutio Christus.

Ma az üldözés nem a testeket mészárolja, 
megtették valaha, de czélt nem nyertek, - hanem
a lelkeket rabolja: nem annyira tagadja, semmint
kerüli az Istent ;az ő kerülgetése megvetést csatol
a természetfölöttiek tagadásához.

H~ őseink a vértanúság árán nyerték meg, hogy
a pogány-világ keresztény lett: a mai üldözésben
tevékeny bevallással nyerjük meg, győzzük le az
apostata világot. A bátor bevallás, a bátor ellen
mondás, a mi fegyverünk, a törhetlen kitartás, a
fáradhatlan tevékenység a mi küzdelmünk, életünk,
győzelmünk.

Az áldozat ereje ellenállhatlan. A papi enge-

n*
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delmesség, Jézus tanításának hirdetésében, a canon
szerü életben, az egyházi javak jövedelmeinek sza
bályszerü kezelésében, a mi áldozatunk, az aposto
latus, a paupertas, a . castitas, az obedientia, napi
áldozatjai. Lemondva nyugalmunkr61, a dicsvágy,
nagyravágyás csábjairól. - mely mai nap Jézusnak
elárulója, - hirdetve a ker. igazságot, ugy amint
az Jézus ajkáről hangzott le, népünket oktatva, ki
csinyeivel együtt nevelve, minden résen, minden nyo
mon a csábítók ellen figyelmeztetve, intve, dorgálva
szeretetben példát adva a ker. életre, az egyházi
ezélokért minden téren buzg6lkodva, - ez áldozat
teljes élet, - - de ép ez amit ma Jézus mitőlünk

vár, amire képesít, s amire felajánlottuk magunkat,
A föladat, miután Jézus velünk van, épen nem ma
gasabb erőnknél. Hozzá járul, ami nagy emberi se
gély, hogy főpásztorunk van,' aki értünk él, értünk
fárad, 'értünk áldoz fel mindent, kihez ragaszkodni,
kire hallgatni, kinek engedelmeskedni öröm és meg
elégedés. Minden szavunk, minden cselekedetünk,
minden áldozatunk - mag a földbe, mely annak
idején kiemelkedik. Euntes ibant et flebant, mittentes
semina sua, venientes autem venient, cum exsulta
tione portantes manipulos suos. A franczia mondani
szokta: fais ce que dois, advienne ce que pourra;
leteszszük a magot a földbe, leteszszük a csemetét, a
többi az Isten dolga. Látjuk-e a virágzást, szedjük-e
épen mi a gyümölcsöt, ez nem a mi gondunk. In
hoc est regnum Dei, quia alius est qui seminat, et
alius' est qui metit.

Értjük korunkat, keresztjének egész terhét egye
dül mi hordozzuk. Nyom ugyan, de el nem nyom.

Az állam minden társadalmi szervezetet és erőt

elnyelt, ő az egyedüli hatalom a társadalomban.
Hatalom! semmi hatalom, ő vitetik járszalagon. Te
hetetlen a jóra, mert ami az emberben rossz, ami
az örökösödési bűnből megmaradt, ez az ö válasz-
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tott ereje. Mégis isteni hatalom a társadalomban.
Egyetlen hiánya, az alázatosság, hogy ő csak esz
köz, hogy ő nem czél, hogy ő az ember miatt va
gyon: egyetlen bűne, a dölyf, hogy az ember ő

miatta vagyon. Erőtelenségének. szolgaságának ez
a forrása. Deo servire regnare est, qui peccatum
facit, servus est peccati: ő Istennek nem szolgál,
miseros facit peccatum. Az egyedüli erkölcsi erő a
világon mi vagyunk, vagy inkább Jézus mi bennünk.
Amely kormány ezen erkölcsi erőt nélkülözi, romboló
kormány lehetett, áldásos, hatalmas, tetterős, szilárd
kormány soha sem volt. E hatalom ellen kell a tár
sadalmat védenünk, a vallásos iskolát, a ker., a szent,
az isteni kapocsban álló családot, az elméket, a szí
veket mindenütt, sőt magát a hatalmat, hogy, isteni
hatalom levén, s mégis Isten ellen harczolva, ön
magát meg ne ölje; ha Jézus szavához hívek ma
radunk, ha a nagyravágyás sem a szőban, sem a
hallgatásban árulásra el nem csábít. A sz6ban kevés,
a hallgatásban több árulás szokott lenni. Immácula
tum se enstodire ab hoc saeculo, a tanban, az irány
ban, a cselekedetben, a törhetlen papi hűségben. Az
égészséges gy6gyítja, ápolja, őrzi a beteget. Ha mi
is betegek, vele együtt ágyba dőlünk. Vasa. figuli
sumus, facientes invicem angustiam; az Isten gond
viselése marad, itélete reánk várakozik. Confidite,
ego vici mundum, - és cum timore et tremore sa
lutem vestram operamini, - - ez a lelkünk han
gulata. Transit mundus et concupiscentia ejus; ut
triticum mundum inveniar.

Ünnepünk fiui hódolat, de komoly elmélkedés
is. Főpásztorunk 25 éves püspöki műkődésének ha
tárán, tettei által, melyekre visszapillantunk, egyházi
életünk legfőbb törvényeire. papi feladatunk magas czél
jaira emlékeztetünk, s ennek, mennyire gyenge tonunk
birja, émléket emelve, ezekről áthatottan emlékezünk.
így tetszünk Jézusnak, így h6dolunk főpásztorunknak.
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Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Jo
annes, XIII. Kelemen szavait ide csatolván : "non
tantum praesse, sed potissimum prodesse. "

lIíG' a világ feszült figyelemmel - de hasztalan bá
mult az uj üstökös elé, melynek némelyek sület
len okoskodása szerint földünkkel kellett volna

ősszeütkőznie, és így valószinüleg nyakunkat is szegnie,
addig legnagyobb örömünkre édes magyar egyházunk
egén jelent meg egy ritka fényü csillag, mely némileg
előbb is látható volt ugyan, de teljes pompájában csak
jelenleg tűnt fel, hogy a reá feltekintöknek a mennyei
boldog Jeruzsálembe kalauzul szolgáljon! . . Midőn e
sorok .iapvilágot lá tandnak, az elárvult győri egyházme
gye már állandóan üdvözölheti kebelében főpásztorát 
atyját - csillagát méltóságos és Főtisztelendő S i m o r J á
n o s t, kit mint az Isten és az apostoli szentszék ke
gyelméből megválasztott győri püspököt - mai nap
szentelt fel Bíbornok ő Eminentiája. Atyámfiai! a minő

meghatók az ilyféle ünnepélyek, épen oly ritkák is, és
azért méltán megérdemlik, hogy részletesebben is hall
junk róluk valamit ... Már szombaton délután szép
számmal sereglett össze a Duna parton a nép, hol a katonai
zenekar már fel volt állitva. A kiszálló helyet az itteni
papnöveide előljárói a kispapokkal foglalák el, hogy illő

tisztelettel fogadhassák Antonio de Luca Nuntiús ó Ex
cellentiáját - szentséges atyánk a római pápának a
bécsi cs. udvarnál lévő képviselőjét, ki az ünnepély eme
lésére szintén leigérkezett, és négy óra tájban szeren
csésen meg is érkezett a felszentelendö, nemkülönben
mélt, Deáky Zsigmond- és Föt, Angelo Parsi Nikapoli
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püspökök társaságában; innen díszfogatokon egyenesen
a prímási palotába tartottak, hol Bíbornok ő Magassága,
a főkáptalan és a papság többi részétől környezve szi
vélyesen üdvözölte magas vendégeit. Az nap este, az
itten levő vadász-banda esti zenével tisztelgett.

Másnap tizenegy órakor fötemplomunkat szemlélte
meg ő nagyméltósága, délután pedig a papnöveldét sze
reneséltette látogatásával. Az elfogadás az e czélra szé
pen felékesített étteremben történt, hala növendékek
szép, egyházi szellemben szerkesztett énekekben tolmá
csolák hódolatukat, mi ugy látszik szerenesés is volt ö
nagyméltósága tetszését kinyerhetní, mert az ének vé
geztével ő nagyméltósága huzamos ideig a legnyájasab
ban váltott szöt az egyházi ének érdekében Ft. Pelt'kán
Ferdznand tanár urral, kinek e részbeni érdemei minden
dicséreten felül állanak; ezután még a házhoz csatolt
templomot és a tanteremeket tekintette meg, mire házun
kat a legnagyobb megelégedés kifejezései között elhagyta
... Ma. már kora reggel a közel és távolabb eső hely
ségek lakói énekszóval szent manetben jöttek össze fő

templomunkban, mely e miatt a zsúfolásig telve volt;
végre taraczkdurrogások, harangzúgás jelenté az egyháa
nagyok jövetelét. A valódi diadalmenetet Főt. Boldizsár
József selmeczbányai plébános és kerületi alesperes kez
dette meg, lóháton vivén az érseki keresztet, ezután jött
a Főmagasságú hatfogatos hintöja, és ugy a többi, A fö
káptalan és a szolgálattevő papság a föajtónál várta az
érkezőket. Ö nagyméltósága a Nuntius, Angelo Parsi
püspökkel a császári imolába, és itt ájtatoskodott az
egész idő alatt. A felszentelési szertartás még sz.smise
előtt kezdetett meg a pápai erősítő okmány felolvasásá
val - azután a szent leczke után ujra folytattatott, és
csak szent-rnise végén fejeztetett be. Az egésznek leg
meghatóbb részét képezte az: midön az ujonnan szentelt
püspök ő méltósága teljes egyházi díszben és számos ki
sérettel vonult végig a nagy templomon és ujolag vissza
az oltárhoz, hogy a térdre hullott nagy sokaságot első
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apostoli áldásában részesitse. A sz.-misét, valamint a fel
szentelést is Bíbornok ő Magassága végezte, minthogy
pedig ily szent tényre három püspök szükségeltetik 
a másik kettő tisztét a váczi és fehérvári méltóságos

megyés püspökök teljesítették ; ezenkivül ő Fórnagassá
gát m. Deáki Zsigmond és Viber József felszentelt püs
pökök környezték. Illően volt továbbá képviselve a fe
hérvári és győri egyházmegye; az első, hogy szomorúan
bocsássa ki kebeléből az ujonnan szenteltettet, mint a
hol született és már több év óta mint az ottani káptalan
egyik ünnepelt tagja közszeretet tárgya volt; a másik
pedig, hogyannál nagyobb örömmel vegye Öt át, mint
a Krisztus nyájának főpásztorát a hivőknek atyját 
apostolát. A visszamenet hasonló díszszel ment végbe,
az érseki palotában a megérkezetteket gazdag terítékü

asztal várta és a későbbi taraczkdurrogások sejteni en
gedik, miszerint Ö Főmagassága - Nuntius ő Excel
lentiája, és uj derék egyházfőnök drága egészsége s tar
tós jólléteért tele poharak is üríttettek. Biztos kútföból
tudjuk azt is, ~ogy Simor ő méltósága julius 5-én tar
tandja beigtatási ünnepét; erősen hiszszük, míszerint a
győriek, kiknek ügyes tolláról a "Kath. NépJap" ez év
folyama is kezeskedik, annak Iéirásával nem fognak so
káig magukra várakoztatni. Isten velünk!

(A "Kath. Néplap" 27. száma.)

Varga Mihály.

MEMENTOTE PRAEPOSITORUM VESTORUM.
(Hebraeor. 13· 7.)

r.

ERŰLT örömmel ünnepeljük azon időpontot, mely
életünk s főleg hivatásunk valamely nevezetes
szakaszát, határkövét képezi.
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Régi szokás ez.
Maguk az egyiptomiak is ily időpontok alkalmával,

a kegyes gondviselés áldását elismerék, a király születés
napját például ünnep gyanánt megülvén. (Mózes r. c. 4,)

A római Saturnáliák ünnepeltetése emlékeztetés
volt egyszersmind azon boldog időkre, midőn Saturnus
világkormánya alatt az emberek közt nemes szabadság
és igazság létezett; midön hüség, bizalom és szeretet az
embereket testvérek gyanánt füzték össze.

Dávid képzelme előtt az isteni igéret teljesitése le
begett, hogy királyi nemzetségének fölkent ivadéka Is
ten templomát meg fogja szilárdítani; lelki szemével látta
ö ama nagy és szent munkát utódai által befejezve és
azon örömnapot ünneplé, melyen e templom kapui meg
fognak nyílni és akkor lelkesülten kiáltott: "Haec dies
quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea."

Vannak azonban ünnepek, melyeken maguk az ég
angyalai is mint vendégek részt vesznek és örvendenek,
melyekre megjelennek, hogy a jámbor ünnepeltnek ut
jára a kegyelet virágait hintegessék.

Ily magasztos, ily dicső, ily fényes ünnepély az,
mely nemcsak a magyar egyháznak, de a magyar nem
zetnek figyeimét is, folyó évi junius hó 29-én leköti, mi
dön Istennek felkent választottja, az egyháznak és nem
zetnek e hazában fénye, oszlopa és dicsősége, az ország
bíboros Főpapja, negyedszázados püspöki jubileumját
tartja, ki huszonöt év előtt, felszentelése által Melchise
dech rendje szerinti főpap s papi fejedelem, s miként az
irás nevezi, az egyház angyala, az apostolok valóságos
utódja s Krisztus dicsősége lett. (Kor. II. 8, 23.)

E napot a legrégibb idök óta mindenkor különösen
ünnepelték a főpásztorok, mint ezt sz. Anasztáz, Sixtus,
Hilár és Leo pápákról olvassuk s azt, hogy mint szó
lítja föl sz. Ágoston a hippói híveket, hogy agg föpász
toruk Valerius püspök fölszenteltetésének évnapját ün

neplendök, az ottani templomok egyikében jelenjenek
meg. S hogy már az ősegyház, a püspökök fönséges vol-
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tát ebben is kitüntesse, hiveik által évenkint ünnep gya
nánt kivánta tekintetni, miszerint igy Isten előtt hálával
emlékezzenek meg arról, midön bennök az üdvösség ut
ján vezért, atyát s főpásztort nyertek. Hogy pedig a
hivők is ugy éreztek, bizonyitják nagy sz. Leo pápának
eme szavai: "Sicut ipsa frequentia vestra testatur, intel
ligitis huius diei recursum ad communem laetitiani perti
nere et honorem celebrari totius gregis per annua festa
pastoris ," (Serm. 4. in anniv, assumpt suae.) - Innét az
ily napokra szolgáló s az 5. és 6 századokból reánk ma
radt misék, valamint a szokásos törvény, melynél fogva
a megyebeli püspökért, fölszenteltetése év napján köteles
minden áldozár a sz.-misében az evégre rendelt imák
tartalma szerint különösen is könyörögni. (Lonovics, Egy
házi Archaeologia.) A hitegység és Krisztusbani testvé
riség benső érzete pedig édessé teszi e köteimet s köny
nyen felfoghatóvá, ha meggondoljuk, mi egy püspök a
kath. anyaszentegyházban. A püspök az, ki valamint a
lángpallosú Cherub örzé a paradicsom ajtaját, ugy őrzi

szeretete tűzkardjával az anyaszentegyház kapuját, hogy
azon a hivek ellen ólálkodó farkasok be ne Iopózzanak,
"A püspökök - mint a nagynevü Pázmány Péter irja
- napoknak mondatnak. Mert miképen a nap szüntelen
fárad és forog a föld körül, az éjjeli sötétséget kirekeszti,
mindeneket melegít, éltet és nevel; ugy az Isten házának
gondviselői is, a püspökök nem kimélik munkájukat, nem
szánják fáradságukat, mindenekre terjesztik ki tanitásuk
fényességét, mindeneket melegitenek az isteni szeretetre
és nevelnek a tökéletes jóságban." A püspök az, ki által
a hivek az anyaszentegyház látható fejével a szentséges
római pápával, általa az összes anyaszentegyházzal és
magával Jézus Krisztussal is mint egyháza láthatlan fe
jével egyességbe lépnek és abban megmaradnak. És mint
ismét a nagy Pázmány mondja : "Olyan a püspök a többi
papok kőzőtt, mint a gyürüben a gyémánt, a csillagok
közt a nap, az érezek között az arany, az emberben a fő.

Mennyivel nagyobb már most az isteni kegy, a lelki
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orom, midőn valaki e magasztos hivatalt, negyed száza
don át viselhette ! S azért hálatelt kebellel az isteni gond
viselés iránt, hódol közel s távolból a legmélyebb tisz
telettel, a legforróbb szeretet ragaszkodásával Főmagas

ságú Főpásztorának minden, kit az ég fiául rendelt; ki
huszonöt hosszú évsoron át, minden jó és hasznosra foly
tatott törekvésein lelki nyugalommal' most végig pillant
ván, a legédesebb emlékek felköltésével, egy erkölcsi,
fényes és gazdag korszakot fejez be.

II.

Azonban a kiirthatlan mély tiszteletnél és ragasz
kodásnál fogva, melylyel az összes magyar nemzet az
esztergomi érseki székhez kötve van: e fényes ünnep egy
szersmind közös örömnap a hazában. Azon érseki székről

van ugyanis szó, melynek szereplése, közjogi állapotaink
kal egygyé forrott s a melyről maguk királyaink, hála
és dicséretekkel emlékeznek. Igy IV. László többször
"Matrem nostram" I); "Matrem Regnt'''2) nevezi; "Matri
nostrae, quae nos per lavacrum baptismi in fide Domino
so eia vit, cuius auctoritate inungimur, consecramur et
coronamur, et Regalis fastigii sacrum nostra Capiti im
ponitur diadema, quam amplioris fauoris gracia prose
quimur, ut debemus, tamquam cunctarum ecc1esiarum
Regni nostri matrem et magistram"3); "Matrem totius
Regni nostri seu magistram. a qua sola Regali diademate
insigniti, Regimen regni et thronum conscendimus im
perandi.v') S ugyan Ő, Lodomér érsekről eképen szól :
"Cui tamquam patri nostra Spirituali et specialiter re
verendo, in rebus spiritualibus, sincere submittimus ca
put nostrum. 5) 1550·ben az ország rendei, független jog-

') Knauz, Monumenta Ecel. Stro T. II. 165. Nr. 146.
') Ugyanott 183, 162.
a) Ugyanott 206, 184 .
•) Ugyanott 232, 212.
O) Ugyanott 231, 211.
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érzetük által indittatva törvényt alkotnak, melyben ugy
a kisebb rnint nagyobb egyházi javadalmak betöltésére
a királyt kérik s hogy különösen az esztergomi érsek
séget, mely Magyarországban már a kereszténység kez
dete óta, az ország minden egyházainak feje volt a ki
rályi méltóság mellett, melytől az egész országban a
vallási és isteni tisztelet védelmének vagy öregbitésének
módja kiindult, jól érdemesült s a Felségnek kedves sze
mélyeknek adományozni méltóztassék.

A halhatatlan érdemektől fénylő azon prirnási mél
tóságról van itt szó, mely a magyarság túlnyomó részét,
nemcsak a katholikus egységben} nemcsak a valláshűség

ben megőrizte, hanem a melyben osztatlan kegyelettel
szemléli az összes magyar nemzet, ősi intézményei egyik
legbecsesebb maradványát, állami alakulásunk bölcsőjé

nek s a haza viszontagságos történeteinek, szerenesés és
szerencsétlen napjainak tanúját, s elláthatlan jövője egyik
hűséges kalauzát. A prirnási méltóság az egyetlen állás
hazánkban, melyben egyházi és polgári rang egyesül s
az egyetlen állás a magyar katholikus egyházban, mely
előtt az országban minden vallásfelekezet meghajol. ·s
épen e közjogi természete miatt, a ~agyar primásság
nemcsak a magyar katholikus egyház méltó büszkesége,
de egyszersmind nemzeti egységünk egyik legnevezete
sebb tényezője.l)

És bárhol tűzte is fel érseki keresztjét az ország
ellenségei elől, a székhelyéből kiszoritott magyar primás,
mindenütt mint az egyház oszlopa, a magyar szent ko
rona rendületlen hive, a nemzeti lét és becsület őran

gyala, a szegények, árvák és ügyefogyottak atyja, a nem
zeti mívelödés és tudományosság Mecaenása állott,
mükődőtt és hatott. Simor János bíbornok-primás Ö Fő

magassága pedig, nemes szive egész lelkesedésével s
akaratának szilárd elhatározásával követi érseki székén
dicső elődeinek nyomait és követi példájukat, hogy ne

') Török-, Magyarország psimásai, Előszó.
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csak azok tündöklő méltóságának örvendjen, hanem azok
díszét saját erényeinek és érdemeinek fényével gazda
gon visszatükrözhesse.

Méltó tehát és igazságos, hogy mindenki, kinek
szive a magyar névre méltő, hálatelt kebellel az isteni
gondviselés iránt, üdvözölje a fényes napot, mely Ma
gyarország Főpásztora negyedszázados püspökségének
zárkövét képezi.

Hisz történeti példák bizonyítják, hogy a magyar
primási szék ünnepei ős időktől fogva, mindig egyszers·
mind országos ünnepek is voltak. Igy gróf Széchy Dé
nes prímás korában, az esztergomi basilika a pápa ren
deletéböl, az összes magyar c1erus támogatása s a vilá
giak bő adakozása mellett megujíttatván, a felszentelés
ünnepére I453-ban nemcsak a főpapság és köznép, ha
nem Magyarország kormányzója, a halhatatlan Hunyadi
János vezérlete alatt az ország nagyjainak és nemeseinek
szine összereglett. Mely örökké nevezetes esemény emléke
hogy felfrissüljön s reá az utókor is figyelmeztessék:
Simor János bíbornok-prímás ő Eminentiája kegyelete,
Széchy és Hunyadinak maradandó nagyszerü emlékszob
rait, az esztergomi uj basilika imposans propilaeumjába
felállíttatta és behelyeztette.

Megujult e nagyszerű jelenet 1856 ban, midőn az
esztergomi uj basilika felszenteltetett. Urunk.. királyunk
Ö Fölségét, ki e nagy napot legmagasabb jelenlétével
szintén megtisztelte, ez alkalommal is népeinek ezerei
környezék ez ünnepen. Az erőben és áldozatban egyaránt
csodálatosan kimeríthetetlen, a százados aggastyán Szé
clunyi Gyö'rgy, Kalocsán tartott félszázados papsága ju
bileumán, L Lipót királyunk személyesen megjelent. S
midön az egyiránt nagy pap, nagy hazafi és nagy állarn

férfiu "Frater Emericus" a magyar pálosok jelesnöven
déke Eszterhdzy Imre aranymiséjét mondaná, nemcsak
az ország nagyjai s hatósági küldöttségei seregeltek ösz
sze, hanem III. Kdroly, a dicső emlékezetü Mdrúl The·
resia atyja, a nagynevű Pdlfy Jdnos magyar hadvezér
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személyében küldött külön királyi követe által tisz,
telte meg.

A szép emlékű Scitovszky bíbornok-prímás arany
miséje pedig, nem hasonló ünnepről beszél-e?

Simor János bibornok ő Főmagassága lelki nagy
örömében kétségkivül szintén nyilván is megosztja a
nemzettel és híveivel püspöki jubiláris ünnepét, ha a
nagymérvű építkezés, melylyel az ország prtmásai szá

mára a ranghoz méltóbb s az eddigi nagyon is szerény
háznál mindenesetre megfelelőbb palotát emeltet, lakásá
ból már a második esztendőre ki nem szorítja,

Áthatva tehát a magyar egyház főpásztora és a fé
nyes prímási szék iránti benső tisztelet és ragaszkodás
érzelmeitől: legyen ez örömnap az országnak nemzeti s
a magyar katholikus egyháznak vallásos kegyeleti űn

nepe; ugy tekintvén az érseki széken trónoló ország
prímását, a kettős méltóságából kifolyó magasztos hiva·
talában mint a napot, mely midőn a föld egyrészét meg
világította, melegével és fényével más világrészeket is
éltet és termékenyít.

III.

Czikkünk homlokára kiírt sz. irási szavakból kiin
dulva, de másrészt: "Nemes tiszte lévén a maradéknak
az atyák tetteit a jövendőségnek általadni, felkölteni a
feledésbe sülyedtek emlékezetét, s a hálát, melylyel egy
részvétlenebb kor adósa maradt az érdemnek habár csak
tisztelő emlegetéssel is lefizetni" ; jónak láttuk ez alka
lommal - a mennyire azt lehetett - az ország prímási
székén, jubileumot megért főpapok neveit elősorolni. És
szivünk legnagyobb örömében jelentjük, hogy az "idem
petentium decus" elseje, maga az esztergomi érsekek le
gelseje, a libicz családból származó:

L Astric. kit Knauz I) az adatok oly roppant hal-

1) Monumenta Ecel. Stro Tom. r. I-30. 11.
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mazával, az argumentumok oly súlyával Esztergomnak
vindical, miszerint erről többé kétség fenn nem áll s
minden jóakaró igyekezet, melylyel Astricot Kalocsa szá
mára - bal ö soha sem lS volt érsek - restitualni
akarnák, csak kisérlet marad. 999-1036-ig ült s kétség
kívül a legtovább is az érseki széken. Ó hozta szent
István számára II. Sylvester pápától a királyi méltóság
engedélyét a koronával egyetemben s ő tette legelső,

az első magyar király fejére is a koronát 1000. évben.
Igy tehát az első magyar főpapi méltóság, egykorú a
magyar királyi szent koronával. Mindkettő az első ke
resztény évezred végső évében nyerte isteni küldetését

a magyar nemzet boldogítására.
2. Róbert, néha Rudpert meg Rupertnek is nevezék.

rzco-től veszprimi püspök volt s mint ilyent küldte II.
Endre Rómába, az esztergomi és kalocsai érsek kőzőttí

egyesség kötése végett, a koronázási jog ügyében. Az
egyesség eképen szól: "Prima coronatio Ungariae specia
liter spectat ad solam Strigon ecclesiam. Verumtamen,
si Strigon. AEppus non posset, vel malitiose nollet
regem coronare, vel Strigon. ecclesia vacaret; coro
net regem Colocensis, nullum ex tali coronatione
ius sibi vindicando in prima coronatione. Secunda co
ronatio ei deinceps aequaliter pertineat ad utramque." I)
A királyné koronázására nézve 1216-ban, közte és az
esztergomi érsek közt tamadt kérdés ugyancsak Rómá
ból következőleg lett elintézve: "Si rex et regina simul
coronari debeant, et inungi; Strigoniensis coronet et
inungat regem, et Vesprimiensis reginarn, Si vero sola
regina debeat coronari et inungi, Strigoniensis inungat
eam, Vesprimiensis autem coronam imponat eidem. Quodsi
contingat Strigoniensem in coronatione reginae abesse;
Vesprimiensis nihilominus inungat et coronet eam." ")
Róbert a római szék előtt nagy becsben állott, mely
nem egyszer dicsérőleg nyilatkozott felőle s midőn III.

I) Knauz Mouurnenta Ecel. Stro Tom. I. 198. Nr. 192•
•) Ugyanott 260. Nr. 1í9.
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Honorius pápa 1226-ban esztergomi érsekké teszi, követ
kezőleg szól: "Vesprimiensem Episcopum, vita et con
versatione praeclarum, de quo certi sumus, quod regis
U ngariae et regni sui exaltationem diligit et augmentum,
cum nullum alium ad praedicta invenerim tam idoneum
... ad Strigoniensem metropolim ipsum transferimus. " I)
Boriz kún fejedelem kérésére, mintegy 15 ezeret meg
keresztel Kumániában ; hol is püspökséget rendezvén :
Theodorikot "de ordine fratrum Praedicatorum, eruditum
in lege domini et vita praec1arum" - tevé elsőnek. IV.
Bélát ő koronázta meg, a ki megengedte, hogy Eszter
gomban a vár tövében, a mostani érseki viziváros meg
alapíttassék, a miröl szóló királyi levelében, feltünően

már a prímási méltóságot is említi, mondván : "Et cum
praedicta sancta Strigon. ecclesia locum jJrtmatis in Regno
nostra tenere dignoscatur. ",) Ö alatta, a csanádi püspök
és a czikádori apát lettek kiküldve, hogy Bánffi Lukács
esztergomi érsek boldoggá avattatásához, ennek szent
élete és a történt csodák felől bizonyosságot szerezzenek.
V. Istvánt ő keresztelte 1239. okt. IS-án s nov. 2-án Róbert
már elhalálozott.

3. Lodomér. A hatalmas monoszlói családból Zalá
ban szűletett s Veszprim megyei pap lett. IV. Bélának, V.
Istvánnak, valamint ez utóbbi nejének Erzsébetnek ked
velt embere volt, sőt még IV. Lászlónak kegyeit is nagy
rnérvben megnyerte. 126S-ban már nagyváradi püspök
nek iratik. Fülöp érsek halála után, X. Gergely pápa
Lodomért küldötte ki, hogy a váczi püspök és a ba
konybéli apát együttmüködésével, .b. Margit IV. Béla
leánya szentté avattatása elörnozditásában, a csodák va
lósága iránt canonszerüleg eljárjon. 1279-ben esztergomi
érsek lett s kétségkivül a legnagyobbak és a legjeleseb
bek egyike. Nagy tiszteletet érdemel mert becsületére
válik, hogy az Árpád-házi utolsó sarj, III. Endre király

') Knauz Monumenla Ecel. Stro Tom. r. 260. Nr. 179.
9) Ugyanott 329. Nr. 412.
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oldala mellett, kit maga megkoronázott, hüségesen meg
állott, egész bátorsággal kikelvén Martell Károly koro
názása ellen. Fenenna királyné, Lodomérnak épen ebbeli
kimagasló érdemeit következőleg méltatja: "Cuius pru
dentissima providentia et providentissima prudentia •.•
nos et totum Regnum nostrum felicissimis exultamus
auspiciis prosperari ... et optati pacis laetamur diu
desiderata quiete potiri ; quam quidem pacem, statumque
pacificum, idem venerabilis pater (Lodomér) pluri mis se
non mediocris status et fortunae hominum, scilicet po
tentissimorum principum persecutionibus, damnis innume
rabilibus, suorum cedibus, possessionumque suarum ar
ehiepiseopalium ineendiis, infinitis vastitatibus et horrendis
ealamitatibus exponendo, et quod exeellit omnia, personam
propriam ipsius mortis corporalis vicinis pluries obiectando
perieulis; domino Regi, sanetissimaeque per eonsequens
eoronae regiae nobis et toti Regno noeturnis vigiliis,
diurnisque studiis, non sine sollicitis sudoribus compara
vit;" I) S adományozza neki Mocsát, Meghalt 12g8-ban.

4. Telegdt' Chanád. Váradi prépost, majd lJ22·től

egri püspök, míg lJ30-ban Károly király őt az eszter
gomi érseki székre ernelé. A király fiának Istvánnak
keresztatyja volt, s ezen ünnepélyes esemény is szolgál
tatott hihetön legközelebbi alkalmat arra, hogy IV. Bé
lának 12s6-ban kiadott kiváltság levelét főleg a pise
tumra nézve, Károly ünnepélyesen megujítá, Egy évig
nádor-helyettes volt sőt két éven át mint királyi hely
tartó, fényes sikerrel kormányozta az országot. lJ49·től

elő nem fordul.
S, Demeter. Elébb syrmiai, később 1368-ban erdélyi

aztán 1376-tól zágrábi püspök, végre 1379-től esztergomi
érsek, kit mint ilyent, VI. Orbán pápa a Cardinálok
szent Collegiumába vett fel. Lajos király nagy hajlandó
sággal viseltetett iránta, kitünő diplomatiai készűltség'e

miatt; miért is a Velenezével való sürü érintkezései közt,

l) Knauz Monumenta Ecel. Stro II. 308. Nr. 311.
Uj Magyar Sion XIII. kötet. VII. fd.zet. ZS



434 Mementote Praepositorum vestrorum.

még mint zágrábi püspőkőt igen gyakran használta. A
dicsőült szent Pál tetemeit a királyi kápolnából, Buda
várából, Pálosaink Buda feletti sz. Lőrincz templomába,
Demeter vitette át. A zágrábi érsekmegyei névtár azt
mondja felőle: "postquam 40 annis Praesul Ecclesiam
moderatus est, anno 1386. (hibásan ugyan, rnert 1387·ben.)
vita functus, perennem sui memoriam reliquit."

6. Kamzsat' János. 138s-ben egri püspök, 1387-től

Demeter után esztergomi érsek. A haza sorsat nem ke
vésbé, mint az egyház dicsőségét s prirnási méltósága
sérthetlenségét egyaránt szívén viselte. Míg Zsigmond
király bolgárországí csatázásokkal volt elfoglalva, azalatt
Kanizsai a Magyarországra rontott lengyel hadakat ön
költségén sereget toborzva s népfelkelést rendezve saját
vezérlete alatt visszaverte. Hogy a magyarországi primás
egyházi felsőbbségét és hatóságát az országban határo
zottan és világosan megszabja, erre nézve igyekezett Bo
nifácz pápától Bullat kieszközölni. Zsigmond királlyal ő

alapította az esztergomvári sz. Istvánról nevezett pré
postságot hat kanonokkal. Az akkor már nagyon is lábra
kapott Husz-féle tanok ellenébe, 1393-ban hozott zsinati
határozatokkal iparkodott az országot megvédeni, érseki
megyéjét pedig fegyelem és rend dolgában példás álla
potba hozni. 1418-ban az országtól is mélyen gyászolva
elhalálozott.

7. Szlcht' Dénes. Miklós nádornak fia. 1437-től nyit
rai, 1349·ben egri püspök s Cardinál ; I440·ben pedig
már Esztergomba tétetett át. Széchi, az akkori trőnkő

vetelési viszályban nagy tapintatot mutatott az által, .hogy
lengyel Ulászló ellenébe az épen három hónapos Lászlót
Székesfejérvárott, az apostoli szent koronával megkoro
názni iparkodott s hogy a pesti országgyülésen emelt
hatalmas szavával kieszközölte, miszerint László nagyko
ruságáig, az ország kormánya, a nemzetnek már akkor
legdicsőbb fiára Hunyadi Jánosra bizassék, kivel Széchi
mindenkor karöltve járt s mind végiglen a legszorosabb
barátságban műkődőtt, Ezen eljárásával pedig tanúsitá,
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mily erős és rendíthetlen támaszt bir a haza és trón,
nemzet és fejedelem, jog és törvény azon bölcs intézvény
ben, mely a prirnási székhez oly kitünő országos állást
és befolyást kötött. V. Miklós pápa "az apostolt' szentszék
született követének" czírnét és jogait, Széchi alatt az érsek
séghez "örök úlökre" oda csatolta. III. Callixt pápa vá
lasztásán részt vett. Mátyás királyt ő koronázta 1464-ben.
Az esztergomi basilika építésére roppant összegeket for
dított, melyet maga felszentelt. 1465-ben a sírba szállt.

8. Vüéz János. I44J~1465-ig nagyváradi püspök.
Ritka tudományu férfiú. A görög és római c1assikuskor
nevezetes míveltségével birván, e mellett egyaránt jeles
theologus, mathematicus, államférfiú s a müvészetek ki
fáraszthatlan pártolója volt. Saját roppant költségén a
pozsonyi uj egyetemet, ugynevezett "Academúz tstropolt'
taná"-t 4 facu1tással berendezte, abban a cancellari mél
tóságot magának tartván fenn. Magyarországot a Múzsák
menhelyévé alakította. Esztergomban gazdag könyv- és
képtárt állított fel, s ez irányban nagy befolyást gyako
rolt Mátyás királyra is. Meghalt 1472-ben.

9. Bakocz Tamás Cardinál. A legnépszerűbb s leg
kedvesebb hagyományos nevek között, melyek Hollés
Mátyás korából a magyar nép ajkán s a nemzet ernlé
kezetében e napig fennmaradtak; Bakocz érsek neve a
legkitünőbbek közé tartozik. 1489-ben győri püspök lett,
honnét 149-lben Egerbe tétetett át s 1497-től mint esz
tergomi érseket látjuk. Mint egyházfejedelem, államférfiú
és hazafi egyenlően nagy és ritka magasságu alak gya·
nánt fénylik ő. Nagyszerű egyéniségét Rómában is tel
jesen ismerék. II. Gyula pápa őt konstantinnápoli Pé\:t
riarchává nevezte. Befolyása és tekintélye a külhatalmas
ságok előtt is ismeretes vala. Zsinatot is hirdetett. Örök
időkre hirdeti Esztergomban, az általa emelt csinos és
művészi márvány kápolna a Bakocz nevet. Megszünt
élni 152l-ben.

10. Várdai Pát. 1520-tól veszprémi, 1524·ben egri
pűspők : rníg 1526-ban Záp olya János az esztergomi ér

28*
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seki székbe helyezte. Zápolyát és L Ferdinandot ő ko
ronázta. 1543-ban, az ozmán sereg elől, Esztergomból a
káptalannal, a kincstárt és levéltárt is elég korán ma
gávaI vivén Pozsonyba s innét Nagyszombatba menekűlt,

Királyi helytartó is volt. Emléket Érsekujvár hirdeti,
melyet erösségűl a törökök rablásai gátlására építtetett.
1549-ben meghalt.

1l. Oláh Mt"klós, fejedelmi származásu s vérrokon
a Hunyadiakkal. 1543-tól zágrábi, I548-ban egri püspök,
s ő erősitette meg saját költségén Eger várát annyira,
hogy az a török ostromot kiállhatta. 1553-ban, az akkori
felfordult viszonyok kőzőtt, mint az isteni gondviselés ki
választott férfia lépett az esztergomi érseki székre; kinek
eszélyességéhez és szilárd jelleméhez nagy remények vol
tak kötve s csakugyan ugy munkálkodék, hogy a ma
gyar egyház megtartójának méltán neveztethetnék. Öt
rendbeli zsinatot tartott, melyeken majd prirnási jogait
védelmezte; majd a világiak által bitorolt egyházi javak
ügyében rendelkezett s a jogtalanul nyert javadalmak
akkori birtokosait ítélőszéke elé idézte; majd pedig az
egyház tanainak és fegyelmének szilárdítása körül fára
dozott- E zsinatok egyikén I564-ben, a tridenti egyete
mes zsinat határozatait is kihirdetteté. A népnevelés és
tanügy körül szerzett érdemeit pedig kevesen múlják fő

Iül. . Rendeli, miként alakítsanak egyes községek, vagy
többen társulva iskolákat; mily körültekintőgonddal vá
laszszák meg tanítóikat, mit adjanak ezek elő az iskolák
ban. A török dúlás folytán megszünt főtanodákat, a pé
csit, az esztergomi káptalan iskolájával Nagyszombatban
egyesítvén, ugyanezt Illicinus Péter főnök vezetése alatt
szépen felvirágoztatta. E nagy érsek érdemeinek koro
nája azonban, hogya tridenti sz. zsinat rendeletéhez ké
pest, első alapitott Seminariumot Magyarországban, mely
kezdeményezéshez az ég áldása is annyira hozzá járult,
miszerint jelenleg a már Esztergomba áthozott intézet,
hazánknak első papnöveldéje. Ö hozta be a Jezsuitákat
is Nagyszombatba. Meghalt Is68-ban Pozsonyban, porai
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Nagyszombatban nyugosznak. Neve a katholikus egyház
történetében felejthetlen marad.

12. Lzppay György 1631-től veszprémi, 1633-ban egri
püspök s Losy primásnak IÓ42-től utódja. Sokat költött
az érsekujvári erösségre, valamint zárdákra s egyéb egy
házi intézményekre. Jelen volt 1643,ban a linczi béke
kötésen. Hatalmasan védte a Jézus társaságiakat. IV.
Ferdinandot ő koronázta meg. Meghalt 1666·ban s a
gyászszertartást áldott porai fölött, közvet1en utódja
tartotta:

13. Szelepchényz' György, 1634-től veszprimí, 1648-ban
Nyitrán püspök, s 1666-tól mint esztergomi érseket lát
juk. A legnemesebb alakok egyike. r. Lipót királyi hely
tartónak. nevezte ki. Az ö bölcs tanácsai hárították el a
Tökölyi-féle mozgalom veszélyeit valamint a törökök ál
tal uőSj-ban ostromolt Bécs megmenekülését. Roppant
összegeket áldozott a haza oltárára. 1682-ben tartott
Nagyszombatban nemzeti zsinatot. A nyitrai székesegy
házban egy általa emelt remek s müvészi kivitelű, az
édes Megváltónak keresztről való levéteiét ábrázoló már
ványoltár örökíti nagy nevét. Az esztergomi főszékes

egyház is több kincset örökölt tőle, melyek mind, ne
mes ízléséről s bőkezűségéről tanúskodnak. Meghalt
l68s-ben saját birtokán -Letovicz nevü várban, Morvaor
szágban s porai nagy Maria-Czellben nyugosznak. Megér
demelné, hogy kora, melyet a primási széken betöltött,
terjedelmes méltatásban részesüljön.

14. Széchenyz' György. Esztergomi kanonokból :
l644·ben pécsi, 1648-tól veszprimi, l6s8-tól győri püspök
s 1668-tól kalocsai érsek volt, honnét már mint 93 éves
aggastyánt L Lipót l68s·ben az esztergomi prímási
székre meghívá. Magasztos lelke előtt az egész nemzet
meghajolt, mert megmutatta, mit tehetne az összes nem
zet, ha mindenki ugy mint 6, azt tenné, mi erejétől ki
telik. Erősségekre, építkezésekre és jótékony alapítvá
nyokra mesés összegeket fordított. L Józsefet ö koronázta
mint királyfit. Az esztergomi primás ok díszes sorában ö
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az egyedüli, ki nemcsak áldozárságának aranymiséjét
ünnepélyesen megtarthatá, hanem 50 éves püspöki ju
bileumát is megélhete. 103 éves korában, 1695. február
18-án szállott a sírba.

IS. Koitemes Lip6t Cardinálls. 1666-tól nyitrai 1669-től

bécsujhelyi s utána ló8S·től györi püspök volt; r óc r-töl
Kalocsán, 1695-től pedig mint az ország primását látjuk.
Midőn Szobieszki János a hős lengyel király 1683-ban
a török hadsereget Bécs falai alól elűzte, Kollonics,
mint bécsujhelyi püspök, a hátrahagyott táborban közel
300 apró gyermeket szedett össze. Rákövetkező vasár
nap a híres sz. István templom ajtajánál perselylyel ke
zében, ezek számára maga alamizsnát kéregetett s az
összegyűlt nevezetes összegen e hazátlan kicsinyek szá
mára árvaházat rendezett be, hol saját felügyelete alatt,
azok kellő ápolás és gondos nevelésben részesültek; kik
kőzöl többen később a tudomány és müvészet terén is
kitűntek. Ez volt az igazi, Jézus szellemében felfogott s
nem negélyezett humanitás! A róla elnevezett" Convenfto
Kollonicsiana" ismeretes a magyar Clerus előtt. qal, jan.
2 I -én elhalálozott,

1Ó. Keresztély Agost, szász fejedelmi herczeg, Car
dinális; 169S-től győri püspök, 1707-től pedig esztergomi
érsek. A herczegí czím, ő alatta csatoltatott a primási
méltősághoz, örök időkre. A papság öltözetét szabályozta.
1721-ben jobb létre szenderült,

17. Galánthai gróf Eszterházy Imre. A magyar Pá
los szerzetnek generálissából 1706-tól váczi, I 708-tól zág
rábi, 1723-tól veszprimi püspök, s 172s-től esztergomi
érsek. Igen szelíd lelkű s utolsó morzsájáig adakozó lé
lek. Csupa szerénységből holtig "Frater Emericus" czím
mel irta magát alá, 174 I -ben Mária Therésiát ő koronázta
meg. 50 éves papi jubileumát Pozsonyban nagy fénynyel
tartotta. Meghalt I 745-ben.

18. Gróf Batthyány József Cardinális; I759-től erdé
lyi püspök, 1760-tól kalocsai érsek, s 177ó-tól esztergomi
érsek. Alatta történt a még most is roppant kiterjedésü
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esztergomi érseki megye felosztása s az uj: beszterczei,
rozsnyói és szepesi püspökségek alapítása. Esztergom és
Pozsonyba még ő nevezte ki a kanonokokat. Ö ajándé
kozta az esztergomi érsekségnek a pozsonyi nagyszerű

primási palotát. Meghalt 1790. oktv aj-án.
19. Kopácsy József, a csontig-ízig magyar főpap,

1822-től fejérvári, 1825-től veszprimi püspök s 18J8
1847-ig esztergomi érsek. Alatta az esztergomi uj basi
lika odáig emelkedett, hogy kupolájára a szent kereszt
fe1tüzetett; ő alapította a nagyszombati társas káptalant.

20. Scz'tovszky János Cardinális, 1827-től rozsnyói,
18J8-ban pécsi püspök 1849-től esztergomi érsek. A
48-iki válságos idők után beállott körülmények kőzőtt,

helyesen oldotta meg hivatását a primási széken. Több
történeti esemény, melyek mindenki előtt ismeretesek,
örökíti érseki korszakát. "Et eleemosynas illius enarrat
omnis Ecclesia Sanctorum." Az egész nemzet részvéte
kisérte őt 1866-ban a sírba..

Mint látjuk, mind megannyi kimagosló alak volt,
kik akár papi, akár püspöki jubileumot értek el az or
szág prímási széken; látjuk kik voltak ők a magyar
egyháznak s a nemzetnek minden időben.

Nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy reájok vonat
kozólag említést ne tegyünk ez alkalommal egy beszédről,

melyet sz. Ágoston egy ismeretlen nevü s székfi püspök fö
lött tartott, melyben egyebek közt igy szól: "Quidquid vo
biscum egit hortando, loquendo, se ipsum ad imitandum
proponendo, tenete ; et memoria ipsius ornatissima vos eri
tís, Non enim hoc illi magnum est, recondi tumulis marmo
ratis, sed condi in cordibus vestris. Vivat sepultus in vivis
sepulchris; sepultura enim eius memoria vestra est. Apud
Deum vivit, ut felix sit; apud vos vívat, ut felices sitis. J)

2I. Simor János Cardzna!t's, 1857-ben győri püspök
s 18ó7-től mint az ország primása mélyen tiszteltetik, ki
mint nagyelődjeinek méltó utódja, azok példáját kő-

I) Sermo 395. In assumpt, Eppi,
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vetvén, fényes tettei.vel észrevétlenül is, remek mozaik
emléktáblát állit össze örök időkre magának. Nemesen
dobogó magyar szíve, szereti igazán nemzetét, szereti a
hon igazi atyját, kit megkoronázott: a felséges királyt;
s ebben elődjeivel versenyez.

Az esztergomi uj basilikára, miként közvetlen előd

jei, ö is roppant összegeket fordított eddig is már.
Mint a tudomány felkentje, gazdag könyv- és képtárt

állított egybe, mely tettében a derék Vitéz jut eszünkbe.
Bakocz érsek által, a magyarok Nagyasszonya tisz

teletére emelt nevezetes kápolnát, nagy összegekkel régi
fényébe elövarázsolta és sz. István első apostoli királyunk
kereszteltetéséről elnevezett esztergomvári kápolnát, ha
gyományos tisztelettel nagy dicsőségbe helyezé ugy, hogy
e szentély mint egyik főbb dísze és nevezetessége Esz
tergomnak, megviszi nemzedékről ivadékra magas Res
taurátorának nagy nevét. S itt benne a Bakocz méltó
utódját tiszteljük.

Iskolákat alapít; 100 ezer forintos fejedelmi ala
pítványnyal, azok fenntartása és a tanítók javadalmazá
sáról atyailag gondoskodván. 200 ezer forintot meghaladó
költségen zárdákat nyittat és javadalmaz a jobb irányú
női nevelés czéljából. Balassa-Gyarmat, Budapest, Esz
tergom, Érsekujvár, Győr, Komárom, Léva, Selmecz és
Siglisberg beszéljenek erről. Vajjon nem Oláh és Lippay
jutnak-e itt eszünkbe?

Föszékesegyházát, 100 ezer forintot meghaladó mü
kincsekkel gazdagítá; miben a halhatatlan Szelepohényi
vel versenyez.

Óvodákat nyittat a kisdedek menhelyéül. Vajjon
nem a nagylelkü Kollonics példáját követi?!

Roppant költséggel épített fényes Residentiát ajándé
koz a primatiának ; s ebben a derék Batthyányt utánozza.

A "Monumenta Ecclesiae Strigoniensis" czímü nagy
munka kiadásával, melyböl eddig 2 vaskos kötet látott
napvilágot s melyekelsejében Knauz a fáradhatlan szerzö
helyesen megjegyzi Ö Eminentiájáról, hogy "gratus tn
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tiecessos et provz"dus in futuros" adja ki; egyszersmind az
érseki megyét nemkülönben a tudományos világot is há
lára kötelezi le magának.

Végre pedig mért ne mondanók ki az igazat: hála
az isteni gondvíselésnek, hogy midön napjainkban a sza
badelvűség kétszínüsége, a szédelgés rohama már a
templom pitvarát is ostromolja; ily Cherub védi lángpal
losával a szentély ajtaját.

Van okunk tehát, hogy mély tisztelettel hódoljunk
az ország biboros főpapjának, midön magasztos hivatá
sában egy fényes korszakot zár be püspöki jubileumával,
Méltó, hogy lelkünk emelkedettségé ben a mennyek Urá
hoz, a ki meg nem veti az emberek háláját, imákat rő

pitsünk Ö Eminentiája, az ország kerezeg-primása jólé
teért: hogy kezei még sokáig szolgáljanak az Urnak;
magasztos ajkai még sokáig áldást rebegjenek e honra;
hogy még sokáig tiszteletet gerjesztő látnoki jelenségként
vándoroljon közöttünk!

Venczell .Anta].

MONUMENTA VATICANA HUNGARIAE HI
STORIAM ILLUSTRANTIA. 1

)

Fraknóz' Vilmos jelentése.

Ujabb időben, Európa művelt államai ugy szélván
kivétel nélkül belátták, hogya tó'rténett" multjok /ó"lden'.
tésére szolgáló emlékek ősszegyűjtését és kiadását nem

I) Azt hiszszük, hogy az e czim alatt tervezett vállalat fontosságánál
fogva, érdekes lesz keletkezése és létesítése történetét megirni; annál is
inkább, mert az 3 magyarországi kath. tudományosság történetének egyik
nevezetes mozzanatát képezi és reméljük, egyik nem dicstelen és nem hatás
nélküli tényezőit képezendí.
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szabad egészen, egyes tudósok vagy társasulatok buzgó.
ságától és áldozatkészségtöl tenni függővé.

E czélra az állami budgetekben rendszerint jelen
tékeny összegek szavaztatnak meg. És ily modón részint
országos bizottságok által (mint Ang/útban a "Calendar
of State Papers and Manuscripts" ; Francziaorszdgha»: a
"Collection des documents inédits relatifs a l'histoire de
France"; Németországban a "Monumenta Germaniae") ré
szint tudományos Akademiák által (mint Budapesten a
"Monumenta Hungariae Historica" és Bécsben "Fontes
rerum Austriacarum") nagy kiterjedésü forrásgyűjtemé

nyek indittattak meg és folynak napjainkban is; élénk
tudományos munkásságnak nyitva tért és nyujtva anyagot.

Általánosan ismert tény, hogy egy állam története
sem versenyezhet jelentőségérenézve a római szent-szék tör
ténetével, mely századokon át magában foglalja a müvelt
világ legfontosabb eseményeit és a civilisatio fejlődésének

legérdekesebb rnomentumait.

És hasonlag elismert tény, hogy egy állam sem di
csekedhetik a történeti emlékek oly dús és nagybecsű

készletével, a milyent a szent-szék levéltáraí rejtenek.

E bő forrásból régebben csak az egyház némely
történetirói rneríthettek, ezek is korlátozott mértékben.

Két évtized előtt Thetizer volt az első, a ki a vatikáni
titkos levéltárból, melynek főnöke vala, az oklevéltárak
egész sorozatát bocsáthatá kőzre, Külön kiadványokban
jelentek meg Franczia-, Magyar-, Lengyel-, Oroszország,
Irland-, Skötia és a délszláv tartományok tértenetének

forrásai.

Eljárása, a levéltári anyag ilyetén feldarabolása,
jelentékeny előnyökkelbirt, de sok tekintetben hátrányos
is volt. Anélkül, hogy teljesen nyujthatta volna azt, a
mi az egyes országokat érdekli, az ezeknek történetében
közösen nyilvánuló irányok és eszmék összefüggő tanul
mányozását lehetetlenné tette. E mellett a pápaság és az
egyetemes egyház történetét (a tridenti zsinatra és a
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szent- szék világi fejedelemségére vonatkozó kiadványaitól
eltekintve) egészen figyelmen kivül hagyta.

Továbbá Theiner az anyag megválasztásában nem
tanusitotta a kellő tapintatot és gondosságot. Sőt e sorok
írójának alkalma volt (rnidön a "Monumenta Hungariam
Sacram illustrantia" czimü kiadványt a levéltári készlet
tel összeveté) az ő munkatársai példátlan felületességét
constatálni,

Végre a vatikáni levéltár két osztályát: a diploma.
tikai levelezéseket és a szent-szék számadási könyveit,
alig, a pápai congregátiók (Dataria, Rota s. a. t.) gazdag
levéltárait épen nem vonta kutatásai körébe.

Ezek után el lehet mondani, hogy a szentszék le
véltáraiban. a történeti emlékek legnagyobb és talán leg
fontosabb része még ismeretlenül lappang.

Ó Szentsége XIII. Leo pápa az egyházi tudomá
nyosság lelkes pártfogója, hatályon kivül helyezve azon
megszorító intézkedéseket, melyek a vatikáni levéltárt
ugyszólván megközelíthetetlenné tevék, megnyitotta azt
a történetbúvároknak. Már is számosan használják fel a
nagylelkü elhatározás előnyeit. Ó császári és aposto ki
rályi felsége, épen a jelen évben Dr. Szekf udv. tanácsos,
hirneves bécsi történetbúvárt megbizta, hogy ott aHabs·
burg-ház régibb történetére vonatkozó emlékek össze
gyüjtését eszközölje. A müncheni akadémia is két törté
netbúvárt küldött oda.

Szomorú volna, ha a pápai levéltárak gazdag kin
cseit az egyház elmulasztaná saját dicsőségére értékesi
teni.

Az egyházi tudományosság átöröklött jó hírnevének
fenntartása követeli, egyuttal az egyház világtörténeti
missiójának megvilágitása is igényelt, hogy az egyház
állásához és levéltárainak gazdagságához méltó történeti
publicatiók létesíttessenek.

E meggyőződéstől áthatva, e sorok irója, mikor
188dk évi junius 13-án szerenesés volt ő Szentsége a
Pápa által magán kihallgatáson fogadtatni, megfelelő
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hódolatteljes szavakkal kifejezést adott a tudományos
körök azon reménységének, hogy ö Szentsége uralkodása
alatt, napvilágot látandnak az egyházi történelem ernlé
kei, melyek a szentszék levéltáraiban lappanganak.

Ö Szentsége arra méltatott, hogy ez ügyről beha
tóan szólt velem. Mondá, hogy teljesen belátja ily pub
licatió hasznosságát, időszerű voltát, sőt szükségességét;
biztositva, hogy minden e czélra irányuló törekvés he
lyeslésére, pártfogása és áldására biztosan számíthat.

Visszatérve a hazába, nem késtem egyházunk több
kiváló föpapjainak figyeimét felkérni arra, hogy e téren
a magyar c1érust illetné meg a kezdeményezés.

Az eszme lelkes fogadtatásra talált. Ö Eminentiája
Raynald Lajos bíbornok-érsek, Nagyméltóságú Ipolyi Ar
nold és Schlauch Lörincz püspökök biztosítottak párt
fogásuk felől.

És még mielött az ügy a hivatalos tárgyalás stá
diumába jutott, Tárkányz" Béla egri kanonok tíz éven át
évenkint 500 forintot, Dank6 József tíz éven át évenkint
ISO forintot, Rznzely Károly lekéri apát tíz éven át, éven
kint 100 forintot, Rácsek János váradi nagyprépost 500

forintot, Sujánszky Antal esztergomi kanonok szintén
500 forintot ajánlottak ; a kikhez tiz éven át évi 500 fo
rint ajánlásaval én is csatlakoztam.

Buzdítva e siker által R6mer Flóris kanonok társam
hozzájárulásával azon indítványt terjesztém a váradi káp
talan elé:

a) ajánljon meg a Monumenta Vaticana kiadási kőlt

ségeire évenkint 500 forintot;
b) kérje fel az ország összes káptalanjait, hogy e

czélra szintén ajánljanak meg bizonyos évi járulékokat.
Indítványunk támogatására kiemeltem, hogy ezen

ajánlat és kezdeményezés az egész müvelt világ előtt hir
detné a magyar c1érus tudományos szellemének dicsőségét.

És beláthatatlanul jótékony következményei volna
nak, szomorú viszonyok között tengő' egyházi ircdal
munkra. Azon magyar papok, kik a nagy vállalat szerkesz-
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tésében közremüködnének, széles látkörrel és emelkedett
szellemmel térve vissza egyházmegyéikbe, itt uj tudo
mányos élet központjaivá lennének.

A káptalan az indítványt 1881. augusztus r ő-iki ülé
sében lelkes készséggel elfogadta, és ugy ő Szentsége a
Pápa magasztos törekvéseit támog'atni, mint az egyházi
tudományosság ügye iránt érdeklődését kitüntetni óhajt
ván, elhatározza, hogy:

a) a "Monumenta Vaticana" kiadási költségeinek
fedezésére, a lehető körülmények tekintetbevételével, éven
kint bizonyos összeget fog ő Szentségének felajánlani,
mely összeget egyelőre a következő tíz esztendőre (1882
től számítva) 500 forintban állapítsa meg;

b) fel fogja kérni Magyarország összes káptalanait,
hogy ugyanezen czélra szintén szavazzanak meg bizonyos
évi járulékot;

c) ezen eszme első felkarolása által ném lehetvén
szándéka a förn, és föt. püspöki kar tekintélyét csorbí
tani: kötelességének tartandja elhatározását annak tudo
mására hozni és helyeslését kikérni ;

d) azon módozat iránt, a mely szerint az ajánlat ő

Szentségének tudomására hozassék, a befolyt pénzösszeg
kezeltessék és a káptalanoknak ezen ajánlata a közrebo
csátandó munkában megörökíttessék: az ezen indítvány
hoz csatlakozóknak hozzájárulásával állapíttassék meg.

A váradi káptalan felhívása, az ország minden ré
szeiben, a fennforgó nagy érdekhez méltó fogadtatásra
talált az ország minden részeiben.

Tanúskodnak erről a főmag. nagyméltóságú püspöki
kar tagjainak és a káptalanoknak részint a váradi káp
talanhoz, részint e sarok írójához intézett válasziratai,
melyeket itt egész terjedelmökben kőzlűnk.

Fötisztelendő Apát és Kanonok Ur!
A római könyv- és levéltárakban található magyar

történelmi emlékek kiadása ügyében hozzám intézett fel
szólításnak, annál szívesebben engedek, mert megvagyok
győződve arról, hogy e vállalat, melynek kezdeménye-
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zése Nagyságod egyik kiváló érdeme, szakavatott és
megbízható kezek vezetése alatt, hazánk s magyar kat
holikus egyházunk dicső multjára csak uj s nemes fényt
derítend.

E reményben, s hogya dicséretes szándék gyakor
lati megvalósításához részemről is hozzá járuljak, ezen
nel tudtára adom Nagyságodnak, miszerint legott a mint
a kiadói munkálatok megindulásáról értesitve leszek,
kész vagyok 200 o. cs. aranyat Nagyságod kezeihez jut
tatni. Kelt Eszterg-omban, 1882. évi márczius ro-én Já
nos s. k, bíbornok-érsek.

Nagyságos és Főtisztelendő Kanonok Ur!
A főtisztelendő nagyváradi Káptalannak a római

levéltárakban levő kiadatlan történelmi adatok kőzrebo

csátása ügyében f. é. aug. rő-án, 615. sz. a. hozzám in
tézett levelére vonatkozólag, mai napon értesítettem a Ft.
Káptalant, hogy a sok tekintetben nagyfontosságú vál
lalatot méltányolván, annak költségeihez részemről tíz
éven át - netalán ez idő előtt bekövetkező halálom ese
tére hagyatékomból fizetendő - évi 500 forinttal járulni
kész vagyok, mégis azon kikötéssel, hogy

I. a "Monumenta Vaticana" igazgatásának és szer
kesztésének székhelye Magyarhonban legyen, s

2. a kiadványok közzététele magyar nyomda által
eszközöltessék.

Miröl Nagyméltőságodat,mint ez ügy kezdeménye
zőjét értesitem. Budapest, 1881. deczember r o-én Dr.
Haynald Lajos, kalocsai érsek.

Nagyságos és Főtisztelendő Ur!
Mult hó 23-án hozzám irányzott becses levelére vá

laszolölag, ezennel kijelentem: hogy a "Monumenta Va
ticana" kiadása iránt, a főtiszt. n.vváradi káptalan által
javaslatba hozott vállalatot kész vagyok tehetségem sze
rint támogatni, a közlött emlékiratban kilátásba helye
zett értekezlet határozatait előre is elfogadván. Őszinte
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tisztelettel. Zágrábban, 1881. évi deczember hó 26. Mi
halovic József, bíbornok, zágrábi érsek.

Nagyságos és Főtisztelendő Káptalan!
A római szentszéknek levéltáraiban rejlő nagzrészt

kiadatlan és még fel nem használt történelmi emlékeknek
ő szentsége a Pápa által szándékolt közrebocsátására
nézve a Nagyságos és Főtisztelendő káptalan által ho
zott s folyó évi augusztus r ő-án kelt, 615. szám alatti
igen becses soraiban velem közlött határozatáról, a mint
örömmel értesültem, ugy másrészt a Nagyságos és Fö
tisztelendő káptalannak abbeli szándékát, hogy ő szent
sége a Pápa a fentemlített történelmi emlékek közrebo
csátásában felsegittessék, nemcsak dicsérem, de teljes
elismerésemet is nyilvánítani, sőt részemről igen örven
deni fogok, ha a fentnevezett levéltárban elrejtett fontos
és hasznos okmányok napvilágra hozatandnak. - A
Nagyságos és Főtisztelendő káptalannak szándékát ré
szemről is anyagilag támogatni kivánom, mielött azonban
magamat az összegre nézve elhatároznám, óhajtanám,
hogya történelmi emlékek mikénti közrebocsátására
bővebb tudomást szerezzek és az ügy biztos foganatosí
tásáról is értesüljek. Fogadja Nagyságos és Főtisztelendő

káptalan őszinte tiszteletem nyilvánítasát. Nyitrán, 1881.
évi okt. ro-ik napján, Ágoston nyitrai püspök.

Ajánlatát később, tiz éven át, évenkinti ezer forint
ban határozta meg.

Nagyságos és Főtisztelendő Apát-kanonok Ur!
A "Monumenta Vaticana" kiadása tárgyában hozzám

intézett igen becses soraira van szerenesém Nagyságodat
teljes tisztelettel tudósitani, miszerint én a kérdéses czélra
mindenesetre áldozni fogok szerény tehetségemhez képest,
ha az Ö Eminentiája elnöklete alatt tartandó püspöki
conferentián, majdan a nagymlt. püspöki kar a szöban
levő tervet magáévá teendi. Az általam megajánlandó
összeg mennyisége iránt azonban majd csak a conferentia
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alkalmával fogok határozni. Egyébként ... Váczon, 1881,
'decz. 28-án ... Peitler Antal, József püspök s. k,

Ajánlatát később tíz éven át évenkinti 400 forint
ban határozta meg.

Főtisztelendő Apát-kanonok Ur!
Folyó hó 23-án kelt nagybecsű soraira hivatkozva,

van szerenesém Főtisztelendő uraságoddal tudatni, hogy
a "Monumenta Vaticana" czím alatt megindítandó nagy
szerü vállalat fontosságát méltányolva, kész vagyok annak
létrejöttét a magam részéről is tettleges hozzájárulással
támogatni. Az összeget illetőleg azonban, melylyel a terv
kiviteléhez. akár egyszer s mindenkorra, akár .évenkint
hozzájárulni szándékozom, elhatározásomat más alkalomra
kell elhalasztanom, .a rnidön azt Főtiszt. Uraságoddal
mindenesetre tudatni fogom. Azon kérelemmel, miszerint
jelen nyilatkozatomat egyelőre tudomásul venni méltöz-
tassék, különös tiszteletem nyilvánitása mellett .
Temesvártt, r88I. nov. 24. Bonnas Sándor m. k, csanádi
püspök.

, Ajánlatát később évenkinti 500 forintban határozta
meg.

Méltóságos és Fötiszteletű Káptalan I
Folyó évi augusztus r6-án, I r5 szám alatt kelt s ál

talam a mai napon vett nagyrabecsült testvéri megke
resésére a "Monumenta Vaticana Hungarica" kiadása
érdemében van szerenesém válaszolnom. - Teljesen át
hatva egy ily hazai egyházi tudományos vállalat fontos
sága és hordereje által, részemről tehetségemhez képest
a legnagyobb készséggel hajlandó vagyok ahhoz járulni,
a mint annak tervrajza és kivitele iránt részletesebben
értesülve 'leszek. - Isten szent áldását óhajtva igyeke
zeteinkre, Bars-Szt-Kereszt püspöki várában, r88I. sept.
I-én Ipolyi Arnold s. k, beszterezebányai püspök.

Ajánlatát később tíz éven át évenkinti 250 forint
ban határozta meg.
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Nagyságos és Főtisztelendő Kanonok Ur!
Örömmelolvastam a Nagyságod által közlött a "Mo·

numenta Vaticana" kiadására vonatkozó memorandu
mot. Teljesen meggyőztek a felsorolt érvek, hogy e vál
lalat létesítése jelentékeny szolgálatot tenne az egyházi
tudományosság ügyének és ennél fogva a magyar clérus
áldozatkészség ét teljes mértékben megérdemli. Ebbeli
meggyőződésem következtében, szívesen és már most
igérem, hogy viszonyainkhoz képest a "Monumenta Va
ticana" kiadatási költségeinek fedezéséhez járulni fogok,
mihelyt az ország herezeg primása által tartandott érte
kezleten a vállalat megindítása, az ajánlott összegek meny
nyisége és külőnősen aziránt lehetőleg tájékozva leszek,
hogy e vállalat akadálytalan, megszakítás nélküli kivite
léhez lehet-e némileg jogosult remény. Fogadja .....
Pécsett 1881. nov. 27-én Dulánszky Nándor s. k. pécsi
püspök.

Nagyságos Apátkanonok U r!
A magyarországi kath. c1érus költségén közrebo

csátandó "Monumenta Vaticana" tárgyában, Nagyságod
által szerkesztett emlékiratot hálás köszönettel fogadtam.
A vállalatot részemről igen helyeslem és annak támoga
tására, tíz évre évenkint 300 forintot ezennel egyelőte

felajánlok ... Budapesten, 1882. márcziusiy-én Császka
György s, k .. szepesi püspök.

Főtisztelendő székesegyházi káptalan!
Élénk érdeklödéssel vettem a ftdö székesegyházi

káptalannak mult hó r ó-án" 615. sz. a. a "Monumenta
Vaticana" tervbe vett kiadása költségeinek részbeni fe·
dezésére vonatkozó föbecsü atiratát, melynek indokola
sát magamévá tevén, elvileg magam is a kiadá.s kőltsé

geinek ajánlatok által való fedezéset pártolom, a segélyezés
mérvét illető határozatomat akkorra tartván fenn, midön
ez érdemben a püspöki kar kebelében tartandó megbe
szélés után bizonyos megállapodás fog történni. - Tőb-

Uj M. Sion. XIII. kötet VI. füzet. 29
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biben . Kassán, 1881. szeptember hó ro-én Schuszter
Konstantin, kassai püspök.

Ajánlatát később tíz éven át, évenkinti száz forint
ban határozta meg.

Nagyságos és Főtisztelendő Kanonok Ur!
Minden előtt bocsánatot kell kérnem a miatt, hogy

a vaticáni levéltár ügyében sem a főtisztelendő Kápta
lan, sem Nagyságod levelére mindekkoráig nem válaszol
tam. Állandó teherről levén szó, ezt magamtól nem ve
hettem a szerzet vállaira, konvent-ülést pedig csak nov.
hóban tarthattam. Ebben felolvastatott a két rendbeli
irat, mely ,e nagy vállalatra vonatkozik. Bármennyire
méltányolta a magyar benezések pannonhalmi konventje
a szép tervet, nem birta magával elhitetni, hogy a fő

tisztelendő nagyváradi Káptalan a roppant ezélt egész
nagyságában rajzolta maga elé; még kevésbé, hogy a
magyarországi kath. Clerus pénzereje e roppant vállala
tot megbirja ; hiszen oly nagy mértékben van már is
igénybe véve, hogy legalább itt Pannonhalmán saját kő

telességszerü feladatainknak sem birunk megfelelni! Majd
nem évenként a "deficit"-ig költekezünk, és mégis' saját
hivatáskörünkben egész halmazát látjuk a "pia desideriák"·
nak, melyeknek teljesítését boldogabb időkre kell hagy
nunk. Mit mondjak az országos vállalatokról ugy egyházi
mint világi irányban, melyek egyenként a magyarorsz.
kath. Clerus bőkezüségére számítanak, és hova tovább,
annál sűrűbben jelentkeznek, miként másrészről a csa
pások, melyek évi jövedelmeinket a "minimum"-ra szál
lítják. Ily viszonyok és benyomások közt nem csoda, ha
a pannonhalmi konvent daczára a nagy tiszteletnek, mely
lyel a szeatszék iránt, s daczára a méltánylatnak, mely
lyel a nagyváradi főtisztelendő Káptalan által kitüzőtt

t~l iránt viseltetik, nem bir és nem is mer évenkint
~oo frtn'l többet megajánlani annál kevésbé, mert nem
birja elhitetni magával, hogy valamint a közhaza, ugy
kűlőaősen a föapátság financziális viszonyai is egyhamar
jobbra forduljanak. E 300 frtot évenként tíz évre meS"-
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ajánlja. Hosszasban irtam, mert éreztem, hogy behatöbb
indokolással kelle rajzolnom, ugy a késedelmezés, mint
aránylag csekélynek látszó évi ajánlatunk okát. Kérem
Nagyság odat, méltöztassék válaszomat őszinte, mély tiszte
letem kifejezése mellett a főtisztelendő Káptalannal kőzőlni.
Pannonhalom, 1881. nov, Ig. Kruesz Krizosztorn, főapát.

Nagyságos és Főtisztelendő Káptalan! .
Azon nemes eszme és magasztos czél, melyröl a

ngs és ftdö Káptalan f. é. aug. hó i ő-án, 615. sz. a. kelt
és hozzám intézett nagybecsű levelében értesíteni rnél
töztatott, s melynek megvalósítása érdekében engem is
felhivni kegyeskedett, a legöszintébb s legörvendetesebb
visszhangra talált lelkemben. - Szivem mélyéböl üdvöz
löm a ngs és ftdö Káptalannak valóban szép, s magasz
tos kezdeményezését a "Monumenta Vaticana" kiadása
ügyében; egyszersmind teljes készséggel kivánok a ki
adási költségekhez járulni. - Szabadjon azonban tiszte
lettel kijelentenem a ngs és ftdö Káptalan előtt, hogy a
megajánlandó évi járulékra nézve akkor fogok határo
zottan nyilatkozni, midön a kiadásokról némi tájékozást
szerezhetek magamnak. - S midön erről a ngs és ftdö
káptalant értesiteni van szerenesém. Zirczen, 188 l. szep·
tember 21-én alázatos szolgája: Supka Jeromos, s, k,
zirezi apát.

Főtisztelendő Káptalan I
A főtisztelendő nagyváradi lat. szert. káptalan ke

gyeskedett csekély személyemet a római. szentszék levél
táraiban rejlő s még kiadatlan történelmi okmányok kiadá.
sára vonatkozó üdvös szándékáról azon okból értesiteni :
miszerint e szent czélú vállalathoz én is járulnék anyagi
segélylyel. Részemről az üdvös szándéklat iránt, mind
hálás elismerésemet, mind a költségek fedezéséhez való
járulásomat, ezennel teljes készséggel nyilvánítom. -
Az apátság anyagi helyzete nem engedi ugyan, hogy
keblem sugalma szerint áldozzak, de megengedi azt, hogy
a "Monumenta Vaticana" kiadásához egyelőre 10 évi
tartamra, évi 50 azaz ötven forinttal oszt. ért. járuljak,

~9*
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tehát 10 évre összesen: 500 forinttal .... Modrovics
Gergely zalavári szt. Benedek rendű apát.

Nagyságos és Főtisztelendő Káptalan!
A kegyes tanitórend kormánytanácsa f, é. novemb.

I Ién tartott ülésében a legőszintébb örömmel vette tu
domásul a nagyságos és ftdő Káptalan azon f. é. aug.
rö-án, 615. sz. a; kelt nagybecsű átiratát, melyben arról
értesült, hogy a nagyságos és ftdő Káptalan a "Monu
menta Vaticana" kiadatását elhatározni és a költségek
fedezése czéljából a kegyes tanítórendet is bizonyos évi
járulék megszavazására felhivni méltóztatott. - A nagy
ságos és ftdő Káptalan e nevezetes indítványát s annak
- mellőzve egyebeket - az egyházi tudományosság
szempontjából messze kiható nagy fontosságát, teljesen
felfogja a kegyes tanítórend kormány tanácsa is és meg
tisztelve érzi magát a nagyságos és ftdő Káptalannak
azon kitüntető bizalma által, melyben a fönnebb említett
becses felhívása folytán részesült, annál fájdalmasabban
esik tehát, hogy számba vevén anyagi forrásait és szük
ségleteit, ugy találja, miszerint ezen magasztos ügy meg
valósítása érdekében nem hozhat oly áldozatot, mint a
milyet szíve szerint óhajtana. - Régibb alapítványaink
ugyanis, ,melyek az akkori anyagi viszonyok és kezdet
leges tanügyi állapotok szerint keletkeztek, a mai pénz
ügyi helyzet s a tanintézetek fölszerelése, ellátása és tul
csigázott követelményeivel szemben, igen nagy s alig
elviselhető terheket rónak a rendre, melyeket az általá
nosan érezhető gazdasági csapások is évről évre fokoz
nak. - A tisztelet, melylyel a kegyes tanitórend kormány
tanácsa a nagyságos és ftdö Káptalan iránt viseltetik,
nem engedi, hogy nehéz viszonyaink feletti panaszokkal
terheljük, bár nehéz a panaszos szó elfojtása akkor, mi
dön, mint a jelen esetben is, ily nagy czél megvalósu
lása iránti jóakaratú készségünk elé szegénységünk oly
érzékeny akadályt gördít. - A kegyes tanítórend kor
mánytanácsa mégis, hogya nagyságos és ftdö Káptalan-
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nak a "Monumenta Vaticana" kiadását tervező indítványa
megvalósulásához, hacsak bármily csekély részben is,
erejéhez képest hozzájáruljon: a most jelzett czélra 10
évi időtartamon át évi 30 frtot szavazott meg.... Bu
dapesten, I88!. november hó r j-án Kalmár Endre a ke
gyes tanítörend főnöke.

Méltóságos és Fötisztelerrdö Káptalan!
A méltóságos káptalannak f. évi aug. ró-án, 615.

sz. alatt kelt s minket a "Monumenta Vaticana" kiadási
költségeihez járulásra felhivó szózata, keblünkben vissz
hangra talált s elhatároztuk - noha szintén a lehető kö
rülrnények tekintetbe vételével - az emlitett mü kiadá
sához, azon évtől kezdve, melyben a mü kiadása tettleg
megindul, tiz éven át évi hatszáz (600) o. értékű frttal
hozzájárulni, azon fenntartással, miszerint az évi költség
vetés az ezen ügyben eljáró bizottság által velünk kö
zöltessék. - A főtisztelendő magyar püspöki karnak e
vállalatbani részvételtől való kizárását nem tartjuk he
lyesnek, már csak azon oknál fogva sem, mert abban
kétségen kívül vannak olyanok, kik a vállalatot szívesen
támogatnák s rnellöztetésűket zokon vennék s a káptala
nok exclusiv fellépését félre magyaráznák. - Van sze
rencsénk egyszersmind jelenteni, miszerint rnélt, Dankó
József kanonok társunk irásban kinyilatkoztatta előttünk,

hogy tíz évig még él s jövedelmeink a jelen állapot
ban maradnak, évenkint 300 olasz lirával fog a kérdéses
mü kiadásához járulni. - Fogadja ... Esztergomban,
188 I. szept- l-én. Az esztergomi főkáptalan. (Vége kőv.)

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
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accomoaatson: Auctore Nicolao Nt'lles S. J. Oemponte Tom.
I. 1879. LXL. és 496. I. 7 om. II. J881. XXXIII. és 814 l.

Az egyház szertartásainak ismerete nemcsak a lai
kusoknál, hanem magánál a szentély szelgálnál is sok
kívánni valót hagy maga után. Különösen a mi a keleti
egyház ritusait illeti, azok előttünk a nyugati egyház hí
vei előtt csaknem ismeretlenek. Bizonyára föakadályul
szolgál e tekintetben a nyelv kérdése, A keleti egyház
szertartásos könyvei nagyrészt oly nyelveken irvák, me
lyek előttünk majdnem teljesen ismeretlenek, és ha ta
lálkoznak is tudósok, kik azon nyelvekben jártasak, ma
goknak a szertartásos könyveknek tanulmányozása ezekre
nézve is sok nehezséggel jár, ezek sajátos münyelve miatt.
Annyi uj fogalommal, tárgygyal, ünneppel, ruhadarabbal,
szent-edénynyel sat. találkozunk mindkét egyház szer
tartásaiban, hogya ki minden előleges tanulmányozás
nélkül venné kezébe azok szertartásos könyveit, nem
volna képes azok értelmét felfogni, habár kűlőnben birná
is a nyelvet.

P. Nilles, jézustársasági atya, ki hazánkban nemcsak
mint jeles sz. gyakorlati szönok, és kánonjogász, hanem
a "De rationibus festorum ss. Cordis Jesu et purissimi
Cordis Mariae" czímű meglehetősen elterjedt müvéröl is
igen előnyösen ismeretes, ezen hiányon segíteni, egyszers
mind a két utolsó pápa: a bold. emlékű IX. Pius és di
csőségesen uralkodó szent atyánk XIII. Leo abbeli atyai
szándékának, hogy az egyesült keleti egyházak a ró
mai egyházzal még bensőbben és élénkebben egyesülje
nek, a szakadár egyházak pedig hovahamarabb az egy
séghez visszatérjenek, megvalósításához a maga részéről

hozzájárulni óhajtván, a fenti czím alatt egy két kötetes
munkát írt, legközelebb ugyan az insbrucki egyetemi
hittanhallgatók számára, kik az általa ellátott "Academia
iopraa,/.x~"·t látogatják, másodsorban azonban a mindkét
egyház egyesült és szakadár clerusa részére.

Szerzöt egyrészt bő nyelvismerete, másrészt az unio
történetére, a keleti egyház viszonyaira vonatkozólag
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már hosszabb idő óta folytatott forrás tanulmányai és
levéltári kutatásai, e végből tett tudományos utazásai s
ez alkalommal az illető egyházak vezérférfiaival, tudósai
val való személyes érintkezése, azokkal kötött ismeret
sége sat. kiváló módon képesítették ezen mü megírására.

Az első kötet bevezetésében előre bocsátja szerzö
a keleti egyház statistikáját Ausztria-Magyarországban,
szól a keleti egyházakban elfogadott s általa használt
kalendáriumokról, ismerteti a keleti egyház szertartásos
könyveit, magyarázza az azokban előfordulómüszavakat,
melyek helyes értelme nélkül nemcsak a szertartásos
könyvek nem olvashatók, de jelen munka sem élvezhető.

Azután párhuzamot von a görög és latin kalendárium
között s mindkettőt közli egész terjedelemben.

Az ünnepek, mindkét egyházban majd állandók,
helyhez kötöttek, naptári sorrendben következők (festa
immobilia) majd változók, minden évben más és más
naptári napra esők (festa mobilia), Az ünnepek ezen fel
osztása szolgál P. Nillesnek is, munkája felosztásának
alapjául. Az első kötetben az állandó ünnepekről szöl,
míg a másodikban a változókat tárgyalja. Még egy har
madik kötet is fog megjelenni, mely ezen czím alatt ké
szül sajto alá: "Symbolae ad iIlustrandam historiam ec
clesiae orientalis in territoriis ad coronam Sancti Stephani
pertinentibus, nunc primum ex variis Archivis Romanis,
Austriacis, Hungaricis, Transylvanis, Societatis Jesu,
aliisque fontibus erutae," s mint olyan különösen min
ket magyarokat fog kiválólag érdekelul.

Az első kötet az állandó ünnepeket azon sorrendben
tárgyalja, a mint azok hónapok szerint a kalendáriumban
következnek. A tizenkét hónap szerint a kötet is tizenkét
részre oszlik. Szerzö minden hónap nevét eleve etymo
logice megfejti, s ezen magyarázatát mythologikus meg-.
jegyzésekkel illustrálja, azután következnek a görög nap
tár szerinti ünnepek, melyeknek értelmét, jelentőségét

rendszerint a szertartásos könyvek alapján megfejti,
azokból gyakori idézeteket mellékel, kivált oly helyeknél,
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melyek dogmatikus szempontból nevezetesek. Igy például
a görögök január r ö-án sz. Péter lánczai nak tiszteletére
ülnek ünnepet, a mikor is szent Pétert szertartásos
könyveikben majd "az egyház alapzatának és a hit
talpkővének" majd "a hitezikkek ingatlan alapkövének",
majd "a hit székének, az apostolok elsejének, az első

szék birtokosának" sat. nevezik, s ezen kifejezésekkel
maga a keleti egyház nemcsak bizonyítéket szolgáltat
sz. Péter általánosegyházfőnökségeés tévmentes tanítói
hatalmáról hanem ebbeli hitéről manapság is vallomást
teszen. A 123. lapon sz. Péter és Pál apostolok ünnepén
(jun 29.) sz. Péter apostol, az említetteken kivül még ily
czímekkel tiszteltetik meg: az egyház előljárója és fő

nöke; a malaszt kulcsára; a mennyország kulcsára, Ugyau
ezen tanokat hirdetik a görögök szertartásos könyvei
szent Péter utódjairól, ugymint sz. Leo (febr. 18.) sz.
Gergely, (márcz, 12.) sz. Márton, (apr. 13.) sat. pápákról.
és szerző az illető helyeken nemcsak siet ezt megjegyezni,
hanem a szertartásos könyvek megfelelő kifejezéseit, sőt

összefüggő mondatait szószerint kőzli. Szintugy jár el
azon szentek napjain, kiket a keleti egyház külőnös mó
don tisztel, s azok irataiból kimutatja a mostani szaka
dár egyháznak a régi keleti egyház tanaival való ellen
kezését, így például bizonyítja aranyszájú sz. Jánosnál
(jan. 27.) és damascéni sz. Jánosnál (decz. 4) azok iratai
ból az egyházi hatalom függetlenségét a világitól, Stu
dita sz. Theodor ünnepén (nov. II.) pedig a római pápa
fenhatóságát az egész egyház felett sat.

Az olvasó látja ezekből, hogy szerzőnk nem puszta
naptárcsináló, hanem a naptár keretében oly mükődési

tért tudott magának nyitni, mely mig egyrészt minket,
nyugatiakat a tudomány részére felkincselt bő adatai
miatt vonz és érdekel, addig a tőlünk elszakadt keleti
~gyház számára evangeliumi kovászszá válhatik s annak
a nyugatival való egyesülését hathatósan előkészitendi.

A keleti egyház kalendáriuma ismertetését követi
a nyugati egyházénak taglalása. Ezt azonban röviden
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végzi, miután a részletes adatok a keleti egyház kalen
dáriumában mind felsoroltattak. Végül függelékképen
közöltetnek a ruthén, arabs, melchita, örmény, szír,ma.
ronita, szerb egyházak naptárai. Az egészet többrend
beli tárgymutató fejezi be, miáltal a keresés igen meg·
könnyíttetik.

A második kötet a változó ünnepekről szól. Vala
mint a nyugati egyház, ugy a keleti is az évet három
ünnepkörre osztja fel. A felosztás azonban eltér a rnyu
gati egyházban dívó felosztástól. .Míg ugyanis mi ka
rácsonyi, husvéti és pünkösdi ünnepkört különböztetünk
meg, addig a keleti egyház az évet szintén három részre
osztja ugyan, de a nyugatitól egészen eltérő berendezés
sel. Náluk az egyházi év a mi vízkereszt utáni utolsó
vasárnapunkkal, vagy mint ők azt az ez alkalommal fel
olvasandó evangelium után nevezik, a "vámszedő és fa
rizeus vasárnapjával" veszi kezdetét és annak ezen első

része a husvétra való előkészület levén szentelve, tart
egész husvét vasárnapjáig. Ezen egyházi évszak Triodi
umnak neveztetik azon szertartásos könyv után, melyben
az ezen idöezakra' vonatkozó egyházi officium egész
rendje foglaltatik. A keleti egyház zsolozsmájában a Trio
dium tartama alatt nagyobbrészt három versszakos hym
nusokból áll, innét az elnevezés Triodium, - Husvétva
sárnapjával kezdetét veszi a második ünnepkör, mely
pünkösd után való első, vagyis a mi szenthárornságva
sárnapunkig tart, a mikor a keleti egyház mindenszentek
ünnepét üli. Ugy ezen ünnepkör, valamint az annak meg
felelő szertartásos könyv Pentecostarium nevet visel s
mindössze ötvenhét napot fog lal magában. - Végül a har
madik ünnepszak, mely a keleti egyház mindenszentek
napjával kezdődik és egész a Triodium kezdetéig tart:
Octoéchusnak, vagyis nyolcz szólarnú ünnepkörnek ne
veztetik, minthogy a keleti egyházi ének nyolcz külön
bőzö szólammal bir s ezek közül az Octoéchus minden
egyes vasárnapján más és más szólarn jő alkalmazásba.
Ezen ünnepkörnek tartama ép ug-y mint nálunk a pűn-
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kösd utáni vasárnapoknak száma a husvétvásárnapja
szerint változó, majd hosszabb, majd rövidebb. A mi
pünkösd utáni tizenötödik vasárnapunk a keleti egyház
ban Szüz Mária hétfájdalmának tiszteletére van szentelve
és a nyolcz szólamú ünnepkört két egyenlőtlen részre
osztja, melynek első felébe eső vasárnapokon sz. Máté
ból, második felében sz. Lukácsból vétetnek az evange
liumi szakaszok és ezen felosztás szerint neveztetnek ma
gok a vasárnapok is Máté, illetve Lukács első, második
sat. vasárnapjának.

P. Nilles müve ezen második kötetét, ezen három
ünnepkör szerint három fejezetre osztja s alkalmas he
lyeken ép ugy mint az első kötetben nem mulasztja el,
különösen azon pontokra nézve, melyekben a keleti és
nyugati egyház közt eltérések vannak, dogmatikus, jog·
történeti sat. megjegyzéseit megtenni. Különösen tanul
ságosak e tekintetben a miket szerző az allelujának a
nyugati egyházban a nagybőjt alatti szüneteléséröl (15

és kk. 11.), továbbá az oltári szentségnek kovászos és ko
vásztalan kenyérben való consecrálásáról (22 I és kk. 11.),
valamint a halottak szombatjain t. i. hatvanad vasárnap
és pünkösdvasárnap előtti szombatokon a görög egyház
ban minden megholt igazhivő keresztényekről való meg
emlékezés alkalmából a tisztító helyről mond (20. kk. ll.
és 377. kk. 11.). Teljesen osztjuk e helyen szerzőnek ugy
csodálkozását, mint fájdalmát a fölött, hogy u Triödium
nak Nicephorus Callistus által meghamisított s mint azt
Leo Allatius "Examen Triodii" czímü értekezésében
(Fabric. Bibliothec. graec. 1. 5. ed Hamburg; a. 1772.
tom. 5.) tudományosan begyőzi, többrendbeli eretnekség
gel, nevezetesen a pokolbeli büntetések örökkévalóságát,
a halál után való részletes itélet végrehajtásának a világ
végeig való elhalasztását illetőleg beszenynyezett szövege
egynémely katholikus kiadású görög (Velenczei 1872),
szláv (Bécs. 1855.), romá.n (Nagyszeben.) Synaxariumok
ban is előfordul s mint szerzö maga személyesen meg
.gyözödött, helyenként használatban is van.
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Végül toldalékképen még nehány igen becses ér
tekezés van a mühőz csatolva, az örmények, koptok,
szirek és chaidok egyházi évéről, a jelenleg uralkodó
szentatya által a különböző szertartású keleti katholiku
sok javára 1881-ben Beiruthban alapított egyetemről, a
jezsuiták tudományos intézeteiről keleten sat. Ott talál
juk továbbá az ismeretes "Grande munus" czímű pápai
constitutiot, melyet XIII. Leo pápa a szláv apostolok
Czyrill és Method ezer éves. évfordulója alkalmából kiadott,
rövid történetével azon mozgalomnak, melyet ezen pá
pai irat keleten s különösen a szakadárok közt előidézett,

valamint szószerinti közlésével azon védíratoknak, me
lyekkel Philotheus Vryennius, nicomediai szakadár me
trópolita invectiváíra Pappadopulos lzaiás, hierodiakon,
a Hermopolisban megjelenő ' AVu.roA1j' czímű katholikus
hetilap 1881. évi folyamában felelt, és egy igen alapos
értekezést a keleti szertartások használatáról az osztrák
magyar birodalomban. Az egész müvet egy betüsoros és
egy vázlatos tartalomjegyzék zárja be.

Örömmel említjük végül, hogy e mü már is szép
reményekre feljogositó feltűnést keltett megjelenésével,
miröl nemcsak a keleti püspökök szamos ajánlásai, ha
nem azon körülmény is tanuskodik, hogy a második kö
tet megjelenése alkalmával az első már nem volt kapható.

Sajó.
Die Mart'enverehrung in den ersten Jahrhunderten,

von Hofratli Dr. F. A. von Lehrer, Mit 8 Doppeltafeln
in Stet'ndruck. Stuttgart. J. G. Cotta. 1881.

Sz. Mária tisztelete a kereszténység természetes és
szükséges követelménye azon természetes viszony és ösz

szetartozás következtében mely a gyermek és anyja kő

zött, az Üdvözitő és anyja, Mária között fönnáll. Mária
istenanyai méltösága képezi forrását mindazon tisztelet
nek és magasztalásnak, melyben Mária részesül Erzsébet
rokonánál tett látogatásától fogva napjainkig és melyben
részesülni fog a világ végeig, Máriának lelke mélyéböl
fakadt, ihletve mondott saját jövendölése szerint: "Ime
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mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék."
Máriának életében buzgó tisztelői voltak isteni gyerme
kén, sz. Józsefen és rokonain kivül az apostolok, az első

keresztény hivek, de kivált sz. János apostol, kit az üd
vözítő maga helyett rendelt anyjának oltalmára és gon
dozására. Halála után az apostoli sz. atyáktól kezdve a
többi szerit-atyák, apologéták és egyházi irók irataikban
mindenkor Mária buzgó tisztelőinek bizonyitották ma
gukat erényeinek és istenanyai méltóságából folyó egyéb
előnyeinek magasztalása által. A keresztény községek az
első századoktól fogva mindenkor és mindenütt vallásos
kegyelettel és tisztelettel emlékeztek meg Máriáról. A
Máriakultus tehát egykoru a kereszténységgel, és törté
nelme párhuzamosan halad az egyház általános törté
nelmével.

Az ujkor és nevezetesen jelen századunk szellemi
törekvésében két irányban halad., Mig u. i. egyrészt a
gyakorlati vivmányok terén ugy, miként szellemi téren
óriási erővel a jövő felé tör; addig másrészt visszahatol
a legrégibb multba, kiaknázza a rég letünt századok kor
szakait; buvár tekintetének varázsával életet önt a szá
zadok hosszú során át feledésbe ment, elmosódott kövekbe,
megcsonkított szobrokba, megszólaltatja alomtárakban
enyészetré kárhoztatott képeket, faragványokat, előszedi

a porlepte s penészette régi, alig olvasható iratokat és
mindezeket felhasználja a multnak megörökítésére, sok
problémának megfejtésére, a legkülönbözőbb eszmék és
tárgyak történelmének megírására. Röviden, az ujkori
tudomány ~létalapjának megszilárditásáraés jövőjének

biztosítására a multban buvárkodik és nevével ellentétes
jelleget öltött: archaeologussá lett.

Az egyházi irodalom terén is érvényesül a modern
tudomány ezen áramlata, és pedig legjogosu1tabban. Ha
valahol, ugy kétségkívül a változhatlan dogmákat valló
kath. egyház terén jogosultsággal bir a régészet, hogy
elleneink vádjaira korunknak archaelog-fegyvereivel élve
kimutassuk, miszerint egyházunk és annak tana szilárd
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történeti alapon nyugszik, hogy az egyház ezredéves
dogmaépületében semmi lényeges ujítás nem történik, a
mi annak látszik, nem egyéb, mint az ezredéves anyag
nak formába illesztése.

Nagy örömmel üdvözöljük ezokból az egyházi iro
dalom terén Lechner fönn jelzett müvét, mely maga ne
mében meglepő ujdonság. A Mariologia, ujabban és kü
lönösen a lefolyt esztendőben több igen buzgó müvelöre
talált ugyan, kik azonban egészen más téren mozognak,
mint Lechner. Igy a jeles leitmeritzi hittanár Dr. Kurtz
már müvének czímében kimondja, hogy ő a kath. egy
háznak, a bold. Szüzröl szóló tanait tárgyalja. müvében,
melyben Mária életének a szentirás adatainak nyomán
eszközölt rövid vázolása után a sz. Szüz körüli titkokat
szeplötelen fogantatásától egészen mennybe való felvéte
Iéig dogmatice tárgyalja. Stamm Krisztián ugyancsak
taval adott ki Paderbornban egy hasonló irányú munkát,
melyben időrendben, három részben adja sz. Mária éle
tének összes titkait és eseményeit.

Lechner azonban ezektöl eltérőleg müvészi szem
pontból indul ki a Mariakultus tárgyalásában. Mint a
Herczeg-Hohenzollern család muzeumának igazgatójától
senki sem fogja várni, hogy dogmatikus munkát írjon.
Lechner a Mariologiát kitünő müérzékkel, mint régész
tárgyalja, és e téren ő az első uttőrö.

Müvének megirására hivatala indította. Midőn

ugyanis évek előtt a keresztény müvészettel kezdett
foglalkozni, Máriának képei. különösen magukra vonták
figyelmét. Sajátszerü müélvezetet nyujtott neki a Ma
donna képek eredetének fonalán a legujabb időktől

korrendben visszahatolni egészen a középkorig. Ezen
müvészeti nyomozásai közben napról-napra szembetünöbb
lett neki a müvészeti termékük és az egyházi ugy, mint
a nép rétegeiben elterjedt Máriakultus közötti benső ősz

szefüggés. A művészi termékek, a vallásos kultus vissz
fénye gyanánt tüntek fel előtte. Ez érlelte meg benne
a gondolatot, a Máriakultus történeti menetét felderíteni,
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Észrevette nyomozásai közben, hogy az ephezusi zsinat
tól lefelé nem sok nehézséggel jár a Mártakultus leve
zetése; de az előbbi időkre nézve csak igen kevés adat
tal rendelkezett. Ráadta tehát magát az iratok és egyéb
emlékek nyujtotta kutforrások tanulmányozására, és azon
eredményre jutott, hogy az idők folytában kidomborodott
eszményi Máriakép az ötödik században már ugyszélván
teljes alakjában, megvolt.

Szerzönk egész müvén keresztül megtartja müvészi
jellegét és nem annyira tollat, mint inkább ecsetet lát
szik kezelni. Máriának azon természetfeletti képét állítja
lelki szemeink elé, a milyenné az a keresztény egyház
ban, annak eredetétől az ötödik század végéig képződött.

Ezen eszménykép első körrajzának alapvonásait az uj'
szővetségi szentírás szelgáltatja. Átveszi tehát a négy
evangeliumból, az apostolok cselekedeteinek könyvéből,

sz. Pálnak a galatákhoz irt leveléből és a titkos jelené
sek könyvébőlmindazon helyeket, melyek a bold. Szüzre
vonatkoznak, és ezen szeutirási helyekből, mint héjből

Mária szellemi képének következő vonásait fejti ki:
Mária szüz, M. az Üdvözítő anyja, Mária j'ózsefnek fe
lesége, Mária erényekben gazdag, a hitben erős, Istennek
malasztját élvezi és boldognak magasztaltatik.

Mária. képe ezen említettem alapvonásokban körül
belül a második század közepén alakult a hívek lelkében,
midőn t. i. az uj-szövetségi szentírás részei, melyek ere
detileg az egyes községeknek szánva, csak kisebb kör
ben volt.ak ismeretesek, a hivek közkincsévé váltak és
a szent történetnek egymást kiegészítő hiteles részei
gyanánt tekintettek. Ez volt az eredeti contour-rajz, mely
ből szerzö kiindulva, az egyháztörténelem fonalán igen
szép készültséggel. a sz. atyák és egyházi irók iratai
körüli meglepő tájékozottsággal nyomról-nyomra kimu
tatja, miként fejlödtek, tökéletesedtek az egyes vonások)
míg az eredeti körrajz azon élénken kidomborodó őssz

hangzatos színekben oly gazdag festménynyé lett, maly
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mint a vallásos kegyeletnek tárgya, oly kiváló helyet
foglal el az egyházban.

Az egyházi tanok kifejtését az egyháztörténet ta
nusága szerint három tényező eszközölte, ugymint : a
zsidó és pogány ellenzék, a századok folytán felburján
zott eretnekségek és a keresztény szellem saját életereje,
mely majd a tudomány eszközeivel hitágazatokba fog
lalta a valláseszméket. majd szolgálatába vonta a költé
szetet, festészetet és képző-művészeteket, hogy a szív
benső tiszteletének külsö tárgyakat is teremtsen. - Ezen
három tényezőt szerzö is szemmel tartja, és a Máriakép
minden egyes vonásának tárgyalásánál kimutatja,. hogy
e tényezők behatása alatt századok folytán mily phási
sokon ment át minden egyes vonás míg az eszménykép
aránylag legtökéletesebb alakot vett fel.

Az első fejezetben Mária szüzességének vonását
tárgyalja és kimutatja az evangeliumok, kűlőnősen sz.
Lukács evangeliumának nyomán, hogy e titokban a ke
resztények kezdettől fogva hittek, mert az evangéliumok
nem egyesek, hanem egész gyülekezetek meggyözödését
tolmácsolják. Elsorolja az ebioniták és goosztikusok el
lenzékét, kik Krisztust természetes módon nemzettnek és
születettnek állftották és ezzel egyszersmind Mária szüzi
jellegér is tagadták. Ezekkel szemben felsorolja azon sz.
atyákat és egyházi írókat, kik az ellenzék tévtanait
visszavetve az egyház hitének hatalmas védelmére kel
nek. Egymásután találkozunk itt sz. Jusztin vértanu, sz.
Irenaeus püspök, Tertullian, Origenes, sz. Vazul sz. Cy
rill jeruzs. püspök, sz. Chrysostomus, sz. Ambrus, sz.
Epiphanius, sz. Jeromos, sz. Agoston és mások iratainak
kivonataival, melyek Mária szűzi foganásának lehetösé-:
gét, valóságát és szükség'ességét bizonyítják,

Ezeknek elég terjedelmes taglalása után teli lelke
sedéssel mondja, hogy Epiphanius méltán kiálthatott fel:
"Ki merészelte valaha sz. Máriának nevét kiejteni, anél
kül, ho~y rögtőn hozzá ne tenné : a szüa". ts ho~rY ál-
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talában szokásos volt Mária nevének alkalomszerű kiej
tésénél a "szüz" jelzöt is hozzá csatolni.

A második fejezetben Mária anyaságáról szöl, és
kiemeli, mint Máriának azon vonását, mely őt legszoro
sabb összefüggésbe hozza Krisztussal. A négy evange
lium és az apostolok cselekedeteinek könyve egyaránt
J ézus anyjának vallják Máriát és ez volt kezdettőlfogva
a keresztény hivek erős hite. Lényeges különbség van
azonban Mária anyaságát illetőleg a keresztény hivők

meggyőződése, és az eretnekek felfogása között, kik őt

egyszerüen az ács feleségének tartják.
Az első eretnekek e pont körül megint az ebioni

ták és' agnostikusok, kiknek egy része az előbbiekkel

Krisztus anyját illetőleg egy véleményben voltak, másik
része vagy épen minden viszonyt tagad Krisztus és Má
ria kőzőtt, vagy pedig egészen tűneményszerűen fogja
fel ezen viszonyt, ezek az ugynevezett dokéták, Röviden
elősorolja az antitrinitáriusokat, arianusokat, apollinari
sokat, nestorianusokat és valamennyi eretnek-rendszert,
mely ellentétben áll Krisztus személyiségére - és ezzel
indirecte Mária anyaságára nézve az egyház tanával, és
melyek vagy a szentirás egyes helyeinek kihagyásán,
vagy pedig némely szeritírási helynek önkényes értelme
zésén alapulnak. - Ezen eretnek tanokkal szemben is
mét megnyitja a szeutatyák czáfolatainak egész tárházát
és bemutatja a külőnbőzö tévtanok folytán szükségessé
vált zsinati határozatokat, melyek által a keresztény tan
Krisztus Urunk személyér illetőleg tisztábban kifejezte
tett ; minek természetes következménye az lőn, hogy
Mária, kit a keresztény hivek kezdettől fogva Jézus any
jának neveztek, az ephezusi zsinaton ünnepélyesen Isten
anyjának nyilvánittatott.

A következő fejezetben Máriát, mint József felesé·
gét tárgyalja. E pontnál is hasonló módon jár el. Felso
rolja a szeritírás azon helyeit, melyekben Mária, mint
József felesége tűntettetik fel, ki azonban nem él a há
~asság- jogával Máriával szemben, mert tudomása van
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Mária szűzességi fogalmá.ról. Felhozza azon eretnekeket,
kik szerint Máriának gyermekei lettek volna Józseftől;

ezekkel szemben a szeritatyák tanítását, kik az eretnekek
tévtanait tönkre si1ányitják és Mária egybekelésének
szükségességét Józseffel kijvetkező érvekkel bizonyítják;
Szükséges volt ezen egybekelés, hogy Kriszus foganta
tása az ördög előtt elrejtve maradjon; Jézus kortársai
előtt is elfödve kellett maradnia e titoknak, mert külőn

ben el nem hitték volna; titokban kellett maradnia, mert
különben Máriát gyalázat érhette volna, vagy a törvény
szabta büntetés alá esett volna; mert különben Krisztus
önmagával jött volna. ellenkezésbe; József azért is állít
tatott Mária oldala mellé, hogy a Szűz életének tanuja
legyen; hogy genealogiája által Máriának Dávid család
jából . való leszármazását is bizonyítsa; végre, hogy
Máriát ápolja és védelmezze.

Azok ellen, kik állitják; hogy Krisztusnak testvérei
voltak, sz. Jeromos nyomán kimutatja, hogy e szó "fivér"
a szentirá.sban négyféle értelemben használtatik: I. mint
testvér pl. Ezsau és Jákob. 2. ugyanazon nép hozzátarto
zóinak jelzésére, 3. ugyanazon család tagjaira, pl. Ábra
hám és Lót, Lábán és Jákob. 4. erkölcsi értelemben pl.
az összes keresztényekről, vagy általában az összes em
berekről. És hogy eszerint azon helyeken, hol a szentirás
Krisztus fivéreit említi, e szö "frater" koránsem értendő

ugyan azon anyának, tehát Máriának több gyermekéről,

hanem azon értelemben, amint Ábrahám és Lót, Lábán
és Jákob fivéreknek neveztetnek. (106. 1.)

A Helvidféle eretnekeket, kiket Epiphanius antidi
komarianoknak nevez, sz. Agoston czáfolja és bizo
nyítja, hogy ámbár Mária és József között physikai
házasság nem jött létre soha, mindazonáltal a köztük
fennálló frigy valóságos házasság jellegével bir.

Az eddigi fejtegetéseknek, melyek szerint Mária az
Isten fiának anyjává lett, és sz. József oldalán sem
szünt meg szüz lenni, természetes kifolyása azon vonás,
melyet a következő fejezetben dicséretes buzgalommal

3°
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és kenetteljes nyelven tárgyal ezen felirat alatt: "Mária
mindenkor szüz.« Mária tehát szüz a foganásban és szűz

maradt a házasságban is, daczára annak, hogy anya lett;
mert férfiut nem ismert. A hivő számára a szülés utáni
-szüzesség époly kevés nehézséget okoz, mint a foganás
utáni. Egyik fény épugy Isten mindenhatóságának müve,
mint a másik. Voltak azonban egyesek, kik elfogadták
ugyan a foganás szűzi voltát, mert Isten fiának nem
lehet ember atyja; de Mária áldott állapotának és szű

lésének ugyanazon anatornikus, természetes következmé
nyeket tulajdonitották, mint amelyek bármely más asz,
szony iszűlésekor beállanak. E véleménynek sz. Lukács
evangeliurna is látszik kedvezni (II. 22.) "minekutánna
elérkeztek az ő tisztulásának napjai Mózes törvénye
szerint," ha a "tisztulásra" fektetjük a fösulyt : de egé
szen másként alakul e mondat értelme, és a puszta látszat
helyét a tiszta kath. tan foglalja el, ha a következő

szavakat: tisztulás najJjat" Mozes torvénye szerint is figye
lemre méltatjuk; mert igy egészen világos, hogy e szöveg
bizonyos időtartamról, melyek a szűlés és a bemutatás
között kellett lefolynia, anélkül, hogy tényleges tisztu
lást kellene feltételeznünk.

Hogy ez volt a keresztények eredeti hite, bizonyitja
Jakab "Protoevangeliuma" mely kétségkivűla hivek eb
beli meggyőződésénekkifejezése. E könyv szerint ugyanis
a Máriához hivott bába egy másik asszonynak csodál
kozva beszéli el, hogy itt egy szüz szült. Az asszony
nem ad a bába szavainak hitelt, és önmaga akara dolog
iránt meggyőződéstszerezni; de erre keze elszárad, és
csak a gyermeknek érintésére gyógyul meg ismét.

Mindamellett a sértetlen szüzesség tiszta tana mellett
sokáig tartotta magát fönn az előbb jelzett ellenvéle
mény is, mert még Tertullian is ennek hive s Origenes
is zavarba jön sz. Lukács fönebbi helyének értelmezé
sénélés az ellenvéleményhez csap át. De annál határo
zottabbban védelmezik a kath. tant alexandriai Kelemen,
ZenovEpiphanius, Ephrem, Vazul, Gaudentius és Rufinus.
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J ovinian tévtanát Siricius egy római zsinaton kárhoz
tatta 390. Ugyancsak Iovinian tevtanát czáfolja Ambrus,
Jeromos és Ágoston szentatyák,

A kath. tan bizonyitásában a szentatyák rámutatnak
az ó-szövetségi jővendőlésekre,előképekre és analogiákra.
Meggy6zően bevitatják, hogy az Isten fia születése által
sem foszthatta meg anyját a szüzesség nagybecsü kin
csétöl, hogy a szüzi szülés a szüzi foganásnak következ
ménye. hogy más uj-szövetségi helyek is feltételezik,
végre az anyának sértetlen szűzessége egyik legfőbb

érve a fiu istenségének.
Mária tehát nemcsak a foganás által nem szünt meg

szüz lenni; de még a szülés sem változtatott rajta s igy
a szülés előtt, a szülésben és szülés után egyaránt és
folyton szüz volt.

Isten ily kiváló kegyelmének, kit a természet fölé
helyezett, és annyi csodával megdicsőitett, lelke, kell,
hogy az isteni malaszt gyöngéd teremtményeinek, a leg
szebb erényeknek diszes kertje lett legyen.

Szerzö tehát Mária e lelki nagyságának szellemi
lényének is egy külön fejezetet szentel. A két első evan
gelista Mária e vonásának festéséhez semmi anyagot sem
szolgáltat, de Lukács és János evangelisták Máriát, mint
gyöngéd érzésű, eszes, erkölcsös, vallásos, alázatos) en
gedelmes leányt tüntetik fel, a Gábor főangyallal való
találkozás leírásában. Erzsébet rokonánál tett látogatása
alkalmával pedig szilárd hitet, Isten iránt lángoló buz
galmat, és hálát tanusit. Ezen és egyéb erényeit emlitik
és magasztalják Jusztin vértanu és Irenaeus; Origenes
sz. Lukács evangeliumának első fejeuteihez irt homiliái
ban az evangelium szavaiból Mária erényeit egy kel
lemes illatu csokorba állitja össze, és Mária szellemi
életét azon megjegyzéssel világitja meg, hogyaszentirás
szorgalmas olvasásával és naponkinti elmélkedéssel ké
szült első nagy hivatására. Máriát továbbá minden erény
nyel feldíszitve, a keresztény nőknek eszményképeü1
állitja föl. (148. 1.)
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Sz. Ambrus nagy gonddal szedi őssze a szentirásból
Mária erényeinek elemeit, és lehető legszebb szinekben
festi M. szellemi életét. - Öt követi nagynevű tanit
ványa sz. Ágoston, ki főleg Mária főerényeit emeli ki,
és Pelagius ellen 415. irt könyvében végre Máriának teljes
bünmentességét határozottan tanítja, miáltal Máriát, mint
Isten kiváló kegyelmének tárgyát, minden emberek fölé,
egy természetfölötti világba emeli.

Máriának azon disz es állásából, melyre őt isten
anyai méltósága emelte, önként következik, hogy részt
vett sz. fiának megváltasi nagy művében és pedig nem
csak passive, hanem tényleg is. Erre engednek követ
keztetni az evangeliumi könyvek, melyek nyomán már
sz. Irenaeus egész határozottsággal mondja ki e gondo
latot, és utána az egyházi irók hosszu sora, különösen
Tertullian, Juvencus, Zen o, Epiphanius, Ambrus, Severi
nus és sz. Ágoston, kik különböző módon, de főleg a
protoevanliumból kiindulva Éva és Máriának ellentétbe
állitása által adnak kifejezést e tannak.

Sz. Ágoston a többi között ezt mondja: "Egy asz
szony által méreg vegyitetett az ember italába, hogy
elkábuljon ; egy asszony által kellett ismét az üdvnek is
belevegyittetnie, hogy az ember ujból feléledjen. " De
hogy Máriának e közremüködése a megváltás müvéhez
nem lépte át a kellő határt, sz. Ambrus bizonyítja, mi
dön mondja, hogy Mária a keresztfa alatt állván kész
lett volna meghalni és hogy ezáltal is némileg hozzájá
rulhasson a világ megváltásához ; "de - ugymond 
Jézusnak nem volt szüksége senkinek segítségére az
egész világ megváltásában, elfogadta ugyan az anyának
szeretetét, de nem keresett emberi segélyt."

Gyakori a szeritatyák e tanának megvilágitsában
sz. Máriának ősszehasonlitása az egyházzal, melya meg
váltás müvét folytatja. Mária az egyház előképe mondja
alexandriai Kelemen, az egyház is anya és szűz egyaránt,
el Van jegyezve és szeplötelen , mint Mária.

Egy külön fejezetben tárgyalja szerzö a tisztelet azon
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külőnbőzö nyilatkozatait, melyekkel az egyház és hivek
Máriát az 5. századig illették. A legrégibb időktől fogva
tisztelettel emlékeztek meg róla az evangelisták, kü1önösen
Máté és Lukács; hasonlóképen más irók is. Igya 2. század
első tizedéből emlit egy apokryph könyvet: "a tizenkét
patriarka testamentomai" czim alatt, melyben többi közt
ez áll: "Láttam (álmomban), hogy Judában egy szüz szűle

tett, byssusból készült ruhába ötözve, kitől származott a
szeplötelen király." A szeritatyák egymásután a legma
gasztosabb kifejezésekben szólanak Máriáról. Mária a hivek
elé állittatik mint követendő példa, mint a tökéletesség
eszménye, majd ismét rnint közbenjáró és szöszölö "advo
cata Evae." Az egyház éneke.ben és imáiban "advocata
nostra" tiszteletszeval illeti. Csodatevő Gergely életleírá
sában már emlités tétetik Máriának egy csodálatos meg
jelenéséről. Nazianzi Gergely pedig Cyprian vért. fölötti
dicsbeszédében felemlíti Justinának imáját, melylyel a sz.
Máriához folyamodott, tisztaságának megőrzése czéljából.

A megholtak iránti tiszteletnek egy kiváló nyilváni
tási mődja az, hogy emlékük bizonyos napokon megünne
peltetik. A sz. Szüznek cmlékét is az egyház több ünnnep
által örökitette meg. Eleinte Máriának emléke az Urnak
bizonyos kiválóan emlékezetes éléteseményeinek meg·
őrőkitésére rendelt ünnepeivel együttesen ünnepeltetett,
amennyiben az illető eseményben Máriának is része volt,
miután élete is sz. fiáéval szoros összefüggésben állott. Ily
módon ünneplték vizkereszt és karácsony ünnepein Máriá
nak ernléket is. Azon ünnepek között, melyeken Mária
előtérbe lép, első a gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe,
mely kezdettől fogva Máriaünnepnek tartatott. A szentek
iránti tisztelet még abban is szokott nyilatkozni, hogy
tiszteletükre, sok esetben sirj uk fölött templomot emel
a vallásos kegyelet. Ilyen módon sz. Máriának is emel
tettek templomok, mint az ephezusi, melyben a nagy
egyházzsinat tartatott 43 I. évben.

A Mária iránti tisztelet még két tényezőben nyil
vánult, t. i. a költészetben és a művészetben, a festé-
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tészetben és szobrászatban. E két tényezőnek azonban
külőn szentel egy-egy szakaszt.

Mint a költészet általában, ugya Mária - költészet
is legelőször is eposzi termékeket tüntet fel. Mária élete
u. i. kezdetben legendáknak szolgált tárgyul, már pedig
a legenda a mennyiben költeménynek nevezhető, a köl
tészéti müfajok három fő osztályából az elbeszélő (eposzi)
költészetnek körébe tartozik. Ezen Mária legendák az
uj szövetségi majd orthodox, majd eretnek szinezetü
apokryph könyveknek képezik részeit, melyek ha dog
matikus, vagy történelmi szempontból nem lehetnek is
mérvadók, mindazonáltal az első századokbeli Mária kul
tusnak kiáltó tanubizonyságai. Sz. mindenekelőtt közli
"Jakab protoevangeliumának"Tischendorfféle legujabb
fordítását Thiló, Borberg, és Hofmann fordításainak foly
tonos szemrneltartásával. E könyv 25 fejezetben előadja

Mária és Jézusnak történetét Herodes gyermeköldöklé
seig. Czélja Krisztus születésének tényét és csodálatos
ságát a korabeli eretnekekkel szemben kézzelfoghatólag
előadni (2230.) A második az ugynevezett "Tamás-evan
gélium" Jézus gyermekségéről, melyben Jézusnak élete
beszéltetik el 5-10 éves koráig, azonban Mária alig em
littetik. Hogy e két apokryh evangelium történetei kő

zőtti hézag is kivolt töltve elbeszélések által, bizonyitja
Eusebius és sz. Athanáz. A "Pseudo Matthaeusv-féle
evangelium a két előbbinek szabad átdolgozása és össze
forrasztása. - "Józsefnek, az ácsnak története" a ne
gyedik századból való és eredetileg kopt nyelven volt
irva. M. halálára nézve e könyv irója azon vélemé
nyének ad kifeje ést, hogy szende, természetes halállal
mult ki. Sz. továbbá közöl "Mária haláláról" egy köny
vet Tischendorf forditása szerint, melynek eredeti görög
textusa sz. Jánost vallja szerzőjének. - Ezek után közöl
egyes helyeket a "sibylIini oraculumokból" és Juvencus
meg a IV. századbeli panapolisi püspöknek Nonnusnak
kötött beszédű müveiböl. Ennyit az eposzi Mária kőlté

szetröl,
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A lyrai költészet köréből érdekes részeket közöl az
előbb emlitett "sibyllini oraculomokból," továbbá Dama
sus pápának sz. Ambrus és Synesius püsp. a keresztény
ókor legnagyobb költőjének Prudentiusnak és Sedulius
kőlternényeiböl. Ezek után külön szól a syr kőlteszetröl,

melynek sz. Ephremtól és Cyrillonas diakonustól eredő

müveit Zingerle forditása után közli. A költészetnek álta
lában a Mária tisztelet körül kettős szerepe van. Egy
részt u. i. a Mária tiszteletnek kifolyása, másrészt ismét
e tiszteletnek előmozditására, emelésére szolgál.

A lyrikus és didaktikus költészetnek Szerzö által
közlött töredékei elevenen feltüntetik iróiknak elmélye
dését a szüz anyaság csodálatos titkába, Mária küldetése,
és az Üdvözitő megváltási müvében való titokteljes köz
remükődésébe.

A Mária költészet igen jelentékeny befolyást gya
korolt a müvészetekre is, mi nem csak a középkori, de
még a renaissance korbeli müvészi termékekből is kiri;
a mennyiben e müvek nagyrészt, ha nem is közvetlenül,
de közvetve az első századokbeli apokryph iratokból
vették tárgyukat. A Mária kultus nyilatkozásának a mű

vészet körében szenteli Sz. müvében az utolsó, igen ér
dekes fejezetet, melyben a Máriát ábrázoló festészeti és
egyéb apróbb müemlékeket méltatja. Nagy segitségére
voltak e tanulmányokban Bosio, Aringhi és Bottari
munkáin kivül Rossi, Garucci és egyéb jeles szerzök
művei,

Először szól a katakombáknak évszázadokon keresz
tül elrejtett mükincseiröl, nevezetesen a fresco festmé
nyekröl, melyek falakon és a sirkamrák fődelein ta
láltattak. Első és legnevezetesebb emlék ezek soraban a
Priscillai-katakombában feltalált és a második század ele
jéről vagy talán az első századból eredő kép, mely Má·
riát ábrázolja a kis Jézuzsal ölében és egy előtte álló
férfialakkal, ki az ó szövetségi jövendölés beteljesedésére
látszik Máriát figyelmeztetni. E kép a katakombákban
felfedezett Mária képek kőzől nemcsak a legrégibb, de
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legszebb is. Ezután felsorolja a Domitilla-katakombá
ban Bosio által felfedezett harmadik századbeli, a sz.
Marcellin és Péter, sz. Soteris-, sz. Balbina-, sz. Cyriaca-,
sz. Agnes-féle, nem különben a honunkbeli pécsi, meg
az alexandriai katakombákban, és a Thraso meg Satur
nin temetőjében talált képeket, melyek kettőnek kivéte
lével mind a kisHézussal ábrázolják Máriát, legtöbbnyire
a keleti bölcsek imádásának jelenetében. -- A Santa
Maggiore basilika diadalivén levő mozaikképek az an
nunciatiót, Jézusnak a templomban való bemutattatását,
a keleti bölcsek imádását továbbá Mária és József képét
tüntetik fel. E nevezetes emlék III. Sixtus pápa idejé
ből, tehát az ötödik század első feléből származik. E ké
peknek könyomatu másolatai Rossi és Garucci rajzai
után a mühöz csatolt B táblán szemlélhetök.

A festészetnél sokkal több Mária emléket tüntet fel
az ó-keresztény szobrászat, jobbára sirokra alkalmazott
dombormüvekben, a negyedik vagy ötödik század első

feléből. Ezek eredetének, feltalálási helyének meghatá
rozása és a müvek eszméjének elég terjedelmes leirása
után Sz. még több apróbb emléket kőzől, melyek vagy
üvegedények alapjában arany lemezre karczolva, vagy ér
meken vagy csontlemezekre vésve, többnyire Mária meg
dicsőült vagy imádkozó, érettünk esedező alakját tün
teti fel.

A szobrászati és egyéb kisebb müemlékeket hű

másolatokban a többi táblákon (IV-VIII.) közli.
Ily módon tehát a képzőművészetnek jelentékeny

része van a Mariakultus körül már a kereszténység első

századaiban. Hogy oly gyakran találkozunk Máriával a
kis Jézussal karján vagy ölében, a megváltó szűletésé

nek az egész világra kiható fontosságában leli megfej
tését. "Ami reményünk, Mária szülőttébenvan ősszepon

tosítva" mondja Archelaus.
Eképen fejtegeti Sz. a felvett tárgyat, mely a

minö magasztos magában véve, oly fontos ránk nézve,
kik e. müben a kereszténység első őt században fönn
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állott Mária tisztelet erdetét, menetét és -- ha szabad e
szót használni - fejlödését minden részben kikerekitve,
az eszményi Mária képet egy történeti alapossággal és
hűséggel rajzolt vonásokban álló, szeretetre méltó szel
lemi festményben elétüntve szemléljük. Lechner e müvé
ben bámulandó méhszorgalornmal találjuk összehordva a
a szentatyák rengeteg irataiból, az egyházi és világi tu
dósok legnevezetesebb müveiből a legtávolabb eső mu
zeumok, sirkertek monumentumaiból, sőt a föld takarta
katakombák üregeiből if'; mindazt, mi a Máriakultusnak
feltünt tésére biztos anyagui szelgálhat. És ezen anya
got nemcsak összehordva, hanem müérzékkel, ügyes
megválasztással úgy találjuk összeállitva, hogy e rnü

egy teljes, kidomboritott egészet képez, mely a kutatő

szellemet, és a vallásos keblct egyaránt kielégiti, Mária
tisztelőjét pedig valősággal gyönyörködteti.

Kár, hogy azon nagyszerű benyomást, melyet e
különben oly becses munka tesz, helyenkint tartozkodó,
határozatlan vagy egészen fölösleges megjegyzések esők

kentik, a felébresztett melegebb vallásos érzelmet némi
leg lehütik. Ily heterogen elemnek tekinthető ezen ki
tétel: "Az egyház az evangéliumok nyujtotta elbeszélése
ket történet gyanánt fogadja el és a különböző tudósi
tók eltéréseit, valamint a látszó és valódt ellenmondásokat
hivő módon egyenliti el. A kritika külőnősen Jézus
gyermekségének történetét mondának tekinti (b. 1.) •••
az ujjabb itészet is megindult a mondai anyagból a tör
téneti magot kiszedni." (7. 1.) - "Feltehető - mondja
tovább, hogy azok, a kik Krisztus tetteiről és tanitásai
ról való értesülésüket Márk evangeliumából meritették,
kezdetben egyszerüen József fiának tartották Krisztust,
mert ezen evangelium Jézus gyermekségét nem tartalo
mazza." - E feltevés vajmi gyönge alapon nyugszik,
tudva azt, hog-y a kereszt. hivek nem kizárolag a szent
irásból merithették vallásbeli ismereteiket, hanem legna
nagyobbrészt az apostolok, vagy azok tanitványainak
élőszóbeli tanirásából. Ezen esetben, mely a feltevésnél
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biztosabb alappal bir, ezen községek is épen ugy ismer
ték Jézus származását, mint azon községek melyekben
Máté és Lukács evangeliumai olvastattak.

Hasonlóképen fölösleges és a vallásos érzést kel
lemetlenül érintő kitétel ez is: "Akár hogy tekintjük az
evangelistákat, akár mint olyan irókat, kik minden egyéb
iréval egy mérték alá esnek, vagy akárhogyan." (185,
1 86. 1.) Szerény véleményünk szerint fölösleges volt e
helyen ezen kétely támasztó megjegyzéssel élni.

Ilyen és hasonló helyekkel találkozikugyan a tüzete
sebben vizsgálónak szeme; de ezek a münek érdemleges
részét nem érintik. Lehner maga is állítja hogy nem
dogmatikus, hanem inkább archaeologus müvet akart írni,
s igy nem lehet csodálkozni, hogy nem sikerült minden
hol a legalkalmasabb és kifogástalan kifejezéseket hasz
nálnia, midőn a dogmákkal oly szorQ,s összefüggésben
ben levő dolgokat beszél meg. Szerzö e müvével nagy
szelgálatot tett az egyházi irodalomnak, bátran morid
hatjuk, hogy hézagot töltött ki és maga nemében egye·
dül álló. Legbensőbb meggyőződésünk az, hogy min
denki, ki csak egy keveset érdeklődik az egyházi
archaeologia iránt, élvezettel fogja e művet olvasni; mert
röviden és mégis érdekesen tárgyalja mindazt, mi czél
jához tartozik. Szivünkböl óhajtanók, hogy szerző tanulmá
nyait a későbbi századokra is kiterjesztené és a Mária tisz
telet terjedését az ötödik század után egy hasonló műben

ugyanazon buzgalommal és ügyszeretettel kidolgozva
kőzzé tenné.

Zebegényi.

V E G Y E S E K.

GLORIA LAUS ET HONOR, IOANNI X. SIMOR CARDINALI,
ANTI~TlTI ALTO, IUBILAHI.

Dísze, ki már századnegyed 6ta a püspöki tr6nnak:
Bíboros érsekatyánk, nestorkori éveket éljen!
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(Ö Emja) püspöki jubilaeuma alkalmából szülö
helyének, Székesfehérvár városán ak egy ott állitaridő

árvaházra százezer forintot adományozott. Melyről az
adományozási oklevél már elküldetett. - A nagy
szombati káptalan felsegitésére 100 ezer forintos ala
titvényt tett. - Ugyanezen alkalomból Della Vedava
turini szebrász nál elkészült Pázmány Péter másfél
öles márvány szobra, diszes oszlopcsarnok és menye
zettel, mely a főszékesegyházban fog felállitatni.

(Egy munkatársunk) kimutatja, hogy Ö Emja éle
tében, mily sokszor szerepel a tizedes szám, mely töké
letesnek mondatik. (Clern. Al. Stromatum VI. r ő.)

la. lustrumát éli papságának.
10. János az eszterg. érsekek sorában.
10. János a győri püspökök sorában.
10 éven át ült a győri pűsp. széken.
10 betűből áll e szó "győri püspök."
10 suffraganeusa van van guberniuma alatt.
10 betüből áll e szó "cardinalis :"
10 betü a neve "Simor János."
10. hóban lett felszentelve - (1836. október.)
10. betü ker. nevének kezdő betüje a J, innét szá

mítva vezeték nevének kezdőbetüje S, szintén tizedik.
(.szent Teréz) halálának háromszázadik évfordulója

alkalmával (meghalt 1582. okt. 15.) a Pelerin czimü
párizsi ujság gyűjtést rendez. Ezen gyűjtés czélja sz. Te
réz Avilában, Spanyolországban levő születési háiának
megvételére pénzt szerezni. Ezen ház hajdan a Sz. Te
réz által a szigorúbb fegyelemre visszavezetett karmeli
ták zárdája volt, jelenleg pedig városi normális iskola.
A szent ohajához képest, ezen ház most előbbi rendel
tetésének vissza fog adatni és minden nemzetiségű

kármeIita rendü áldozárok befogadására fog szolgálni,
kik a minden felől odajövö zarán dokok lelki gondját
fogják viselni. Evvel kapcsolatban czélba vétetik egy
muzeum fölállitása is, mely a szentre vonatkozó tár
gyak u. rn, ereklyék, képek, könyvek, megőrzésére fog
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szolgálni. A szükséges költségek előteremtésérea gyüjtő

lap mindenekelőtt azokhoz fordul, kik a szent kereszt
ségben sz. Teréz nevét vevén föl, a Szent leányaivá let
tek. Csak egy frankat (50 o. é. kr.) kér tőlük, hogy
őket védszentjük születési házának tulajdonosaivá tegye.
Azonban mások is beküldhetik ezen összeget oly Teréze
kért, kik vagy már nincsenek ez életben, vagy még
nem születtek, sőt olyanok helyett is, kik ezen elöjo
gukkal nem tudnak, vagy nem akarnak élni. Meg va
gyunk győződve, hogy széles e hazában is, hol annyi
nő tiszteli sz. Terézt é~i védszentül, ezen felhivás
élénk viszhangra fog találni. És azért a legnagyobb
készséggel megnyitjuk az ezen czélra való aláirást. A be
gyült összeget rendeltetése helyére fogjuk juttatni.

(Megjelent.) l. Egyházszónoklati Kérdések. Irta egy
Kassamegyei áldor, Budapest 1882. Tettey. Kis nyol.
czadrét 2 l 5 lap. Ara l frt- 40 kr. Igen szép dolgozat,
mely könnyü, kedves modorban üdvös szabályokat ad
elő. Kiállitása is (Kocsi, Budapesten) izlésteljes. 
2. Novemberhava. A tisztitó helyen szenvedő lelkek em
lékének szentelve. Dosenbach után Lessenyey Ferencz.
Második kiadás Szatmár 1882. Tizenhatodrét 32 I lap.
Ára 60 kr. Szerzönél intentiókra is kapható - 2. Az
eleusisi mysteriumokróI. Bölcsészettudori értekezés gya
nánt irta Warga Samu, Benedekrendi tanár. Buda
pest 1881. Franklin-társulat 103 lap. nyolczadrétben.
Nagy szorgalommal s világos átlátszó elrendezésben
végrehajtott mü, mely a titokzatos régi világban bizto
san vezet, s bevilágitja az egyiptomi és görög tomplo
mok rejtekeit. Kár, hogy sok görög szavat forditatlan
állapotban hagyott, ha csak körülirva magyaritja, a nagy
.közönség is élvezhette volna. Minthogy érintkezik a tit
kos fegyelemmel, egyik részletét még taglalni fogjuk.
4, A klastikus arab nyelvtan kézikönyve. Iskolai és ma
gánhasználatra. Irta Dr. Kanyurszky György. Bécs 1882.
Holzbausen. Nyolcz. 150 lap. Ara 3 írt. Szerzö sajátja.
Szép kiállítás. - 5. Magyar Phil. Szernle. Szerk, Baráth
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Ferencz es Bőhm Károly. Aignernél. 3. fűzet. - 6. A
tisza-eszlári vertanu leány. Irta Eszlári. Eger 1882. Szol
csányi Gyula. Kis nyo1czag 22 lap. Ára 8 kr. - 7. Svéd
költökből. Forditotta Győry Vilmos. Budapest 1882.

Franklín-társulat. Nyolczadr. 390 lap. Ára 2 frt. 40 kr.
- 8. Kisfaludy Károly élete és munkái. Irta Bánóczy
József. r. kötet Budapest 1882. Franklin-társulat. Nyol.
czad. 4I I lap. Ára 2 frt, 40 kr, - 9. Ballagi: Magyar
német és nemet magyar szótára megjelent a Franklin
társulatnál ötödik kiadásban. Tömnyomat. Kötve ára 14 frt.

/Irodaiom.) Az ország biboros főpapja, Simo« 'János
Ö Eminentiája költségén, e napokban hagyta el a sajtót:
Monumenta Ecclesiae Strigont"enstS. Ordine chron. disposuit,
dissertationibus et notis illustravit Dr. Ferdinandus
Knauz, Abbas de Serfel, Ecel, M. Strigon. Canonicus
ect. Tomus secundus. Ab. anno 1275. ad annum 1321.
Nri. l-927. Cum 6 tabulis lithographicis et 14 sigillis
ligno incisis. Strigonii. 1882. Typis descripsit Gustavus
Buzárovits. Negyedrét. I-XLIX. q83 ll. IIS iv, Ö Emi
nentiájának : "ln parennem feliciter transacti Festo ss.
Apostolorum Petri et Pauli Episcopatus sui anni vige
simi quinti memoriam" fiui szeretettel és hódolattal
ünnepélyen felajánlva. A nagyszerű művet ismertetni
fogjuk. - 2. Syntagma Theol. Dogm. Fundamentalis.
Concinnatum per Joannem Ev. Zádori, Theol. Doctorem
et professorem in semin. Strigoniensi. Cum approbatione
Ordinariatus. Typis descripsit Gustavus Buzárovits. 1882.
Fasciculus primus. Nagy nyolcadrét 80 lap. Az alap
vető hittan kezdete; körülbelül egy év alatt megjelenik
az egész mü, mely mintegy -{O ivböl fog állani. 
3. Hogy állunk a magyar nyelv dolgában. Irta Rákosi
Sándor, egyetemi tanár. Nyelvészeti vitairat. - 4. Strasz
szer Marczián Ferencrendi áldor, elöfiz. hirdet ily czimü

munkára : Májusi Gyöngyvirág. 16 Májushavi szent be
szed. EIM. ára l frt., mely Budapestre küldendö a Fe
rencziek zárdajába. Tíz példány után egy t.példánynyal
kedveskedik a szerzö.
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(Némdirodalom.) I. Megjelent teljesen: Das arrne
Leben und bittere Leiden Jesu Christi, und seiner
heiligsten Mutter Maria. Nach den Gesichten der gott
seligen Anna Cath, Emmerich. Brentano jegyzetei nyo
mán, kiadta Schwoeger, redemtorista. Regensburg 1882.
Pustet Frigyesnél. Negyedrét LXII. és 18J6 lap. Husz fü
zetben. Ára 10 márk, 50 fillér. Három kötetben lJ márk
50 fillér. Van benne 60 szép fametszetü kép, szárnos

gyönyörü initiale, egy szineskép, két térkép. Nyomása
nagy betükkel történt. Más különféle kötésekben is
kapható. - Kik a Jézus élettörténetét ismerik az evan
geliumból, meglepetnek az érdekes részletek olvasásakor.
Van ugyan a látásokban egynehány adat, melyek az
álevangeliumokban is találhatók, de ezek azért lehetnek
igazságok. Egyébként pedig oly érzelem gazdagság, oly
kegyelet, annyi lelkesedés van ezen elbeszélésekben,
hogy a Jézus hivei kellemes elmélkedést, gyullasztó he
vületet lelnek azokban. Mindenkor vágyakodott a ke
resztény lélek. azon részletek után, melyek Jézus élet
történetét környezik, de az evangeliomokból kimaradtak,
ezen müben feltalálhatók, azért a jelzett jámbor érdekelt
ségnek, szent kiváncsiságnak itt eleget tehetünk. Melegen
ajánljuk azoknak, kik elmélkedő olvasmányaikban ujdon
ságot keresnek. ....,.... 2. Die kirchliche Sequenz: Komme
heiliger Geist, Veni sancte Spiritus. Elmélkedések, an
gol kézirat után forditotta Zardetti Ottó. Freiburg 1882.
Herder. Tizenhatodrét 156 lap. Ára 50 fillér. - J. BIu
men aus dem kath. Kindergarten. Von Franz Hattler
S. J. Gyermeklegendák. Harmadik kiadás. Freiburg.
1882. Herder. Tizenhatodrét. 218 lap. Ára 80 fillér, kötve,
I márk.

(Nagy feltünést okozott) Münchenben egy kis irat,
(Eine kleine Hausapotheke) melyet Dr. Nussbaum, hires
orvos irt. Egyebek közt feltünteti, mily romlást okoz a
gyermek és serdült ifjak életében a sok iskolai ülés, és
a sokféle tanulás. "Mód nélkül tévednek azok, kik azt
vélik, hogy a gyermek nyolcz napontai órán át többet
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tanul, mint négy órán át. Ezen túlhajtott követelésből

származik a velő rnegfeszitése, fejfájás, orr vérfolyás, fény
telen szemek,rövidlátás, tűdösorvadás, az úgynevezett
iskolai gelyva, aranyér, stb; mindezekröl nekünk orvo
soknak. bő tudomásunk van, s mindenki belátja, hogy
ez a túlságos erőfeszítésből származott. A tornázás e
bajon nem segit, sőt a gyenge táplálkozásu gyermekek
nek ártalmára van tornázás.. E bajokon csak a tanulási
idő korlátozása segithet. " A lapdázást a torna nem pó
tolja. A papnöveldékben is évröl-évre nagyobb a
tüdősorvadások száma, pedig fölvétel előtt megvizsgálta
őket az orvos; mert hát a főtanodákból jönnek az ujonczok.
Ideje volna, hogy ha németektől vettük a 8 órai iskolai
időt, most ahogy ők is belátják a hibát, okuljunk. Melior
est asinus vivus, leone mortuo.

(Franczia dolgok.) Azon atyákat, kik nem akarják
istentelen iskolába küldeni gyermekeiket, öt napi bőr

tönnel bünteti a kormány. Előbb a szerzetesek , most az
atyák lakják a vallás miatt él. börtönt; mindez a szabad
ság nevében történik. - Párisban 141 atheus iskola
mellett 134 keresztény iskola keletkezett, s ezek fentar
tasára a kath. családok 5 milliót adtak össze. Azonkivül
gondoskodva van, hogy az atheus iskolába járó ifjuság,
miután a termekben nem szabad a vallást előadni, ott
hon részesüljenek vallástanításban. Evégből előkelő fér
fiak és hölgyek hitelemző egyleteket alakitottak, a há
zakba járnak, vallást tanitani. A főváros ezen nagyszerü
példája máris utánzásra talált a vidéken. - Keller kép
viselő a kath. congressuson nagyszerű beszédet mondott
s teljes ellentállást ajánlott az atheus törvénynyel szem
ben, melyet moralis nyaktilónak nevezett, ez úgymond
a forradalom koronája akar lenni. Chesnelong elnök a
teendőket e három szóba foglalta: ellentállás, egység,
kitartás. - A lyoni nők egyletet alakitottak, azt hatá
rozván, hogy fiaik mellökön keresztet viselnek, jelezvén,
hogy keresztények, habár atheus iskolába kell járniok.
- Ez;ek a franczia katholikusok mindent tudnak, lelk~'
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sültségök határtalan, áldozatkészségük bámulatos, csak
egy nagy hibájok van, nem tudnak választások alkal
mával sikerrel korteskedni, és engedik azt a néhány gazt
uralkodni mag ukon. Ha a magyar kortesvilág titkos tu
dományát a franczia katholikusokkal közölhetnők,föltéve,
hogy van képességők az ezernyi eszköz felhasználására,
a köztársaság nyomorgatói menten elbuknának.

(PázmányarczkéjJe.) Talán emlékeznek t. olvasóink,
hogy Ürge Ignácz missiotársaságí áldor, Chinába utaz
ván, Ceylon sziget, Galle városában, egy volt kolostor
ban Pázmányarczképére akadt. Hajdan ez a jezsuiták
zárdája volt, kik rendjök nevezetesb férfiainak arcz
képeit gyűjtötték. Kőzőlvén levelét, Fraknói Vilmos apát

kanonok oda irt a kép megszerzése végett, s az a na
pokban Tríesten át megérkezett. 80 cent. magas fára
van festve, tempera festékkel. Technikája érdekes, de a
nagy főpap arczképe egészen elüt a hazai ábrázolatokkal
A müvész, ugylátszik, saját képzeime szerint festette.
Kezében kettős keresztet tart, vállán érseki pallium.
Felirata: Cardeal Pazmano, Arzobispo de Strigonia, 56
anos, Pázmány 1626. évben volt 26 éves. - A kanonok ur
200 frankot küldött az illető missionak, mely a Szentbene
dek-rendi papok vezetése alatt áll.

(Lavigerie) algiri érsek bibornok lett, s Grevy adta
át neki a biretumot. Ugy üdvözölték mint Afrika első

bibornokát; azonban egy franczia lap megjegyzi, hogy
második. Ugyanis 1227. évben sz. Rajmund Tunisba men
vén megváltani a rabokat, elfogyván pénze, ott rekedt.
Ugy történt a dolog, hogy egy rabot akarván meg
váltani, maga lett helyette rabszolga. Azután sokat pré
dikált, tanitott és számos ker. rabot jámbor életre vezé
relt, egynehány arabot is' megtéritett. Ezek folytán laka
tot adtak szájára, melyet csak evéskor vettek le ajkairól.
XI. Gergely hallván ezekről, megváltotta s legott bibor
noknak is nevezte ki. Rómába menvén, utközben meg
halt. Igy tehát Lavigerie második afrikai bibornok.

Szerkeszti: Z A D D R I J Á N O S.
-----EI6ftzetési dlj egész évre (ffrt;~t. ért.
- ~"ter~om, 1883. Nyomatott Buzárovits-Gusztá·-V1l-á~l.----
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L

Secrecsent mosni - mint a közvélemény tartja
haszontalan munka és siker nélküli fáradság. Ámde

olykor-olykor a szerecsen mosás mégis meglepő ered
ményre vezet. A szerecsenek ugyanis nem mindany
nyian egyenlők. Vannak val6di- és di-szerecsenek. Az
előbbiek a természettől kapták fekete szinüket s azért
hiába mossuk őket; - a legjobb fajtáju szegedi
!Szappan sem viszi le róluk az Isten adta 'szint ; az
utóbbiak azonban mesterséges uton lettek befeketitve
s ennélfogva gondos mosás után visszanyerhetik el
veszitett fehérségüket. - A valódit a nem valóditól
megkülönböztetni sokszor nem' kőnnyü, de sőt nehéz
feladat. Nehéz főleg a mai szédelgő világban, midőn
mindenütt és mindenben hamisitassal találkozunk. A
többi közt a történelem terén is a magdeburgi cen
turiátorok idejétől kezdve napjainkig folyton virágzik
a hamisitás s e szerint a történelmi befeketités is.
Az igazság ellen azonban hosszas ídeig és tartós si
kerrel küzdeni nem lehet. A történelmi harnisitások,
a historiai befeketitések előbb-utóbb napfényre ke
rülnek. A jelenkori protestansés szabadszellemü tör
ténetírók nagy része ugyan még mindig hamisitani,
még mindig feketiteni igyekszik a kath. egyház ro
vására. De örömmel jelezhetjük, hogy ez idő szerint

Uj M. Sion XIII. kötet. VII. fti.et. 31
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mindegyre növekszik a részrehajlást nem ismerő, a
párt és felekezeti érdekeken felül emelkedni tudó,
bár egyébként nem orthodox szellemü historícusok
száma. A legujabbkori kutatások dús eredményei:
a napfényre került és eddigelé ismeretlen adatok
egy részt, másrészt pedig a választó-vizként müködö
józan kritika még az egyház ellenségeit is lefegyve
rezik. A jelen század folyamában ismételve megtör
tént, hogy a katholikusok igaziták helyre az elődeik

által elferditett történeti tényeket ; a katholikusok
mcsták fehérre a régibb hitsorsosaik által befeketí
tett történelmi kath. személyeket. - A római pápá
kat ama vád ellenében, mintha tőlük származtak volna
az, ál-izidori hamis decretalesek, - nem csak kath.
szellemü, de pretestans jogászok is, mint p. o. Rich
ter, Hirschius erélyesen védelmezik. A Johanna pa
pissáről szőlő sületlen rege felett mai nap a jóra
való akatholikusok is szánalommal mosolyognak. Az
annyiszor meghurczolt VII. Gergely pápáról e szá
zadban a protestans Neander és Leo lelkesedéssel
beszélnek. Legujabban egy protestans férfiu: Opitz
a napnál világosabban kimutatá a Stuart Mária ellen
szört alávaló protestans rágalmak alaptalanságát. Ra
gyogó képet nyujtott a szerencsétlen királynőről. El
lenben egész meztelenségében ecsetelé a vértanunő

hatalmas ellenségének, - a protestansok által fen
nen magasztalt Erzsébet angol királynőnek végtelen
gonoszságát*) .- Igen a gondviselés megengedé él
nünk, hogy mai nap a kath. egyház és kiváló kath.
személyek ellen a történelem terén emelt s ördögi
álnoksággal kigondolt hamis vádakat - kath. szer
zök rnellöztével - akatholikus irók nyomán is fé
nyesen meglehet czáfolnunk. Megéltük az időt, mi
dőn a protestánsoktél eredt mocskot és szennyet

*) "Mária Stuart. Nach den neuesten Forschungen, dsrgestellt von
Theod, Opitz. 2. B. Freiburg. 1879- 188z.
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protestans kezek igyekeznek eltávolitani. Tehát
ez idő szerint a szerecsen mosás épen nem nevezhető

hálátlan munkának. És valóban mindegyre csökken
az ál-szerecsenek száma. De azért még mindig van
nak ál-szerecsenek, vagy legalább is gyanus szinü
aethiopok. - Ilyen a többi közt a történeti neveze
tességü Te/zel 7dnos is. Az ál-reformatiő kezdemé
nyezője mellett szerepelt e férfiut a protestansok el
annyira befeketitették, hogy még a katholikusok is
mai napig gyanus szemmel tekintnek az eltorzitott
alakra. - Tetzelnek tisztára mosása kissé nehéz fel
adat; de nem azért mintha ő a valódi szerecsenek
fajából volt volna., hanem mert hiányzanak "a tisztá
zásához igényelt elégséges segédeszközök. O ugyanis
nem vitt kiváló szerepet a történet szinpadán s ép
ezért rá vonatkozólag cseké)yebb s kevésbbé fontos
történeti adatokkal birunk. O egyszerüen mint meg
hurczolt, kegyetlenül megrágalmazott alak áll előt

tünk, - a nélkül, hogy akár az ellene felhozott bű

nök valódisága, akár pedig alaptalansága teljes mérv
ben ki lenne mutatva. Innét van, hogy a protestans
történetirók még nem jutottak el azon pontig, misze
rint Tetzel ártatlanságát nyiltan elismerni hajlandók
lennének. Ez különben is részükről rendkivüli önmeg
tagadással járna. Tetzelt ártatlannak hirdetni annyit
tenne, mint a reformatio utjára lépett Luthernek sze-,
mébe mondani: "Neked tulajdallkép semmi okod sem
volt a bucsúk és bucsú hirddések .ellen debachalnod. Te
nem vagy képes indoko/Hi az első lépést, melylyel a, re
jormdlds miivét megkezd/ed." - Ilyesmit Luthernek
szemébe mondani, annyit jelentene, mint félig megta
gadni a protestantizmus jogosultságát. - Tehát a
protestansok, a Tetzel-kérdést illetőleg eddigelé rész
rehajlatlanoknak nem mutatkoznak s talán míg pro
testansok maradnak, soha sem is leendnek részrehaj
latlanok. - Egyenesen nem nyilvánitják, de nem ís
nyilvánithatják Tetzeit ártatlannak. De kerülő uton

.}t~
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mégis Tetzel javára dolgoznak s közvetve segédesz
közöket szolgáltatnak e férfiu tisztázásához. -- A
legujabbkori protestansok egyrészt minden igyekeze·
tük mellett sem képesek Tetzel ellen valami ujabb
vádakat' emelni, hanem csak egyszerüen felmelegitik
a régieket; másrészt pedig nyiltan elismerik, hogy e
régz' vádak csupán a nép közt kertizgett hireken, puszta
álHtásokon alapul71ak. - S e tény felette megköny
nyiti a kath. történetirók fáradozásait, -- kik az adott
körűlmények közepett kielégitő m6don képesek Te
tzelnek ártatlanságát felderiteni. Különősen két né
met irá u. m. dr. Groue (1853.) és HermanII (1882.)
voltak azok, kiknek sikerült kimutatniok, miszerint er
kolesz' lehetetlens</j igazaknak tartanunk a Tetzel ellen
emelt vádakat. E két iró egyuttal azon meggyőző

dést kelti lelkünkben, hogya sok szennytől megtisz
titott Tetzel mint derék s tiszteletre méltó alak tün
döklik előttünk. - A nevezett két ir6 nyomán az
alábbiakban előbb Tetzelnek torzalakját. azután va
lódi képét fogjuk ecsetelni.

II. .

"A' ki ismeri dr. Luther Mártont, az z'smeri Te
tze! :János nevét is, mert e két név ugy kö'veti egymást,
mint villám követi a mennydorgést. Igaz ugyan, hogy az
utóbbi hirhedt fétjiu, élete üdz'tő és lélekemeliJ hatást
nem gyakorol reánk, ellenkezőleg mint slitét szinoe bur
kolt és szeJtnyjoltokkai telJes alak tünik eléJlk, mef.ynek
szemlélete elsa soroatt is az undor érzelmét élesztt' fel Á?eb
lünkben. Amde azért mégis annak vagyunk monióz': hogy
Tetzelt Luthertől elválasztanunk nem lehet, mer: nélkille
Isten országának ama nagy /lrjiát meg nem ért/ük, de
sat azt kell mondanunk, miszerz'tlt Tetzel ama soNt hát
tér, mely mellett a reformotornak fénysugarai elato'rnek.
- .Igy jellemzi Tetzelt az Evangel. Wochenblatt für
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die Kreise Saarbriicken" czimü német lap (1880. máj.
23.) E jellemzésben benn rejlik en miniature a torz
kép, melyet a protestansok Tetzelről készitettek ; ben
rejlik egyuttal a czél is, mely miatt a torzkép ké
szült.

De lássuk közelebbről és vegyük tüzetesebb
szemlélet alá a torzképet.

Tetzel már csak nevénél fogva is borzalmat kelt
a pretestans fülekben. Igen, mert mint Vogel állitja,*)
- bár bebizonyitani nem tudja -- e név arabs nyel
ven ördögöt jelent. - Ez az ominozus nevü lipcsei
származásu férfiu tanulmányai végeztével szűlőváro

sában a dömések szerzetes-rendjébe lépve, elöljárói
figyelmét főleg életrevalósága és ügyessége által
csakhamar magára vonta; s ugy történt, hogy fel
szentelése után csak pár évig volt kénytelen a ko
lostor zord falai közt egyhangu életet élni. Ugyanis
engedeimet nyert a kolostoron kivüli predikálásra,
illetőleg vándor sz6nok minőségben Zwickauba kül
detett. Itt azután rö vid idő alatt a nép kegyeltjévé
lett. Ezt azonban korántsem fényes sz6noki tehetsé
geinek avagy erényeinek, hanem főleg annak köszön
heté, hogy nagyon tudott a nép szája ize szerint
beszélni s értett ahhoz: miként lehet a müveletlen
tömeget buzditani, furfangos m6don elámitani, anél
kül, hogy az elámitottak erről legkisebb tudomást
vennének. Egyszer a többek közt valamely harango
z6nál kopogtatott be s kért tőle szállást és ellátást.
A harangoz6 szegénységére hivatkozva, nem volt haj
land6 őt vendégül fogadni. "Ha csak az a baj, hogy
szegény vagy és nincs pénzed - nem kell engem
elutasitanod - szőlt Tetzel a barátságtalan haran
goz6h0z, majd szerzek én neked pénzt. - Nézd meg

*) Leben dcs plipstlichen Gnaden-Predígers und Ablass·Kramers
Tetzel. Leipzig. 171 i. S. 36.
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a naptárt: minő szentnek ünnepe lesz holnap!" A
harangozó a nála sans géne megtelepedett vendég
nek engedelmeskedett s a naptárba tekintve, igy vá
laszolt Tetzelnek : "Holnap Juvenalis ünnepe lesz,
- hanem nagyon kár, hogy ez a szent egészen is-
meretlen." "Nos hát szólt vigasztaldlag a vándor sző

nok - majd megfogjuk őt ismertetni. Holnap korán
reggel menj a toronyba. Huzd meg mind a haran
gokat, mint ezt sátoros ünnepeken tenni szoktad, s
hirdess nagy misét a népnek. « - A harangozó más
nap valóban igy cselekedett, s a nép csak ugy özön
lött a templomba. Tetzel a szőszékre lépve igy kez
dett beszélni: "Oh kedves atyámfiai! valami fontos
dolgot akarok én nektek ma mondani s ha ezt nem
tenném: akkor ugyan legkevésbbé sem remélhetné
tek az örök üdvösséget. Jól tudjátok, hogy már rég
óta segitségül szoktátok hivni a mennyben lakó s ál
talatok is ismert szeriteket. Ámde ezek a szentek már
megvénültek ; a mi sok és hosszas könyörgéseink ki
fárasztották őket s ezentúl nincs kedvük ránk hall
gatni. -- Mai nap sz. Juvenalisnak üljük emlék-ün
nepét. Ezt a szentet ti még nem ismeritek, de kell,
hogy őt ismerjétek. Ez a szent ép azért mert uj
előttetek s mert eddigelé őt segitségül hivni nem
szoktátok, édes örömest megfogja imáitokat hallgatni.
Juvenalis sz. vértanu volt, kinek vére ártatlanul öm
lött ki. De hogy az ő ártatlansága Isten előtt rátok
nézve gyümölcsözővé lehessen, kiki helyezze mai nap
adományát az oltárra. És pedig ti előkelő és gazdag
hivek legyetek elsők, kik adomány-adásban a töb
bieknek jó példát mutattok!" Erre azután megkez
dődött az adományok adása s mivel Tetzel őröket

állitott a templom ajtajaihoz s ő maga vizsla szem
mel nézte az adakozásokat, senki sem mert a sz.
helyről adomány-adás nélkül távozni. - A dúsan
befolyt alamizsnából valamicskét az oltáron is ha
gyott, a többit pedig zsebre dugá s midőn a haran-
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goz6nak markát is megtömte, hamis mosolylyal kérdé
őt: "Nos lesz-e pénzünk a vacsorához?"

Ilyes és ehhez hasonló csinyek természetesen nem
maradtak titokban, mert ha Tetzel betömre is bün
társainak markát, de nem tömhette be egyuttal azok
száját. A jelen században élt Hoffmann sem vehetett
volna tudomást e csínyről, ha annak hire el nem ter
jedt s mai napig fenn nem maradt volna. Pedig
Hoffmannak volt tudomása e csinyröl, melyet mi is
az ő műve ') nyomán beszélünk el. Hanem hát a esi
nyek hire korántsem ártott, sőt inkább használt Te
tzelnek. Ép ily ember vala alkalmas a bucsuk hirde
tésére. Mert, hogy Hoffmann nyelvén beszéljünk, 
a bucsu tudvalevőleg nem egyéb mint csalás. Már
pedig Tetzel nemcsak hébe-korban, hanem ex pro
fesso és mindig csalni szokott, - mert mznt mond.fdk
(1) minden egyes prédikálás előtt e szavakat szokta
magában mondani: "Mundus vult decipi" s hango
san igy folytatá; "azirt vagyok ln itt." - És nem
is lehet rosz néven vennünk Tetzelnek eme praxisát,
mert ugyancsak Hoffmann urnak hiteles (!) bizony
sága2) szerint maga X. Leo pápa is egy alkalommal
a vaticani erkélyről áldást adva, a szokásos áldási
formula helyett, szintén ama szavakat mondá : "Mun
dus vult decipi, ego decipiatur. " .- Elég az hozzá,
Tetzel, a vándor szőnok nem sokára bucsukat hir
dető pápai kamarássá avanciroztatott. Az uj hivatal
ban még több rnődja és alkalma nyilt a nép ámi
tására, s hiszékenységének kizsákmányolására. Most
már nem ismeretlen szentek révén, hanem általa fel
fedezett uj s nem mindennapi ereklyék segitségével
is duzzasztani igyekvék pénz-tárczáját.

Hol történt - hol nem - Hoffmann sem tudná
megmondani, de az ő csalhatatlan bizonysága szerint :3)

l) Tetzel's Lebensbeschreíbung. 1844. S. 37.
O) U. o. 149. Anmerk.
l) U. o. S 48.
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valósággal megtörtént, a mit ezennel elmondandó
leszek TetzelrőJ.

Egy alkalommal a bucsú-vásár nagyobb sikeré
nek biztositasára kihirdeté a furfangos szerzetes a
hiveknek, hogy legközelebbi prédikácziója alkal
mával egy tollat fog nekik mutatni, melyet az ör
dög Mihály főangyal szárnyából szakitott ki, midön
vele küzdött. Ámde mielött a szokatlan ereklye nap
világot látott volna, valamely pajkos ficzkó kilopta
azt' a ládikából s egy darab szenet tett helyébe. Te
tzel csakis a szószéken s akkor vette észre a gonosz
tréfát, midön már előbb kenetteljes igékkel leirta a
mennyei tollnak hathatós erejét. Ámde azért nem
jött zavarba: "Nem jó Iádikát hoztam magammal,
- szólt a hivek nek - s ezen ne csodálkozzatok,
mert igen sokféle ereklyék vannak birtokomban. A
mennyei tollat otthon hagytam s egy darab szenet
mutatok helyette. Ez a szén nem kevésbbé neveze
tes ereklye, mert ennek tüzénél sütötték sz. Lőrin

czet pecsényévé."
Még más uton és módon is elő tudta mozditani

Tetzel a búcsú-vásárokat. Ugyanis a bucsu-prediká
cziók alkalmából külőnféle, akkoriban szokásos nép
ünnepeket, u. m. madárlővészetet, pózna mászást,
koczka teke-játékokat, mézeskalács-sütést stb, rende
zett, hogy ekként egy-egy helyre a vidék lakosait
ősszecsődithesse, s az ősszecsőditteket kizsebel
hesse.")

De mindez csak egyszerü élelmesség és ártatlan
tréfa volt azon erkö1csrontó eljáráshoz képest, me
lyet Luthernek sikerült felfedeznie. Midőn ugyanis a
még csak candidatus nagy reformator gyónó fiaitól
bánatot és erős fogadást kivánna, - ezek erről mit
sem akartak hallani, mert ugymond Tetzel csupán
bucsu-czédula osztása által (a mi természetesen pénzbe

*) U. o. S. 48.'



Tetzel János.

került) szekta őket feloldozni bűneiktől, a nélkül, hogy
a bánat és töredelem szükségességét csak egy sz6val
is emlitené. - Luther ennek hallatára komolyan
hangsulyozá: "Ha csak meg nem tértek mindannyian
el fogtok kárhozni!" -- A mint e dolog Tetzel fü
léhez jutott, dühöngeni kezdett Luther ellen, s ki
mutatandő, hogy neki hatalmában áll pénzért oszto
gatni bűnbocsánatot - a különféle vétségekre nézve
rendes drszaod/yeato; készitett, mely szerint t. i. a faj
talanság bűneiből való feloldozásért go tournoist,
vagy 12 aranyat és 6 carolinet, egyházrablásért,
más tolvajlásért vagy hamis esküért 36 tournoist,
vagy 6 aranyat és 6 carolint, boszorkányságért vagy
bűbájosságért 6 tournoist, vagyis 2 aranyat, szülő

vagy testvérgyilkosságért 4 tournoist, vagyis I ara
nyat és 6 carolint küvetelt I)

Ugy látszik, a hivek az árszabályzattal meg va
lának elégedve, mert Tetzel sok pénzt összeszedett.
Mintán pedig sok pénze volt, a mulatságtól és élve
zetektől.Tégkevésbbé sem irtózott, sőt durva kicsa
pongásokra is vetemedett. Állit6lag (l) egy kedvese
volt neki, kit mindenüvé magával vitt, s kitől két
gyermeket nemzett. 2) - Midön pedig 15 13-ban Inns
bruckban prédikált volna: egy férjezett nőt csábitott
el. E gonosz tette nyilvánosságra jövén: az ép ott
időző I. Miksa császár a botrányos szerzetest halálra
itélte, (!) később azonban bölcs Frigyes szász választó
közbenjárása folytán a halálos itéletet örökös fogságra
változtatta, melyet Lipcsében, a grimmi kapu mellett
épült toronyban kellett volna kiállania. Hanem hát
igen tekintélyes férfiak addig ostromolták kéréseikkel
a császárt, mig végre a kéjencz barátnak megke
gyelmezett, azt kötvén neki ki feltételül, hogy bűn

bocsánat végett Rómába zarándokoljon, - Mielőtt

Tetzel az örök városba elindult volna, ujabb és ha-

1) U O. S, 69. - "j U. o.
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talmasabb barátokat és pártfogókat igyekezett ma
gának szerezni, s igyekezetét valóban fényes siker
koronázta. Ugyanis a ravasz férfiu a nagy pénzza
varban szenvedő Albert mainczi érseket nyergelte
meg, megigérvén neki, hogy azon esetre, ha őt (Tet
zeit) a pápa kegyelmébe visszafogadja s ujra bu
csuhirdetővé nevezi: annyi pénzt fog Albert javára
összeszerezni, mennyivel adósságait mind tisztázhatja.
- Az érsek jól ismervén Tetzelnek bucsuhirdetési
talentumait : pártfogásába vette s melegen ajánlta őt

X. Leo pápának. Igy történt azután, hogya szintén
nagy mértékben kéjencz (!) pápa tárt karokkal fo
gadta a hozzá érkező Tetzelt. Késedelem nélkül ab
sol válta őt bűneitől, s nem sokára megengedé, hogy
a sz. Péter. basilica javára hirdetett bucsúnál mint
Albert érsek megbizottja pápai inquisitor és nuntius
czimmel rnükődhessék. *)

A hinárból szerencsésen megmenekült, de sőt

ujra kegyekkel tetézett Tetzel mint gondolni lehet
legkevésbbé sem javult meg. Régi csinyjeit . és fur
fangjait abba nem hagyta, de nem is hagyhatta,
mert különben bajos lett volna beváltania hatalmas
pártfogójának tett igéretét. - Albert tetemes adós
ságainak törlesztése tetemes pénzt igényelt, tetemes
pénzt pedig tisztességes uton való bucsuhirdetés ál
tal összekaparitani nem lehet. ~ Tehát a régi bűn

bocsánati tariffát ujra kifüggeszté, sőt most már nem
csak az elkövetett, hanem a később elki/vetendő bünők

től is, természetesen jó pénzért - előre bűnbocsá

natot osztogatott. Ez utóbbi szemérmetlenségeért
azonban egy alkalommal keservesen meglakolt. 
Lipcsében való tartózkodása és prédikálésa alatt tör
tént ugyanis, hogy egy nemes ember azon kérelem
mel járult Tetzelhez : oldozná fel őt ama bűntől, me
lyet legközelebb elkövetni szándékozik. Tetzel kez-

*) U. o. SI-54.
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detben vonakodott a kérelmet teljesiteni, de valőszi

nüleg csak azért, mert keveselte a bűnbocsánatért

felajánlott 10 tallért, utóbb .azonban 30 tallérban
megalkudott a nemessel. Annak módja és rendje
szerint kiállitotta számára a bűnbocsánati okmányt, s
nem igen kérdezősködött az elkövetendő bűn felől.

Később azonban megtudta e bűnnek .mibenlétét. Miu
tán ugyanis pénzzel gazdagon megrakodva Lipcsé
ből eltávozott volna: az országuton összetalálkozik
ama bizonyos nemessel, ki rája tör, kifosztja' őt rnin
denétől, ráadásul jól elpáholja s végül kijelenti neki,
hogy ime ez azon elkó'vemi szándéko-lt bűn,' me/ytIJI már
eleve feloldozást nyert. - A póruljárt barát ugyan
bevádolta a nemest György herczegnél. a ki azon
ban büntetlenül hagyá a bűnöst, miután annak szá
jából megérté, miszerint maga Tetzel szabadalmazta
fel őt a nierénylet elkövetésére. I)

T etzel a kis malheurt csakhamar kiheverte ; mert
ujra sok pénzt gyüjtött egybe, s hogy is ne gyüjt
hetett volna, midőn a bucsu ezédulakat tartalmazó
ládáján, melybe együtt a kapott pénzt bedobni szokta
ott diszelgett az együgyüekre nézve olyanyira biztató
hatást gyakorló felirat: "Mihelyt a ládában a garas
megcsendül, a lélek a tisztitóhelyről azonnal kirepül. "2)

E rút visszaélések és gazságok végre felhábo
riták Luthert, ki is Tetzel ellen fellépve, megkezdé a
reformálás flagy munkáját. (I)

Ime a protestansol: által alkotott torzkép!

Ime a mesterségesen csinált sóUt háttér, mely mel
lEl ragyogzJa elIJtó'rnek, ziietIJleg elIJ kell, hogy tórjenek, a
nagy reformatornak szemkápráztató fénysugarai.

') Vogel; Idézett műve S. 355, ff.
O) n50bald der Grosch' im Kasten klingt,

Die Seel' aus dem Fegfeuer springt.s
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Forduljunk el a va16ban soha nem létezett s
csupán párt- szenvedély folytán szülemlett caricaturá
től s lassuk a val6di arcz képet.

III.

Már czikkünk elején emlitettük, hogya beszeny
nyezett Tetzelt tisztázni, kissé bajos dolog, mert e
férfiu életére vonatkoz6lag kevés adattal rendelke
zünk; nincsenek különösen adataink. melyekkel a
Tetzel ellenében felhozott vádakat egyenesen s köz
vetlenül meg lehetne czáfolnunk. Nincsenek kortár
saktől származ6 sTetzel ártatlanságára va116, olya
tén bizonyitékaink, melyek egyenesen a rágalmak
megczáfolására irányulnának. Ámde azért Tetzel tisz
tázása mégis lehetséges. - Ugyanis I) a Tetzel
után fenmaradt csekély számu iratok, magának Lu
thernek vitás iratai s némely hiteles okmányok a
mellett bizonyitanak hogy Tetzel nem lehetett az az
ember, kinek őt a protestansok festik. 2) Maguk a
régibb akatholikus ir6k is sok rosz mellett, sok j6t
is beszélnek Tetzelről ; s végre 3) az ellene emelt
vádak ugy sz6lván mind magukon hordják a valót
lanság, a hihetetlenség bélyegét.

A jelzett adatok nyomán következőkép lehet
Tetzel torzképéből val6di arczképet alkotnunk : Hogy
Tetzel gyermekkorában tisztességes és vallásos ne
velést nyert legyen, onnét lehet gyanitanunk, mert
atyja ötvös volt, vagyis azon művészek egyike, kik
nek műveit a középkorb6l fennmaradt egyházi edé
nyeken és készleteken mai napig is csodáljuk - és

.pedig csodáljuk azért, mert remek műveik kétségki
vül a vallásos lelkület sugallata alatt készültek. 
Persze Tetzel házi neveltetésének minő voltát csak
gyanithatjuk, de a protestans Vogel után*) biztosabban

*) Id. h. S. 29. 46.
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tudjuk, hogy ő mint lipcsei tanuló kitünő szorgalmat
árult el, s mint Vimpina Konrád tanítványa, a sző

noklat iránt nagy hajlamot tanusított, s tanulótársait
nem mindennapi tehetségei által főlülmulta. Még rni
előtt a dömés rendbe lépett volna, a bölcsészet bo
rostyánkoszorusává avattatott, s 55 candidatus közül
ő volt a hatodik, ki az ohajtott baccalanreatust el
nyerte. - Mint szerzetes növendék, szintén Vogel
tanusága szerint') nagy hévvel tanulmányozta a sz.
atyákat. E tanulmányait azonban az ő szakmájának :
a szónoklattannak kiművelésére használta fel. Egyéb
ként Tetzelt maga a természet is kiváló szőnoki kel
lékekkel és tehetségekkel ruházta fel. Ugyanis tiszta
elmével, jó emlékező tehetséggel birt. A bőbeszé

dűség ajándéka sem hiányzott nála. Előadása élénk,
hangja csengő volt, melynek varázsát szép karcsu
termete is nem kis rnérvben emelte. - Ki csodál
Kozhatnék tehát a felett, ha ellensége által is ily
szónokul jellemzett férfiut előljárói előbb vándor-sze
noki, majd azután bucsú-hirdetési tiszttel bizták meg.
- Arra nézve is tájékoztatnak bennünket a protes
tans irók: hogy és mikép sikerült Tetzelnek a nép
kegyeit megnyernie: "Főleg csodálatraméltó szerény
ség jellernzé Tetzelt, - ugymond Hecht-) s e mel
lett mégis tekintélylyel birt. Peckensteinius ugyan
szemérmetlenIlek, de tudósnak nevezi öt." - Szerény
ség és szemérrnetlenség miként egyeztethetök össze,
annak Hecht a megmondhatója, de mivel e szerző

mint ellenség is csodálatra méltő szerénységet kény
telen Tetzelben észlelni, könnyü megmagyaráznunk,
miként fogadhatja el egy más iró véleményét is, ki
a szerény férfit szemérmetlennék nevezi. "Mily kiváló
tudománynyal birt legyen Tetzel - igy folytatja to
vább Hecht a megkezdett jellemzést - a Lutherrel

') U. o. s. 59.
0) Vita j oh Tetzel. Vitemberg. 1727. paZ' 19.
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folytatott vitájából lehet gyanitanunk. Innét szárma
zott, hogy főleg a közönséges emberek sziveit és
jó akaratát megtudta nyerni. Tekintélye szintén nagy
volt a nép előtt, mit leginkább ékesszólásának kö
szönhetett.

A különféle hivatalok és czimek: a magisteri,
doctori rang, a theologia tanárság, kolostori priora
tus stb. melyekkel Tetzel kilett tüntetve, szintén az
ö tudós és tekintélyes voltára vallanak. Albinus nagy
ban dicséré Tetzelnek nyájasságát és barátságossá
gát - ugymond Vogel - és az is kétségtelen, hogy
éles elmével birt, noha azt inkább roszra, mint jóra
használta.

Ennyi dicséret ellenségek részéről teljesen le
csépelheti Luthert, ki hősünket "gügének, nyomo
rult, tudatlan és ostoba szamárnak" "saját tudatlan
sága fényes tanujának és hirdetőjének nevezi." -
Ennyi dicséret az ellenség szájából: könnyen meg
ítélhetövé teszi: vajjon valódi ékesszólás avagy kő

zönséges modor és butirás tette-e Tetzeit a nép ked
veltjévé.

A mi pedig a sz. Juvenalis nevével és a hamis
ereklyékkel való állitólagos üzelmeket illeti, maga a
protestans Seidernann") is akként vélekedik, hogy
azok soha meg nem történtek, hanem csaknem sző

rol-szóra "Pfaff Amis" czimü régi könyvből, Bocca
cio Decameronjából (VI- IO,) s más középkori anek
dotás munkákból lettek kölcsönözve s Tetzelre al
kalmazva. Seideman vélekedését megerősiti ama kö
rülmény is, hogy Tetzel ellenségei hiteles tanukra
hivatkozni nem tudnak, hanem csupán az állitólag
elterjedt hir, a nép száján forgó hagyomány nyomán
vádaskodnak. .

Azt sem lehet hinnünk, hogy Tetzel a bucsú
vásár előmozditására népünnepélyeket s mulatságo-

~ l Erlauterungen zur Ref. Geschichte. S. 1.
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kat rendezett volna. Csak annYI Igaz, hogy Tetzel
főleg nagyobb ünnepeken szokott prédikálni, a midőn

t. i. nagyobb számmal sereglettek a hivek a temp
lomba. Ily alkalmakkor valamint hajdanta, ugy mai
nap is vásárok tartattak, s a népünnepélyek, vagy
mulatságok sem hiányoztak, a minthogy jelenleg sem
hiányoznak. De valamint ez időszerint nem az egy
ház csőditi össze a vásárosokat s nem ő rendez mu
latságokat: ugy Tetzelnek sem volt ezekben része.

Az erkölcsrontás vádja al6l szintén könnyü Te
tzelt felmentenünk. Ugyanis fennmaradt iratai kétség
telenné teszik, miszerint ő a bltJZboesánat ls buesú
megnyerésit a blüzbánattól tette fiigglJvl. - Igy az ő

anti-thesiseinek t oő-ika ekként sz61: nA ki bŰlleü

igazán megbánta és meggyónta, s az előirt m6don teljes
bucsút nyert: biztos lehet üdvösségéről." - Luther
sermonjának czáfolatában ismét ezeket mondja. "A
constanczi zsinaton ujolag el lett határozva, hogy a
ki bucsút akar nyerni: bltnbánat tartása ezll/ából ki;·
teles meggyrflllli, vagy JeltenIli magábait, mtszerint gyóll/d
Jog."

Egyik predikácziő vázlatában e szavakat olvas
suk: " Tudd meg, hogy a ki meggyónt, és - - 
mit meg kell jegyezned, bánatos szivvel alamizsnát tett a
szekrénybe: az bűneinek teljes bocsánatát nyeri."

A ki igy ir és ekként tanit, arról képtelenség
feltennünk, miszerint bűnbánat nélkül is, bucsű-czédu

lát osztott volna.
Az állit6lagos bitnboesánatt-tarijfa val6diságát czá

folgatni egészen felesleges. E tariffa ugyanis önma
gát czáfolja meg. Ugyanis I) a tournois pénz Tetzel
idejében a németeknél nem vala használatban, de
sőt egészen ismeretlen volt. Azután a tariffában ha
mis számitások forulnak elő. Először az mondatik,
hogy 6 tournoise-a aranynyal, másodszor 36 tournois
-9 aranynyal, harmadszor 90 tournoisee 12 'arany
nyal és 9 carolinnal, -- Azután ki tételezhétne fel
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a tanult, az éleselméjű Tetzelről olyasmit, hogy t. i.
ö az egyszerü gyilkosságot nagyobb bünnek tartotta
volna, mint az apa-: vagy testvérgyilkosságát ; már
pedig ezt kellene róla feltételeznünk a tariffa nyo
mán, melyben az egyszerü gyilkosságtól való felol
doztatásnak taxája 30 tournois; az apa vagy test
vérgyilkosságé 4 tournois!

Az innsbrucki eset, vagyis Tetzelnek állitólagos
házasságtörése, halálra itéltetése, majd azután, örökös
fogságra történt kárhoztatása, mind a mesék orszá
gába tartoznak. - Házasságtörésért a német törvé
nyek értelmében senkit sem lehet halálra itélni. 
A lipcsei torony, melyben Tetzel állitólag fogva
volt - I S77-ben, vagyis 58 év mulva, Tetzel ha
lála után épűlt. Vegyük hozzá, hogy azon időben,

melyre az innsbrucki bűntény tétetik (I SI I - I 514
közt) Tetzel a szász és brandenburgi tartományokban
prédikált. Képes volt-e a kissé ugyan excentricus
életű, de művelt szellemű X. Leó pápa egy halálra
itélt szerzetesnek inquisitori és nuntiusi czimet aján
dékozni? Miként volt lehetséges egy köztudomásu
lag házasságtörést elkövetett s e miatt vizbefojtásra
itélt, majd azután toronyba zárt, de onnét kegyelém
utján kiszabadult papnak nagy sikerrel s a nép tet
szésére prédikálnia ? - e két kérdés megfejtését a
protestans urakra bizzuk. Ha ők két ilyen contrastot
megtudnak fejteni: akkor elhisszük, hogy Tetzd va
lóban házasságtörő volt, valóban halálra lett itélve,
sőt talán azt is igaznak fogjuk tartani, miszerint a
halála után 58 év mulva épült toronyba lett bezárva.

Még egy másik kérdést is intézhetünk Tetzel
ellenségeihez : Ha igaz az, hogy t. i. Albert mainczi
érsek a Tetzel által egyhegyüjtendő bucsú-pénz se
gélyével ohajtott adósságaitól szabadulni, miként ad
hatott volna a bucsú-hirdetőknek a többi közt ilyen
utasitást: "Senkit sem szabad kegyelem osztás nél
kül elbocsátani, mert a jelen esetben nem csak az
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épit és ügyének elömozditására, hanem egyszersmind
a ker. hivek lelki üdvére is figyelmet kell forditani.
Ugyanis azok, kiknek nincs pénzük: a pénzadomá
nyokat imával és bőjttel pótolhatják, mert a mennyek
országának ép ugy nyitva kell állnia a gazdagok,
mint a szegények előtt."

Ugy hisszük, az eddigelé mondottak után szük
ségtelen vizsgálgatnunk, mennyiben igaz azon vád,
mintha Tetzel a jövendőben elkövetni szándékolt bű

nöktől is feloldozást adott volna ? Ugyszintén feles
leges a Tetzel és a furfangos nemes ember kőzt le
folyt rabló-história hitelességének kutatása.

Tetzel vádlői kőzül a fentebbiekben emlitetlenül
hagytuk Miltztz Károly pápai kamarást, ki tudvale
vőleg, mint X. Leonak küldöttje Lutherrel szemben
nagyon is engedékenynek, Tetzellel szemben igen
szigorunak mutatkozott, ugy, hogy ez utóbbi bána
tában nem sokára elhalálozott. (ISI 9. aug. 7.) Kérd
jük, honnét származott e szigor? Talán Tetzel való
ban bűnös volt s mint ilyen nem érdemelt kiméletet ?
A feltett kérdésre nem ugyan egyenesen vagyis di
recte; hanem indirecte megfelelnek a kortársak, kik
től megtudjuk miféle ember volt Miltitz, Ade1mann
igy ir róla: "Miltitz Károly még itt van; mennyire
megváltoztak az idők, ki hitte volna, hogy ezen .1/5
zsiváJlybc5i és üldözőből rögtoiz választott edény legyen?"
Maga Luther ekként jellemzi őt: "Miltitz Károly
büszke, pompaszerető, s nagyratörő ember volt ...
ki végre nyomorultan a Rajná ba fult." Pallavieini
pedig ezeket irja róla: "Elveti magát, mint a pápa
képviselője botrányos magaviseletet tanusitott, étel
ben és italban mértékletlen volt." - Még furcsább
dolgokat ir Miltitzről Cyprian (Nützliche Urkunden:)
"Miltitznek e leveléből kitetszik, hogyapápaságnak
romlottságát ő maga is alaposan belátta, s azért a
pápát, noha annak kenyerét ette, védeni nem me!' te."

Uj M. Sion XIII. kötet. VII. füzet. ~ ~
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Szintén Cyprian nyomán tudjuk, hogy Tetzel egy
másik levelében megigéri a szász választónak. hogy
teljesen az ő ohaja szerint fog Lutherről itélni ...
Ezen igérettel egyetemben megköszöni a szász vá
lasztótól kapott 200 frtot, s annak hangsulyozása
mellett, hogy ö nagy szolgálatokat tett neki, ujabb
200 frtot koldul tőle. Később ismét Militz a három
éven keresztül nyert 100 frtnyi összegért mond kö
szönetet a fejedelemnek s kéri öt: utalványozza szá
mára élethosziglan a jelölt évdijat. - Rómából ujra
levelet irt Militz a szász választénak. szintén pénzt
kunyorálván tőle, hogy barátokat szerezhessen ma
gának, kik őt megvédhessék dr. Eck ellen, ki az ö
turpisságait a. pápa előtt felfedezte.

Ime ilyen ember volt Miltitz. Pénzért elárulta
urát: a pápát, s az egyház sz. ügyét. Ilyen ember
vádaskodásaira pedig ki adna valamit? Tetzelnek
csak dicséretére vált, ha őt Miltitz gyalázta, mert a
quibusdam vituperari laus est.

Ha Miltitz Tetzel iránt jó indulattal viseltetik:
okvetlenül tekintetbe veszi vala Rab Herman dömés
tartományfőnöknek hozzája intézett levelét. E mai
napig fennmaradt levélben a tartományfőnök a többi
között igy nyilatkozik Tetzelről : "Valóban nem tud
nék senkit felhozni, ki az apostoli sz. szék védelme
miatt annyit szenvedett volna s jelenleg is szenvedne
mint épen ő, (t. i. Tetzel.) Ha ő szentsége mindezt
tudná, bizonyára megérdemlett kitüntetésben része
sitené őt. - Mem~yi Jlazuff rc~[[a!om zudúl az ö fejére.
Az ö roudsdra koltoH meséket minden utczasarkon hal
lani lehet. Ép azért ajánlom őt főtisztelendő urasá
godnak s az apostoli sz. széknek védelmébe, mely
utóbbiért (5 a bilincsekig harczoIt. "

E hivatalos okmány mig egyrészt fényes bizony
ság Tetzel ártatlansága mellett, másrészt szégyen bé
lyeg Miltitzre nézve, ki kész vala pénzért az ártat
lannak ismert férfiut rágalmazni.



Tetzel János. 499

Nem hozunk fel több adatot Tetzel mellett, mert
a felhozottak elégségesek arra, hogyatorzképet va
lódi arczképpé változtathassák át. Eléggé lemostuk
Tetzelről a rárakott sok piszkot. Az olvasó most
már önmaga alkothat magának hfr képet Tetzelről.

- Záradékul ismételve hangoztatjuk azt, mit czik
künk elején mondottnnk: "a szerecsen mosds Olyk01'"
olykor meglepö eredményre vezet." Még a katholikusok
közül is mind mai napig sokan vannak, kik Tetzelt
elitélik, tuJzásról, visszaélésekről vádolják, szóval fe
kete történelmi alaknak, szerecsennek tartják. Ámde
bizton hisszük, hogy a ki czikkünket elfogulatlan lé
lekkel átolvasta: Tetzelről helyesebben fog gondol
kozni, s velünk együtt ismételten elmondandja:
"bizOl~Y, bizony a szerecsen mosás m~1{ sem mindenkor ha
szaniatan munka I"

Kazaly Imre.

LEVÉL CHÍNÁBÓL.

Tchin-tlng-fou, decz. ID. ISSI.

D. ]. K. Többször hozzád írt silány leveleim majd
nem kiválólag carmina vae et lamentationes tartalmaztak ;
ezuttal sza bad Iegyen valami fölvidítót írnom.

A hadak, éhhalál napjai kissé megszünvén, szaba
dab ban pihenünk; valóban, nem ok nélkül imádkozik
az Urnak sz. Egyháza: "A döghalál, éhség és hadaktól
ments meg Uram bennünket;" szemeim tanúi voltak e
két utolsónak. Még most is előttem lebeg képe egy pusz
tító tömegnek, midön árvíz gyanánt vagy százezerre
rugó rabló- csorda, magával hurczolva férfit, nőt, gyer
meket, öreget, fiatalt zsákmánynyal terhelve - hátul a
katonaságtól sürgetve - nem messze a hol valék, egy

Ja~
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folyón kelle átgázolnia, épen hóolvadás idejében; meg.
mondhatIan a száma azoknak. kik az iszapba sülyedve
lovastól ott fúladtak ; ez utolsó csapás volt rájuk, azóta
nem is jelentek meg vidékünkön. Én csak egyszer ta.
lálkoztam velök, de többször futottam előlök; - ép hus
vét előtti szombaton délután a gyóntatással levén elfog
lalva, nagy zaj támadt a helységben; én akkor nem
gondoltam vele, azután mondották, egy szárnya ezen
rablóknak vonult keresztül a falun. Nem kisebb csapás
volt a rákövetkezett éh-halál : a chínai lapok után írom,
csak a mi szomszéd tartományunkban - Sán-szi közel
IO millió ; talán itt leginkább dühöngött az éhhalál; és
Chinának több mint fele sínylette e csapást! De ezek
már az elmult idők szomorú emlékei! Öh mily sok jut
közőlük a pokolba! 400 pogány között alig találkozik
egy keresztény! Jelenleg az ur Isten irgalmának egy
radiusa ragyog felénk; élénk mozgásban vagyunk, min
denfelől megtéréseket látunk, de csakis egyeseket, nagyobb
tömegről nincs szó!

Valami, bár lassú lépéseket látunk e népben ha
ladni az ur Isten egyhá-zába. A chinai kormány is el
kezdi hitét veszteni, bálványai és bronczai iránt. Tör
tént nem rég, hogy ismét nagy szárazságnak néztünk
elébe, a kormány komoly lépéseket akart tenni az esö

kérésre, roppant dús áldozatot akart bemutatni az esők

szellemének; a császár tehát összegyűjteté a bonczok
főbbjeit, közöttük azt is, kit élő-fonak neveznek, (quasi
papa bonczorum) kiről azt hiszik, hogy a főistennek 
fő-nak lelke bele vándorolván, még mindig él benne; ez
tehát biztosítá a császárt, hogy kevés nap után nyerend
esőt és fejét köté le az ellenkező esetre; a roppant kőlt

ségü áldozás megtörtént, de az eső elmaradt; a császár
fejét ugyan megkímélte, csak száműzte a nyilvános csa
lót. - Nem sok hónapra ezen eset után már jeiét adta
a chinai kormány bálványa iránt való kishitüségének;
vagyon ugyanis épen városunkban, hol residentiánk van,
egy iszonyó colossalpagoda, Chináhan a leg-nagyobbnak
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tartatik, benne egy 65 lábnyi fő-bálvány tiszta tömött
rézből öntve, de a pagoda már ősszedűlő félben van, az
idén valószínüleg bevégzi hosszú - 1000 évi létezését. 
Városunk tehát, hogy azt felépíthesse, csak 30,000 un
cia ezüstöt kért segélyül s a kormány azt felelte: a szük
ségesekre sincs elegendő pénz, nem még az ilyenekre.
Van még az esőérti imádkozásnak egy desperált módja;
Chinában is vannak oly félig-meddig tudákos, a titkos
dolgokban is beavatott mester uraimék, (rnint nálunk a
garaboncziás diák) kikről sok csodálatost beszél a köz
nép, s még azt is hiszi rólok, hogy van ellenállhatlan ha
talmok lekérni az esőt nagyobb szárazság idején. Ennél
fogva a kerület mandarinja magához hivja őt, szép
szavakkal még szebb igéretekkel rábirja őt hogy esőt

kérjen; végre is csak és nagy nehezen rá adja fe
jét a mester uram az életveszélylyel összekötött müre;
előbb tehát összekeres nehány kisebb ártatlan gyerme
ket, szép ruhába öltöztetve mindegyiket egy koporsóba
fekteti azon elhatározott kikötéssel, hogy étel-ital nél
kül mozdulatlanul feküdjenek benne mig eső nem esik,
ellenkező esetben az éh-halálnak áldozatai; és szüleik
szivesen is áldozzák fel őket, mint mondják, az egész
község jólléteért : maga pedig- az esőt kérő mester egy,
vagy 4 ölnyi magasságú állványon, a népsokaság szine
előtt, midőn naponkint ismétli mormogását, gesticulatióit,
stb. az állványon maga is szép ruhában koporsóba fek
szik, itt várja az esőt és - halálát; - és különös! esőt

kap, bár mindig parányit, néha őt is a mennykö agyon
sujtja. - Talán az Uristen közbelép az esővel, hogy az
ártatlan kisdedeket megmentse a haláltól, amazt halállal
bünteti az ördöggeli czimboráskodásért. Ritkán van ezen
eset, húsz év alatt csak kétszer hallottam, alkalom ugyan
csaknem évenkint van, de ritkán van ily nagy szívü

mester - mint mondják - ki rá akarná szánni magát
ily komoly áldozatra.

Tehát a pogányság hosszú éje oszlani kezd, és mint
mondám, élénk mozgás vehető észre a religió ügyében,
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mindenfelől jönnek hozzánk a ker. tan. hallgatására. Re
sidentiánk egy nagy iskolává alakult; nincs számukban
hiány kik tanulni vágynak a katechismust, imádságokat
etc., csak a helyszűke és a költség hiánya korlátoz;
500-nál többre megy száma azoknak, kiket naponkint
táplálunk, míglen a keresztségre bocsáttatnak ; azután
visszabocsáttatnak, hogy helyüket ujak foglalhassák el;
közönségesen 4-5 hónapig készittetnek a keresztségre,
mert biz a religió ügyében nehéz feje van e népnek. A
mi leginkább örömteli az, hogy sokszor pogány szülei
ellenére erővelodahagyja családját a fiú, azután a ke
resztség fölvétele után visszamegy, és nehány napra az
egész családot megtériti. Még litterátusok is vannak, a
mi eddig nem igen történt, kik több napig maradnak
nálunk a sz. tan hallgatása és tanulása végett. E napok.
ban egy 9 éves leányka éjnek éjjelén zörget kapunkon,
beeresztetni kér és nálunk maradni, és imádkozni tanulni
könyörög; azután beszéli, hogy anyja eladta őt valami
gonosz nénikének, ki piszkos kereskedést üz fiatal nök
kel! Azt gondoltuk meg kell őt mentenünk ily gonosz
életmódtól, de még inkább lelkét az örök veszélytől; el
szállitottuk messzire valami keresztény családba, mert a
néni bizonyosan keresni fogja nálunk. - Még az ördög
is, ugyszólván, segedkezet nyujt a pogányok megteríté
sé re ! Nehány hónap előtt egy helységben, melyet én is
ismerek, az ördög megszállott egy pogány embert és
nyilvánossá is lett, a többi jelek kőzt rendkívüli gyó
gyítói tehetséget gyakorolt általa. Soha orvos oly sikerrel
nem gyógyított beteget, mint ezen együgyü, tudatlan
paraszt ember; nagy száma a mindenféle betegeknek
fölkeresi őt, de minthogy sok rosszat, kárt, rettegéseket
okoz általa az egész falunak, nehány család, hogy biz
tosíthassa nyugalmát, védje magát ellene, kereszténynyé
lett, és azóta semmi bántalma! De épen az ördög, ki
.akarata ellenére ajtót, alkalmat nyit némelyeknek a meg
térésre, tör is minden módon az uj keresztények ellen.
Megmondhatlan, mily sokat kell néha szenvedniök az
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uj keresztényeknek, főleg a szegény nőknek pogány csa
ládokban. íme nehány eset: egy ker. nő, kinek férje
pogány, elmegy sz.vmise hallgatásra egy ünnepnapon a
közeli faluba, férje megtudja, előfogja nejét, iszonyúan
elveri őt, a nő erre visszaszalad apja házához; pogány
férje megtudja, keres magához hasonló gonosz embere
ket, rajta megy, az egész család előre figyelmeztetve
elfut; most a gonosz emberek kirabolnak mindent, a
mit el nem hurczolhatnak összetörik, házának padlását
összelyuggatják. Azután természetes hogy törvénykednek;
végre a mandarin igy végzi be a pört: hogy megfenyité
nejét, az méltányos, minthogy ez nem engedelmeskedik
férjének; hogy házadat kirabolták, arra te (apja) adtál
okot; a nő pedig visszakerül a pogány családhoz, hol
még nehány napig alattomban imádkozik, lassanként ki
szárad hit-fája, végre legalább külsöleg elpogányosodik,
de még sem vesz ki tökéletesen a hit-győke, Egy másik
nő pogány férje otthon nem létekor, gyónni ment saját
helységében, valaki megsúgta férjének hogy neje látta
a rnissionariust, a férj dühe korlátlan, nejét megfosztja
ruhájától 7" télben, - addig veri miglen lélekzete eláll;
azután étel ital nélkül hidegben addig kínozza, míg meg
nem fogadja, hogy ezután imádkozni nem fog. De na
gyobb meghökkenést okozott egy kis mandarinnak in-
kább botrányos tette, mint üldözése, az uj keresztények
ben. A mult évben volt helylyel-közzel silány. aratás is,
tehát egy kis kerület megkérte a fő mandarint, hogy az
idén engedné el az adót, a jövő évben jó aratás remé
nyében kétszeresen fizetendnek ; a főmandarin méltónak
is tartotta kérelmüknek engedni azon kikötéssel, hogy
az aratás után a két évi adót egyszerre fogják -fizetni;
az idei aratás igen szép reményekkel biztatta a nehány
falvat, de a kis mandarin jóval az aratás előtt szolgákat
küldött hozzájok az adó beszedésére; az összes falvak
előbbjei figyelmezteték elég szerényerr a szolgákat, hogy
az adó szedés ideje majd aratás után lesz; a szolgák
erősen követelik az adót, amazok jelenleg megtagadják ;
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és nagy pörpatvar támadt, melyben mivel nőkkel a man
darin sem bir, kudarczot vallott s elvonult. Azonban,
hogy a helységben vannak keresztények, majdnem 300,
templom; iskola; most ezek ellen fordult bosszúja, mintha
ök lettek volna az ellentállás izgatói, írást bocsát ki ke
rületében, hogy megakarja őket fenyíteni, a ki őt követni
akarja, ki tüz nehány napi lénungot; (a katonaság fő

nöke erre nem akart vállalkozni, tudta hogy igaztalan
bosszú) össze is sereglett vagy 200 naplopó, koldus, cső

cselék, vezeti őket az uj keresztények ellen a nagyki
menetelü harezra. Már csak vagy tél mértfőldre esett a
harczrnezötöl, a mandarinnál alkalmasint a bátorság hi
ányzik, tudakolja a keresztények helyzetét és mondják
neki: "Uram csak 200-al akarsz ellenök harczolni? nem
tanácsos, hisz ők számosabban vannak, aztán ők még
birnak európai puskákkal és másféle fegyverekkel, nagy
tömeg puskaporral ;" - és valóban az uj keresztények
készek is voltak az erőt erővel visszavetni, minthogy a
mandarin nem mint előljáró, hanem mint lator jő elle
nök. A mandarin itt is szégyennel tér vissza; de mégis,
hogy a szégyent valamikép lemossa, nehány nap után
egy más helységbeli jobb módú ker. családot támad meg;
a férfiak elfutnak, a házat kirabolja, a nők azonban min
den sérelem nélkül nyugodtan maradtak odahaza; a fér
fiak mindekkoráig nem mernek visszatérni családjukhoz.
E bosszú historia után nem egyhamar" találkozik ujon
megtért keresztény e területen.

. De mégis, ha igazságosak akarunk maradni, meg kell
vallanunk, hogy a mandarinok közt is találkoznak néha
jó, becsületes lelkiismeretű emberek; egy-két példáját
akarom felhozni. Egy mostoha anya bevádolta körülbe
lül húsz éves mostoha fiát, hogy ez őt nem becsüli, en
gedetlen, mi itt nagy bűn sőt halálos büntetéssel is jár;
azonban valaki megsúgta a mandarinnak az igazat, t. i.
a fiú nagyon becsületes, jó gyermek, a nő ellenben, ki
özvegy vala, titkos, becstelen életet visz valami idegen
férfivel : ezt tudván a mandarin, kérdi a nőt: "hogy
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akarod, hogy megbüntessem fiadat? a nő rnondja : "hal
jon meg l" (láb alól akarta őt eltenni) hogy szabadabbart
vétkezhessen a férfivel;) "tehát akarod) hogy életét ve
gyem fiadnak?" "Igen!" felel a nő; "de ezt némi kőlt

ség nélkül nem tehetem) mond a mandarin: legalább is
30 uncia ezüstöt kell fizetned l" "Én szegény vagyok, ez
tőlem nem telik" - "tehát nem tehetem meg) ugymond
a mandarin - mit fiad ellen kérsz;" mire a nő: "elme
gyek és gondolok valami módot hogy kiteremthessem;
elmegy és nem sok idő telt bele) a 30 uncia ezüsttel
visszajött; "honnét vetted a pénzt?" kérdi őt a manda
rin; a nő haboz . . . "a pénzt takarékosságom által
szerzettem;" "Hazudsz) te mondád, hogy szegény vagy;"
és parancsolá, hogy rójjanak rá nehány tized ütést; ek
kor a nö: !Jkölcsön kértem;" ))kitől?" kimondja nevet;
"Hívjátok el öt l" - eljött az ember és az egy bonz
volt; !JA pénzt te kölcsönözted ezen özvegynek és miért?"
A bonz tagadja; "Üsd l" volt a parancs; addig ütteté,
míglen kivallá az igazat : a mandarin t. i. gyanítá, hogy
a kölcsönadó nem más, mint az özvegy bűntársa. - Egy
másik álruhában kiszokott alattomban menni ismeretlen
helyekre; egykor kis batyut czepelve az utczán nagy
zajt hall) ép egy kis korcsma előtt oda telepedett) él
többi ivókkal ő is beszédbe ereszkedik. Czélja: ki akarta
hallgatni a pörlekedőket. Senkitől sem ismertetve a többi
közt kérdi: "vajjon milyen patvarkodó emberek?" "Ej
- mondják - majdnem naponként pőrlekednek, vere
kednek; két házaspár, a férj egy kiskereskedést űz, de
a mit napjában nyer, este elissza) elkártyázza) szegény
neje 3- 4 gyermekkel küzd az éhséggel; . . . végre még
azt is kérdezte, hogy hívják ezen házaspárt ... Másnap
két törvényszolga keresi a házaspárt - a mandarin elébe;
ez kérdezi őket: ')Ti tegnap, ugy este felé, mit tettetek?
van-e béke nálatok stb? !JSemmi rosszat; a családban
béke van;" "Üsd l" mondja a mandarin; rnidön jót rőt

tak rá, megvallott mindent, de csak ekkor kezdödött
meg a valóságos botozás, míglen 'a hús czombjáról hul-
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lani kezdett; ekkor neje kéri a mandarint : "Uram! elég
már a kenyeret ő keresi, ha egészen tehetetlenné teszed
őt, éhen halunk meg lU "Czepeljétek őt haza, két-három
hónap alatt meggyógyulhat, és hogy ezen idő alatt le
gyen mit ennetek, adok 3-4 hónapra elegendő kőltsé

get, és ha még ezután is rendetlenül mer élni, jöjj hoz
zám megtanítom őt."- Nem is kell mondanunk, a fenyí
tésnek jó következménye volt. - Egy harmadik is elég
szép jelét adá emberszeretetének; egy szerény családos
ember semmi módon nem tudott enni valót teremteni,
elmegy a helyeégen kivül hol egy fösvény gazdagnak
vannak nagy fái, ezeknek kérgeiből lefosztott jó marok
nyit; a gazdag bevádolja őt; a mandarin ily itéletet ho
zott: "minthogy te a gazdagnak fáit megkarczoltad,
egy hónapig naponkint este s reggel öntözni fogod, ne
hogy elszáradjanak; te pedig gazdag (a mandarin is
tudta, hogy igen fösvény) táplálni fogod e hónap alatt
családját, mert neked dolgozik; a gazdag szólni akart,
de a bot elnémitá! Bizony néha a pogányok is például
szelgálhatnak a keresztényeknek. - Még nehány apró
historiát akarok elbeszélni, hogy láthassátok belőlök,

miként a chinaiaknak még nem nyilt ki az eszök, de
másrészről tanulhat is példájokból a ki akar. Egy öreg
apa a hosszas betegség miatt elveszté türelmét, több al
kalommal fől akarta magát akasztani; két fia őrzé őt;

egyszer mondja nekik: "szivem békéje visszajött, a fol
akasztásra nem is godolok már, ti is hagyjatok föl az őr

kődéssel;" ezek hittek szavainak aludni mentek és ime
éjjel zörejt, lábsuttogást hallanak, a fiak fölkelnek; bi
zonyosan tolvaj jött! dorongot kapnak, a sötétben bo
torká1ót agyonztízzák Ás kivetik az utczára; az éji őrök

rábukkannak, ráismernek, és ki volt? a. két fiúnak öreg,
beteg apja, ki a fiakat aludni gyanitván, fölkel, hogy
felakassza magát! A kötél még kezében. - Egy másik,
kit ismertem, hallgatag, embert kerülő férfi, ki félig-méd
dig esztelennek látszott, csaknem folytonosan mormogá
magában: "Meghalni jó, meghalni jó." . . . Egyszer ne-
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hány kéve zsuppot czepelve, a falu végén egy· kunyhót
csinál, belefekszik, azután magára gyujtá azt, őt pedig
az elaludt hamvakban holtan találták ... Egy harmadik,
egy bőjti napon húst meg valami szi1vával készült ételt
evett; figyelmeztetik hogy bőjt va~; mire ő: lia hús
bőjti napon is oly jól esik nekem mint máskor, és hogy
megmutassam, nézzétek:" és egy jó adagot tett szájába,
lenyelte, de a szilva mag torkán akadt, harmadnapra
meghalt ... Negyedik egy ünnep napon fát botol, a
templomba imádkozni menök feddik őt, ez pedig gunyolva
felel: "ej ti ingyen élők, dolgozni restek vagytok, azért
mentek templomba..." alig végzé be mondani valóját,
lezuhan a magas fáról a jelenlevük rémültére és nevet
ségére, emberünk, nagyobb lévén arczán a szégyen, mint
testén a sérülés) okult. . . Ötödik, egy családba már
több izben tolvaj járt, egyszer a fiu fejszével fegyverezve
a kapu melle áll, hogy egész éjjellesse a tolvajt; nem
sok idő telt, és ime jő valaki a kapuhoz, egyet ütött rá
és nem kelle több, odahagyta s bemegy, nem szöl, sz i
vében aggódik, hosszabb idő után mondja, hol apám,
ideje, hogy nyugodjunk, a kaput megnézni ment, ha be
van-e jól zárva? ekkor jajdul fel a fiu: "oh, apámat ütöt
tem agyon!" kimennek, nézik és ugy volt. - Hatodik:
egy valaki a ház padlásáról, - itt a házaknak nincs
szerhájok - egy kéve zsuppot dob le, de elvesztvén az
egyensulyt, vele együtt lezuhan, de oly szerencsésen,
hogy a zsuppra esett sérelem nélkül, ekkor igy gondol
kodik: ha egy kéve zsuppal ily szerencsésen történt ve
lem, mi lenne, ha kettőt vetettem volna le s ismét föl
megyaházpadlásra, levet 2 zsuppot s velök magát is,
de most nem oly szerencsésen, mert lábát törte. Hetedik:
két házaspár rosz egyetértésben élt egymással, a pör,
verekedés sem hiányzott nálok; történt, hogy a feleség
egy más nővel vizet ment meriteni; ez utóbbi véletlenül
a kutba zuhan, de zuhantában magával ragadja a férj
feleségét is, a kettő kőzül a feleség meg volt mentve,
amaz belefuladt. - Más nap a férj nejével ismét össze-
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kap, a férj szemére veti a tegnapi esetet, mondván: a
jók meghalnak, te gonosz nem tudsz elveszni, neked
kellett volna meghalnod amaz helyett; neje egész nyu
godtsággal feleli: "legyen ugy a mint te mondod," főzni

készül, kimegy fáért, de visszajönni késik, utánna néznek
és a gerendán felakasztva, holtan találják őt. . . Nyol
czadik, a napa a menyével összekap, a mi többször tör
tént, egy alkalommal hevesebben mint egyébkor, menye,
hogy megboszulja magát, kutba ugrik, napa ezt látva,
nehogy gyávábbnak tartassék amannál, mondja: "te
kutba vetéd magad, én is oda vetem magam; és utánna
ugrott félholtan kihalászták, malae herbae difficile mor'i
untur ... Az utolsó legszornorubb, egy fiatal ember na
gyon kicsapongó volt, sok intésre sem javult, azután
megbetegedett, inték őt, hogy legalább most térjen meg,
hiába! A halálnak már némi jelei is mutatkoztak rajta,
midön az ördög kisértése gyötrelmeinek -borzasztó nyo
mai látszának ; vizet kér, alattomba szentelt vizet adnak
neki inni, de ekkor rettentően kezd kiabálni: a ti szen
telt vizetek véghetetlenül égeti gyomromat l" a félholt
erre fölriad ágyából, ruhájától megfosztva a teli utczán
futásnak ered, miglen egy pagoda ajtajához érve, itt va
lami lisztes alakkal találkozva eltünt. " Keresik őt

künn, benn, a faluban s azon kivül, nincs nyoma, nagy
volt a benyomás a népre nézve ... Tiz nap mulva egy,
a falutól távol eső kútban találták testét! De lelke hol
van? - Imádkozzunk, hogy az Ur Isten oltalmazzon ben
nünket s másokat ily szomoru esettől. Imádkozzunk még
ama szeroncsétlen tömegért is, mely még- mindig tétlenül
áll a kárhozat piaczán, hogy az evang. szölőrnűves sze
meit kegyesen rá vetni és őket szölöjébe meghivni ke
gyeskedjék. Imádkozzunk a már meghivottakért is, hogy
az Ur Isten kitartó munkásokká edzvén őket, a nekik
igért bért elnyerhessélc. Ora pro me.

Erdélyi Ignáez.



MONUMENTA VATICANA HUNHARIAE HI
STORIA1'vl ILLUSTRANTIA.

Fraknói Viimos jelentése.

(Vége)

Főtisztelendő Káptalan!
A "Monumenta Vaticana" kiadási költségei fede

zésének tárgyában folyó évi augusztus ló-án. ó15. szám
alatt hozzánk intézett nagybecsü átiratra van szerencsénk
válaszolni, hogy mi teljes értéke szerint méltányoljuk az
ajánlott vállalat nagyszerü voltát és elismerjük annak
messze kiható horderejét, valamint a köztudományosság
nak ugy az általános, mint különösen a magyar egyház
történelem terén, és ezért készek is vagyunk annak lé
tesítéséhez tőlünk telhetőleg járulni. - Szabadjon azonban
a járulás módozatát illetőleg vonatkozással a fenntisztelt
átiratban felhozott okra is azon igénytelen észrevételt
koczkáztatnunk, hogy noha a káptalanok jogi és erkölcsi
személyességi minőségüknél fogva örökké élökül tekin
tendők, de idők szerinti tagjaikban ép oly halandók le
vén, mint a többi emberiség, a jövőre kiterjedő intézke
déseikben utódjaikat és ezek érdekeit számításon kivül
hagyniok nem szabad, nem lehet. Miután rni különben
is azon nehéz helyzetben vagyunk, hogy birtokaink ren
dezési, vízmentési és egyéb ilynemü szükségleteibőleredt
évek hosszú sorára terjedő törlesztési kötelezettséggel
járó, igen tetemes terheket kényteleníttetünk utódainkra
átszárrnaztatni, ezek iránt tartozó szigorú kötelmünkül
kell tekintenünk, hogy a legégetőbb szükség esetei ki
vételével vonakodjunk az utókorra kiható ujabb terheket
vállalni. - Ehhez képest a szóban forgó nagyfontosságú
vállalatra vonatkozólag van szerencsénk nyilvánítani,
hogy mi, annak létesítéséhez bizonyos év-cyc1us tartamára
terjedő ajánlattal nem járulhatunk. hanem: hogy anélkül,
miszerint ezáltal az ezentúli járulásunk ki volna zárva,
mcstanában csak a vállalat meginditásának első évére
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150 frtot ajánlunk fel, - mely összegeket, midön kiván
tatni fog, az e végett kijelölendő helyre legottan át fog
juk szolgáltatni, - kik egyébiránt ... Kalocsán, 188 I.

nov. 4-én tartott fökáptalani ülésünkből: Kalocsai fökáp

talan.

Méltóságos, főtisztelendő Káptalan!
Teljesen méltányoljuk és magunkévá tesszük az

okokat, melyek f. "évi augusztus ró-ról 615. sz. alatt hoz
zánk intézett nagybecsű átirata szerint arra inditották a
méltóságos főtisztelendő Káptalant, hogy a vaticáni le
véltárakban rejlő és Pápa Ö Szentsége által kőzzétenni

szándékolt történelmi emlékek kiadási költségeinek el
vállalására a magyarországi kath. papságot, főleg pedig
az ily hosszabb időre terjedő vállalatot leginkább bizto
sitani képes káptalanokat és birtokos szerzetes rendeket
felhívja, - Megvagyunk győződve, hogy a magyaror
szági kath. papság a költségek ily mödon való biztosí
tásával Ö Szentségének kedves dolgot, az egyházi tudo
mányosság ügyének pedig nagyfontosságu szolgálatot
teend, - készséggel járulunk tehát a méltóságos, főtisz

telendő Káptalan inditványához s a vállalat költségeinek
fedezésére a jövő évtől számitott tiz év tartamára évi
500, azaz ötszáz oszt. ért. forintot ezennel megajánlunk
és kijelentjük, hogy ezen évenkinti járuléket a később

megállapítandó helyre s időre pontosan beszolgáltatjuk.
- Ezen ajánlatunk felől a méltóságos, főtisztelendőKáp
talant, mint inditványozót jelen sorainkkal értesitjük s
megjegyezzük, hogy készek vagyunk az ügy részleteinek
megállapítása végett annak idején tartandó értekezleten
magunkat képviseltetni. - Végül örömmel tudatjuk, hogy
Tárkányi Béla, József apát, főesperes és kanonok tár
sunk ugyanezen nemes czélra saját részéről és tárczájá
ból tiz évre, évenkinti 500, azaz ötszáz oszt. ért. forintot
szintén megajanlott s ebbeli . ajánlatára vonatkozó köte
lezvényszerü iratát mai tanácskozmányunkban benyuj
totta, Ezen iratot " alatt jelen sorainkhoz csatolva küld-
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jük. Többire ... Egerben, I88I-ik évben, október 6-án
tartott fök áptatani tanácskozmányunkból. Az egri főkáp

talan.
Főtisztelendő Káptalan!

Nagy érdekkel olvastuk a "Monumenta Vaticana"
nagy kiterjedésü, s éveken át gyüjtendő s kiadandó mun
kára vonatkozó Ftdö Káptalannak becses levelét.
Anyagi állapotunkhoz képest, a tervezett czélnak előmoz

dítására, egyelőre 200 frttal hozzá járulunk, az összeget
midön szükség előfordul és kívántatui fog, Ftdö Kápta
lanhoz átküldjük. - Fogadják ... Nyitrán, 1881. szept,
zo-án, Nyitrai káptalan.

Főtisztelendő székes Káptalan!
Vettük a ftdö káptalannak aug. ró-án tartott ülésé

ből hozzánk intézett levelét, melyben midön arról értesít,
hogy Magyarország ősszes káptalanait és szerzetes ren
deit felkérni elhatározta, hogy az Ö Szentsége a Pápa
által kiadatrii szándékolt "Monumenta Vaticana" költsé
geinek fedezéséhez hozzájáruljanak, egyuttal a pécsi káp
talant is felszólítja, hog-y ebbeli indítványát elfogadja és
pártolásban részesítse. - At vagyunk hatva rni is azon
meggy~ződéstől, hogy a vállalat, mely lehetövé tenné a
magyar egyház-történelem római forrásainak teljes ki
merítését, pártolásra minden tekintetben érdemes, azt
véltük azonban czélszerünek, hogy ez ügyben határoza
tunkat azon időre halasszuk, midön ezen az egész ma
gyar egyházat érdeklő közös ügyben az ország biboros
főpapja és a püspöki kar részéről veendünk felszólítást.
Pécsett, szept. 20-án tartott törvényes ülésünkböl : Pécsi
káptalan.

Főtisztelendő székesegyházi Káptalan l
A főtisztelendő káptalannak folyó évi augusztus hó

ré-án 615. sz. a. kelt nagybecsü átirata kapcsán van
szerenesenk ugyanazzal tiszteletteljesen tudatni miszerint
mi is, kellőleg áthatva indítványának nagy fontossága
által, szíves készséggel vagyunk hajlandók a szentszék
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levéltáraiban rejlö s eddig nagyrészt még kiadatlan tör
ténelmi emlékeknek Pápa Ö Szentsége által "Monumenta
Vaticana" czím alatt tervezett kőzrebocsátása költségei.
nek fedezéséhez a kijelölt tiz évi tartamra évenkint 100
frtnyi összeggel járulni. - Pozsonyban, 1881. szepternber
hó 9-én tartott űlésünkböl. Krisztusban testvérei: Olvasó
kanonok.

Főtisztelendő székes Káptalan!
Tekintve pápa Ö Szentségének azon magasztos és

az egész művelt kath. világra nagyfontosságú szándékát,
miszerint a Szentszék levéltárában lévő nagyrészt kiadatlan
és még fel nem használt történelmi emlékeket kőzrebocsá
tani elhatározá, tekintve továbbá a Szentszék jelenlegi
kedvezőtlen pénzügyi viszonyát és ily nagy mü kiadásá
hoz szükséges költségek őnerejéböli fedezésére elégtelen
voltát: a főtisztelendő székes káptalannak m. h. I 6-áról
615, sz. a. velünk közlött azon indítványát, hogy Ö
Szentségének a nMonumenta Vaticana" költségei fede
zésére a magyarországi kath. Clerus jelesül pedig a káp
talanok és birtokos szerzetes rendek, mint örökké élő

testületek, évenkint bizonyos összeget felajánljanak, kész
séggel elfogadjuk, és ezen üdvös czélra szük anyagi vi
szonyainkhoz képest és addig a meddig ezt ezen viszo
nyaink engedni fogj ak, részünkről évenkint 50 forintot
ajánlunk. - Rozsnyón, 188 I. szeptember 22-én tartott
ülésünkből. A rozsnyói székes káptalan.

Főtisztelendő székesKáptalan!
Folyó évi aug. hó 16-áró1615. sz. alatti becses meg

keresésére aziránt, hogy Pápa Ö Szentségét akiadatni
szándékolt történelmi emlékek kőzrebocsáthatásában

anyagilag segélyezzük. van szerenesenk egész tisztelettel
nyilvánítani, miként a magasztos czélban Pápa Ö Szent
ségének tehetségünk szerint egész készséggel segélyére
lenni, kedves kötelességünknek ismerjük, s ez ügynf.lk
egyeseket is megnyerni ezennel ajánlkezunk. - Szat-
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máron, 1881. szeptember 24-én tartott ülésünkből. Szat
mári káptalan.

Kivonat a székesfehérvári székes káptalan 1881.
évi október 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvébő1. 
3-szor olvastatott a nagyváradi 1. sz. főtisztelendő szé
kes káptalannak f. é. augusztus ró-án 615. sz. a. kelt
átirata, me1yben a székesfehérvári káptalan az Ö Szent
sége által kőzrebocsátani szándékolt "Monumenta Vati
cana" kiadási költségeinek fedezésére a fenntisztelt nagy
váradi 1. sz. káptalan által javaslatba hozott indítványnak
elfogadására és pártolására felhívatik : A kérdéses indít
vány beható tárgyalás alá vétetvén az érdemleges hatá
rozathozata1 akkorra halasztatott, midőn a becses átirat
ban érintett részletek megállapítva és velünk közö1ve
lesznek.

Főtisztelendő székes Káptalan!
A szepesi káptalan a fent czímzett káptalannak f.

évi augusztus t ő-án tartott törvényes üléséből 615 sz. a.
kelt nagybecsű átirata által nagy örömmel értesült, a
Pápa Ö Szentségének ama nagyfontosságú vállalatáról,
melynél fogva a Szentszék levéltáraiban rejlő, részint
kiadatlan, részint eddigelé fel nem használt történelmi
emlékek közrebocsátása eszközöltetni szándékoltatik. -.,..
Tagadhatlan. hogy ezen vállalat kivitele mind az egy
háztörténelemre általában, mind az egyes országok tör
ténelmi viszonyaira különösen uj s itt ott felette kívána
tos világosságot derítend ; valamint alapos ama remény
is, hogy azon szoros és gyakori érintkezésnél fogva,
me1yben Magyarország a szentszékkel minden időben

állott, ezen vállalat létesítéséből legkivált a magyar egy
háztörténelemre megbecsülhetlen előny háram1anék. - Mit
szem előtt tartva ai itt helyi káptalan a "Monumenta
Vaticana" kiadási költségeinek fedezéséhez legnagyobb
készséggel hozzájárulni óhajt; e mellett .csupán azt saj
nálván, hogy szük anyagi helyzetének következtében azt
nem teheti oly- mértékben, a mint azt a' szent Atya iránti
határtalan szeretete s mély tisztelete valaminf-a czél ma-

Vi M. Sion XIII. kötet. VII. fUiet. ~J
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gasztosságához képest kívánta volna. - De mivel az
ajándék becse nem annyira nagysága, mint inkább az
ajándékozó szándékának minőségétől függ, ezen gondolat
által föl bátorítva, a jelzett czélra tíz év tartamára, évi
50 frtot, azaz ötven forintot megszavaz, a kitűzendő helyre
és időre átküldendöt, - V égre helyesnek találja, hogy
a többi e tárgygyal összefüggő kérdések egy később

egybehivandó tanácskozmány által megbeszéltessenek.
Szepeshelyt, 1881. évi szeptember 27-én tartott törvényes
ülésünkből. Szepesi káptalan.

Főtisztelendő székes Káptalan!
A ftdö székes káptalannak közelebb hozzánk ér

kezett nagybecsű felhívására, melylyel a római szt-szék
levéltáraiban rejlő történelmi emlékeknek Ö Szentsége
által szándékolt kiadására megkivántató költségek fede
zésére felhívatunk. tisztelettel kijelentjük, miszerint: oszt
juk mi is a főtisztelendő káptalan azon néze.ét, miszerint
az által, ha a magyarországi papság a fennemlitett nagy
műnek kiadási költségeit magára vállalná, nemcsak a
szorongatott szt-szék érdekeinek, de egyszersmind az
egyházi és hazai tudományosság ügyének is, hasznos
szolgálatot tenne, e tekintetből a főtisztelendő káptalan
indítványát elvből elfogadjuk. - Tekintve azonban, rni
szerint káptalanunk. mint káptalan rendelkezési alappal
nem bir, nem érzi magát feljogositottnak, utódjaira akár
minemü terhet hagyni még is az esetre, ha az indítvány

a többi káptalanoktól elfogadtatik, a káptalannak most
élő tagjai, körülményeikhez képest szivesen járulnak a
"Monumenta Vaticana" kiadási költségeinek fedezéséhez.
Szombathelyen, 1881. október l-én tartott káptalani űlé

sünkből : A vasvár-szombathelyi káptalan.

Főtisztelendő székes Káptalan!
Vonatkozólag a f évi augusztus hó r ö-röl ó15. sz.

a. kelt becses átiratára, van szerencsénk testvérileg vá
laszolni. - Számba véve egyrészről a. vállalat nagy fon-
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tosságát, másrészről testületünk cselekvő és szenvedő

állapotának jelen- és jövő esélyeit, egyelőre a "Monu
menta Vaticana" kiadási költségeinek fedezésére So o. é.
frtot felajánlunk, az ügy további fejlődésétől függesztvén
fel későbbi elhatározásunkat. - Kelt Váczon, ISSI. szep·
tember 6-án, káptalani ülésűnkből. Váczi káptalan.

Főtisztelendő székes Káptalan!
Tisztelettel vettük tudomásul, hogy pápa. Ö Szent

sége szándéka a szentszék levéltáraiban rejlő kiadatlan
történeti emlékeket közrebocsátani. - De mert e szán
dék oly magasztos s a főtisztelendő káptalan e szándék
kivitelére irányult tervezése oly nagyszabású, az ily ügy
ben szükséges mindenre kiterjedő bő megfontolás előtt

határozott nyilatkozatot ma még nem adhatunk. - Előbb

egybe kell vetnünk: mindazon tényezöket s körülménye
ket, melyek ily nagy vállalat czélba vett létesítésénél

figyelmen kivül nem hagyhatók. - Veszprémben, ISBI.
szept, 3-án tartott tanács ülésünkböl, A veszprémi káp'
talan.

Miután a bejelentett ajánlatok összege a munka
megindítására elégségesnek és folytatásának lehetöségét

biztositani látszott: a váradi l. sz. káptalan, mint kezde
ményező, azon kérelemmel fordult Raynald Lajos bibor.,
nak és kalocsai érsek ur ő em inentiájához, hogy az aján'
lattevök értekezletét egybehívni méltóztassék.

Ö Eminentiája mindenekelőtt szükségesnek látta Ó
Szentsége, a Pápa legmagasabb jóváhagyását kieszkő

zölni. És evégből az itt -következö előterjesztést in
tézte Jacobini Lajos bíbornok, államtitkár ur ő Erninen
tiájához.

Eminentissime ac Reverendissime Domine S. R. E.
Cardinalis, Status Secretarie, Domine mihi Observandis
sime! D. noster historiographus Canonicus Magno-Vara
diensis Guilelmus Fraknói eruditae Societatis Hungarieae
primus secretarius,..... redux Roma magna quaeque (sed
haud insueta) de clementia SS. Domini Nostri Leonis

JJ*.
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'Papae XII!., benignitate item Eminentiae Vestrae erga
illum' exhibita nobis retulit; - et singularem illam libe
ralitatem, qua ad perlustrandos cum justa discretione
et pietate catholica archivi Vaticani thesauros ad missus
fuerat, .magna cum gratitudine, magnis cum encomiis
celebravit.

Quia vero simul nobis exposuit eam se ex aposto
licis Beatissimi Patris et benignis. Eminentiae Vestrae
'enunciationibus "spem concepisse fore, - ut si viri pro
docúmentis ad historiam regni et ecclesiae Hungariae
illustrandam vi sive specialis naturae suae, sive univer
salis pro tota Ecclesia destinationis eximie idoneis, post
altissimarn Suae Sanctitatis vel ab Eadem deputatorum
Viro rum pro singulis scriptis obtentam singularem per·
missíonem, luci publicae dandis, vires suas intellectuales
,et pecuniarias conferrent, facultas scripta talia in archivo
Vaticano éxquirendi, describendi et tum imprimendi be
nignissime tribuatur.

'Quodintelligentes et ego et plures alii Hungariae
Praesules et Dignitarii, plurimaque Capitula pro eo no
strozelo, quo salubremprovidentiae et gubernationis
pontifieae invitam et historiam regni populique nostri

'actionem'mundoexhiberi' et celebrari optamus, in unum
coaluimtis,ut aes paretur ad eruditos labores hoc fine

-Rómae suscipi faciendos et typis imprimenda documenta
quae inde nobis cederentur. Sicque evenit, ut jam usque
ad hodiernam diem quinquaginta millia floreriorum austriaco
rum, 'qui summae centumviginti mille libellas italieas
superanti aeqivalent, intra decem annos in aequalibus
annuis portionibus pendendorum lucraremur, quibus no
vae adhuc summae per tredecim adhuc sive Praesules,
.~iveeapitula genératim promissae, non tamen adhuc
certis numeris circumscriptae, accedent,

Queis ita stantibus, cum certum jam pecuniarium
fundamentum habeamus, cui insistendo preces humillimas

,S.. Sedi Romanae exprimere possimus :
eo dirig-itur mea, pluriumque Confratrum meorum
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et Dignitariorum Hungariae humillima supplicatio, ut
cum spe alicuius successus liceat nobis Canonicum iGui-'
lelmum Fraknói" Romam mittere, scopo eo; ut .ibidern
exponendo preces nostras de aditu ad archivum Vatica
num, de deligendis ibidem sub solita pontificia irispe
ctione doeumentis ad rem nostram facientibus, de apo
graphorum ex iis desumendorum modo et aliis ad rem
hane pertinentibus rebus altissimam S. Sedis Pontifieae
mentem intelligat, jussa expetat, nobisque "dein auctor
sit, quomodo ad ulteriora juxta SS. D. Nostri volunta
tem agenda in nomine Domini Jesu procedamus,

Oro igitur Eminentiam vestram, ut me et per me
Confratres meos simulorantes benignissime edocere di
gnetur, an Canonicus Guilelmus Fraknói fine indicato
post sacrum Paschatis tempus Romam venire possit.

Quod superest altis favoribus devotus profundis
sima cum veneratione manus humiliter exosculans pe
renno, Budapestini die 9-a Martii 1882. Eminentiae Ve·
strae humillimus et devotissimus servus verus: Ludovicus
Raynald m. p. Archiepiscopus Colocensis et Bacsiensis,

Szükségesnek mutatkozván az ezen iratban előadott

ügy részletei iránt Rómában felvilágositásokát nyujtani,
Tárkányi Béla egri kanonok társaságában, ápril végén
az örök városba siettem, a hol alkalmam volt" ismételve
úgy az államtitkár úr, mint a vatikáni levéltárföígaz
gatója Hergenrö"ther bibornok ö eminentiáikkal beha
tóan értekezni. Ezeknek és egyúttal a Szent Atyának
is, a következő emlékiratha foglaltam össze az ügy ál-
lását: " "

Wilhelmus Fraknói Abbas SS. Salvatoris de Se
xard, Ecclesiae Cathedralis Varadiensis Canonicus, Aca
demiae Scientiarum Hungariae Generalis Secretarius ;
anni praeteriti mense junio, forturiam nactus est Aca-'
demiae praedictae editiones, 300 volumina superantes,
simul et suorum laborum, Ecclesiae historiam illustran
tium, tenues fructus Suae Sanctitati offerre.
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Occasione hac dictus Abbas summas retulit grates
pro magni momenti actu, quo Sanctitas Sua Vaticana
Tabularia historiam scrutantibus patefacere dignata
fuerat, Simul aliqua verba proferre praesumpsit, de ob
ligatione, quae nunc Ecclesiis incumbit, quod fontem
apertum non pro/ams exhauriendum relinquant.

Sanctissimus Dominus Noster benignas praebens
aures, securum eundem Abbatem reddidit, de .summo
Suo labores ' ecc1esiasticam historiam illustrantes promo
vendi desiderio.

Verbis et benedictione Suae Sanctitatis roboratus,
domum redux, nihil prius habuit, quam apud Hungariae
Praesules et Capitula id agere, ut maioris indaginis
operis in lucem publicam edendi propositum suscipiant, et
sumptus necessarios conferant.

Nec difficile erat in Patria, Ecclesiae et Scientiis
addictissima, finem assequi; fretus cumprimis Eminen
tissimorum Cardtnalt'um Sln'gomenstS et Coiocensis favore.

Varadiensis Capituli litteris provocati, Praesules,
Capítula, Religiosorum Ordinum Superiores et alii Di
gnitarii, lubentissime non contemnenda oblata facere
festínarunt : quorum summa hucusque, pro decennio, 
ut adnexa scheda monstrat, - centum et trtgtnta mt"lle liras
excedit. Simul pIu res adhuc Praesules - Eminentissimus
Zagrabiensís, Excellentissimi Nitriensis, Vaciensis, Csana
diensís, Varadiensis etc. --'- paratos se obtulerunt, mox
posteaquam certi ali quid de opere constitutum fuerit,
caeteris se accessuros. Sperari ergo licet brevi bt'scentum
mille liras confiari posse.

Opus aggredi nunc jam licet. Ideoque Emi
nentissimus Cardinalis Haynald, qui plurima magni mo
menti Ecclesiae et Patriae negotia gerere consuevit, et
cuius Provinciae Varadieusis Ecclesia partem efficit,
s,uis ad Eminentissimum Cardinalem Secre!arium Status
directis litteris, Suae Sanctitatis benignam approbatio
nem, protectionem et benedictionem exoraverat.
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Hoc idem, eius annutu, dictus Abbas implorare
sustinet.

Opus, quod molimur, eam praecipue partem Va
ticani thesauri in lucern trahere desiderat, quae hucus
que maxime latuit; monumenta scilicet sic dicta diplo
matica, seu Nuntiorum Sacrae Sedis relationes (dispacci)
et eis datas instructiones.

Et ne in alienam messem immitere falcem videamur,
eorum Nuntiorum relationes edere intendimus, qui apud
Hungariae Reges, subin et Germaniae Imperatores, S.
Sedis negotia gerebant.

Haec documenta summam certe lucern, non Patriae
solum, sed et S. Sedis et Orbis Christiani historiae lucern
affundent. Opus hoc itaque novum monumentum fiet salutaris
infíuxus, quem Sacra Sedes in Christianam Rempublicam
omni tempore exercere consueverat.

Simul et nonnulla antiquiora documenta - exempli
gratia decimarum papalium saeculi XIV. regesta, per
Augustinum quondam Theiner obiter, incredibili levi
tate, saepe truncata edita, publicare - voluminibus a
magno diplomatico opere distinctis - optamus,

Operis directio, ut dici solet, redactio, commissioni,
praeside doctissimo Neosoliensi Episcopo, coneredetur.

In hoc labore, SS. Domini Nostri accedente assensu,
Tabularii Vaticani Officialium opera prima ex parte uti,
et, in quantum necessitas exigit, unum alterumve ex
eruditis Hungariae Sacerdotibus in laboris partes assum
mere constituimus.

Dictus quoque Abbas felicem se reputabit, si huic
operi invigilando, omni anno unum alterumve mensem
agere poterit in Urbe aeterna, quae non solum Martyrum
gloriosa sangvine purpurata, sed et SS. Doctorum Ee
clesiae supernae eruditionis splendore decorata re
fulget.

Romae, 8-a Maji Anno 188.2.
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Mindkét förnagasságu bibornok meleg rokonszenv
vel fogadta és hathatós támogatására méltatta az előter

jesztést.

És mikor május I s-én Ö Szen tsége által magán
kihallgatáson fogadtatni szerencsénk volt, a Szent Atya
ajkairól hallottuk legmagasabb helyeslésének, meleg el
ismerésének és teljes jóváhagyásának nyilatkozatait.

Ezt hivatalosan a bibornek-államtitkár úr a követ
kező levélben adta tudtára Haynald bíbornok úr ő Emi
nentiájának :

Eminentissimo e Rmo Signore mio observandis
simo, Mi recai a grata premura di manifestare al Santo
Padre il divisamento espressomi dalIa Eminenza Vostra :
di illustrare la storia ecclesiastica e civile del Regrio di
Ungheria, e dare alla luce i documenti preziosi che in
gran copia si conservano sulla medesima neglí Archivi
della S. Sede. Feci egualmente conosc ere a Sua San
ctitá che l'Episcopato e Clero Ungharese si mostravano
pronti a fornire i mezzi necessarii per initiare e prose
guire questa nobile impresa. Sua Santitá accolse assai
di buon grado tale manifestazione, ed encomiando il
grandioso concetto e la generosita dei Vescovi, si e de
gnata ordinare che si desse tutto il conveniente appog
gio, directione e protezione per le ricerche necessarie
all'opera, ben persuasa, che la maggior luce data con
tal publicazione, ridondera a gloria della Religione e
della nobile Nazione Ungharese. Anche di viva voce
Sua Beatitudine ha voluta reiterare queste sue benevole
disposizioni ai due Rmi Canonici Ungharesi Adalberto
Tárkányi e Guilelmo Fraknói, i quali a nome della So
cietá di Santo Stefano, della Eminenza Vestra special
mente protetta, Le presentarono, insieme all'obolo della
filiale pietá, le opere fin qui publicate per la sana edu
cazione .della Cattolica gioventú. Lieto di participare
tutto cio all' Eminenza Vostra, con sensi di profondo
ossequio Le baccio umilissímamente le mani. Roma 19
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Maggio 1882. umilissimo devotissimo obedientissimo ser
vitore vero L. Card. Jacobini m. p.*)

Ezen leirat vétele után Raynald bibornok ő Emi
nentiája sietett az ajánlattevők értekezletét junius 4·ére
a Szent- István-Társulat üléstermébe egybehívni.

Az ülésen Ö Eminentiájának elnöklete alatt, meg
jelentek: Ipolyi Arnold, Császka György, es Schuszter
Konstantin megyés püspökök őnagyméltóságaik, mélt,
Németh József, félsz. püspök; Markusz Gyula eszter
gomi, Latinovich Gábor kalocsai, Tárkányi Béla egri,
Fraknói Vilmos és Bubics Zsigmond váradi, Vágner J ó
zsef nyitrai kanonokok, Ortvai Tivadar, Füssy Tamás
és Csaplár Benedek, részben mint az ajánlattevő főpapok

és káptalanok megbízottai.
A főmagasságu Elnök az ülést megnyitván az ügy

előzményeit előadta.

Egyúttal előterjeszté az ekkorig bejelentett hatá
rozott ajánlatokat, a melyek többnyire tiz évi járulékok
ban mintegy - hetvenezer forint értéket képviselnek.

Ezek a következők:

Förn. Simor János bíbornok-primás első évre 200 arany
" Raynald Lajos bib.-érsek 10 évre évenkint 500 frt,

Nagym. Roskoványi Ágoston püspök évenkint 1000 "

" P~it1er József püspök 10 évre évenkint 500 "

" Bonnaz Sándor" 5" " 500 "

" Ipolyi Arnold " . 10" " 250"

*) " . .. Kedves kötelességemnek tartottam ő szentsége elé terjesz
teni az Eminentiád által velem közlött tervet; a vatikáni levéltárban őrzött

iratokból megvilágositani Magyarország egyházi és polgári történetét ; vala
mint azt is, hogy a: magyarországi főpapság és clérus készek a nemes vál
lalatra a szűkséges költségről gondoskodni. Ó szentsége kegyesen tudomá
sul vette a kőzlést, és magasztalással halmozva el úgy a nagyszerű eszmét,

mint a magyar clérus nagylelkűségét, elrendelte, hogy a levéltári kutatások

a megfelelő támogatás, útmutatás és pártfogásban részesüljenek; meg lévén
győződve, hogy ezen vállalat úgy a vallásra, mint a nemes magyar nemzetre
is dicsőséget fog árasztani. Ó szentsége ezen kegyes elhatározását élő szó

val is közölte a két magyar kanonokkal Tárkányi Bélával és Fraknói Vil
mossal .... "
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Nagym. Császka Gy. " 10" " 300"

" Schuszter K. " 10" " 100 "

Az esztergomi fökáptalan I Q évre évenként 600"

A kalocsai " az első évre 150 ."

Az egri " 10 évre évenkint 500"

A váradi káptalan Io,," 500 frt.
A csanádi-" 10"" 100 "

A nyitrai" az első évre 200 "

A váczi " 10 évre évenkint 50 "

A szepesi" Io,," 50 "

A rozsnyói" 10"" 50 "

A pozsonyi" 10"" 100 "

A szent-mártoni főapátság10"" 300 "

A zalavári apátság 10"" 50 "

A magyar kegyes-rend 10"" 30 "

Németh Józseffelsz. püsp. 10"" 50 "

Tárkányi Béla kanonok 10"" 500 "

Fraknói Vilmos" Io,," 500 "

BubicsZsigmond" 10"" 250 "

Dankó József " 10"" 150 "

Rtnsely Károly Iekéri apát 10"" 100 "

Rácsek János váradi nagyprépost egyszerre 500"

Sujánszky Antal kanonok ,,500 "

Továbbá Mihalovics bibornok ő emja; a szatmári
és pécsi püspök ő exc.; a jászói prépost és a zirczi
apát, valamint a pécsi, székesfehérvári és szatmári káp
talanok kijelenttették, hogy készek a vállalatot támo
gatni ; járulékaik me gállapitását a terv meghatározása,
illetőleg a jelen értekezlet eredményének közlése után
tartván fön maguknak. *)

A meginditandó vállalat feladata így formuláz
tatott :

500 frt,

100 "

"

*) A~ értekezlet megtartása óta, a következő ujabb ajánlatokat jelen
tettek be.

Nagymélt. Lipovniczky István váradi püspök évenkint
. A csornai prépostság

A S2 ékesfehérvári káptalan



Sacram ülu
kiegészítése

Historiam illustrantia.

"A pápat' levéltdrakban létező s egyházunkat és ha
zánkat illető tiirténeN emlékek kúldása."

Két sorozatban:
a) A magyar királyok udvaránál rnűkődö pápat

nuntt"usok levelezéseinek kiadása;
b) Therner nMonumenta Hungariam.

strantia" czimü munkájának kiigazitása,
és folytatása.

A munka czíme leend:
Vatt'kant' magyarországt" Okmánytár. Monumenta Ta

bular# Vatú:ant' Hungart·ca.
A munka szerkesztésének vezetését az értekezlet

bizottságra ruházta:
Elniike: Ipolyi Arnold püspök.
Tagjai: Dankó, Knauz, Tárkányi, Romor, Fraknói

kanonokok és' akademiai tagok.
Ezen bizottság feladata a kiadványok sorrend

jét megállapítani, a másolások iránt intézkedni, a
szerkesztést vezetni, a munkának valamely hazai nyom·
dában kinyomatásáról gondoskodni.

Ezen bizottság minden esztendőben munkatervet
és költségvetést készit, ezt a megelőző évről szólő

jelentéssel, előterjeszti az ajánlattevők értekezletének,
mely a bizottság elnöke által minden esztendőben Bu
dapestre ősszehivatik.

Minden ajánlattevő főpap és dignítarius személye
sen vagy megbízottja által vehet részt az értekez
letben. Minden ajánlattevő testület egy képviselőt küld
het. A jelenlevők egyszerű szavazattöbbséggel döntenek.
Az értekezlet határozatai, a munkatervek és jelentések
minden ajánlattevőnek megküldetnek.

Az értekezlet által megállapított költségvetés k e
retén belül a bizottság elnöke és a bizottság kebeléből

választandó vezér-titkár utalványoznak.
A jelen év tartamára a bízottságnak 3000 forint

bocsáttatott, a rnunkálatok megindítása czéljából, ren
delkezésére.
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A vállat pénzalapjának kezelésére a Szent-Istudn
Társulat kéretett fel, olyképen, hogy ennek elnöksége
gondoskodjék az ajánlatok beszedéséröl , a befolyt
pénznek a magyar földhitelintézetnél elhelyezése és ka
matozása felöl, és időnként a Társulat ülésein nyilvá
nos számadást tegyen.

Határoztatott, hogy azon ajánlattévök, kik, egy
szer mindenkorra tették ajánlataikat, ezeket a jelen év
végéig fizessék be.

A tiz évre tett ajánlatok kötelezettsége .1882. jú
lius l-től 1892. július l-ig terjed.

A kiknek évt' ajánlata"; a 100 fort'ntot meg nem ha
ladják, járulékaikat minden év október havában egy
szerre fizetik be.

A kiknek évi ajánlatai a 100 forintot meghalad
ják, azoknak szabadságukban áll járulékaikat két rész
letben október és april hónapokban fizetni be.

A végrehajtó btzottság feladata időnként alkalmas
módon oda hatni, hogy az ajánlattevökhőz, minél több
áldozatkész főpap és testület járuljon hozzá.

A közrebocsátandó munkából Ó Szentségének
bizonyos számú példányok, a külfőldi és hazai főbb

könyvtáraknak egy-egy, az ajánlattevöknek járulékaik
arányában l-S példány fognak rendelkezésökre bocsát
tatni.

A fenmaradó példányok k;;nyvárust' forgalomba
bocsáttatnak. A befolyó jövedelem a vállalat alapjához
csatoltatik.

Az értekezlet felkérte főmagasságú Elnökét, hogy
Ó Szentségének a legmagasabb jóváhagyás megadásáért
és az államtitkár úrnak kőzbenjárásáért az értekezlet
kőszőnetét tolmácsolja.

. Ó Eminentiája erre a következő táviratot intézte
Rómába:

"Eminentissimo Cardinali Ludovico Jacobini Roma.
Ad Hungarica Vaticani Archivi Monumenta edenda co
aliti Praelati et Dignitarii Hungariae, me praeside con-
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sultantes, Sanctissimo Domino Nostro, pro impertita be
nignissíma permissione et apostolica benedictione, ad
pedes provoluti, filiales referunt grates, perennem reve
rentiam et fidelitatem testantur. Iidem Eminentiae Ve
strae pro interpositis humanissimis officiis suis summas
reddunt gratias. Cardinalis Haynald."

Engedje a Mindenható, hogy azon remények, me
lyek az ekként megszületett vállalathoz fűződnek, való
suljanak, és Ö Szentségének óhajtása, hogy az "úgy az
egyháznak mint a nemes magyar nemzetnek dicsőségét

gyarapitsa" teljesedésbe' menjen.

H E G Y I S É T Á K.
(Folytatás, )

Az aranyos napok sora le nem járt még, ma is,
aug. ra-én ilyenre virradtarn. A kora regg hűsében ut
nak indultam, könnyen mint a madár. A Dürrenbergre
kemény meredek ut vezet, fárasztó mászás, de a szép
kilátás az alantas völgybe és a csinos városra elfojtja
bennünk a kifakadást. A hegy közepe táján elkanyaro
dik az ut a várostól és balra tér, a sóbánya, meg az
ennek közelében fekvő búcsujáró templom felé. Az egye
nes ut Berchtesgadenbe visz, Zillen keresztül. Lábficza
mitó köves ut az egész a határ vámházig, innen azután,
a bajor részen, sima karban tartott uton járunk, szinte
öröm rajta haladni. Én az országutat követém, melyet a
hegy oldaláról erdő, a völgy oldaláról pedig hatalmas
juharok szegélyeznek. Harmadfél óra alatt Berchtesga
denbe értem.

A kétezer lakót számláló sóbányaváros 2018 láb
magasan fekszik 'a tenger színe fölött, a Salzach és a
Saalach völgyei között, égbetörő mészhavasoktöl kör-
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nyezve, - egy kis svajczi táj. Vidéke gazdag természeti
szépségekben, csak győzné a tourista mind a nevezetes
pontokat bejárni! Délnek a kötenger tömege nyulik el,
a 8385 láb magas Schőnfeld csúcscsal. E sziklabástyából
két hegysor szakad, melyeknek legmagasabb csúcsai a
8434 láb magas Watzmann és a 8065 láb magas Hoch
kalter. A völgyet a Kőnigseeből szakadó Ache hasitja.
A tájkép nagyszerű, elbájoló, nyaralnak is benne módos
emberek.

Berchtesgaden régi idők~en herczegség volt. A
XII. század elején Irmengard, III. Engelbert wasserburgi
gróf neje, sz. ágostoni szerzeteseket alapított ide. A
prépostság idő folytával terjedelmes birtokokkal gazda
gittatott, jogokkal felruháztatott, a XV. században pedig
a prépost a birodalmi herczegek közé felvétetett. Innen
kezdve csak nemes származásnak vétettek fel a 'kápta
lanba. A prépostság 1803-ban secularisaltatván, a kolos
tor ma királyi vár.

A mi az eltörült prépostság fényéb ől, az alapítók
kegyességéből fön van még, a: a díszes egyház, illető

leg münster, melyre büszke volna sok püspök, kinek
nincs ily diszes székesegyháza. Tiszteletreméltó régiség
ez, szép faragványu stallumai kereszt-sikátora, (Kreuz
gang) márvány siremlékei valóságos mükincsek, de gon
dozva nincsenek, ugy amint megérdemelnék. Ám a kincs
t ár ilyenekre nem költekezik,

Sóbányaján kivül Berchtesgaden hires még ivar-,
fao, csont faragványairól. melyeknek nevök van a világ
piaczán. A faragó müvészek a nép nyelvén istenfaragók
nak (Herrgott-Schnitzer) is neveztetnek, a devotionalek
után. Munkájok nem igen fizeti ki magát, ez a panaszuk.
Meglehet, hogy a kereskedő csekély árakat fizet nekik,
de ő maga, tekintve a drága árakat, kárt nem vall az
áruban. Az áruk piacza különben nem maga a város,
hanem inkább a Kőnigsee, hol egész bazár van belőlök.

Ugyanis az idegenek legnagyobb része mellözvén

~ félreeső várost, egyenesen a kőnigseenek hajtat, ma-
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gamféle gyalogos ember pedig nem nagy vásárt csap
a városban.

Első gondom volt kocsit keresni a tóhoz. Megfor
dultam három bérlőnél is, de nem volt kapható az egész
városban egyetlen egy árva ló sem, birnak pedig kiál
litani a bérlők, mintegy nyolczvan lovat, de ez már mind
le volt foglalva, vagy megvolt rendelve. Az egyik megis
igérte, hogy fog keresni lovat a városon kivül egyik
ismerősénél. Addig én megtekintém a két templomot s
körülnéztem a városban. Kilencz órára megvolt a fogat,
egy lovacska, melyért 9-2 ig hét forintot kelle fizetnem
borravalón kivül. Rendesen tizenőt-husz forintot keres a
bérlő napjában egy ló után. Az én kocsim két, órától
ujra le volt már foglalva és mielőtt engem vitt, szintén

volt már járata. A berchtesgadeni atyafiak értenek az
üzlethez. Ám a télen át nincs kereset, be kell tehát a
a nyári évszakban hozni a lovak téli tartását is, azaz dup
lán veszik meg az árát az idegenen.

Alig képzelhető szebb, kellemesb ut, mint amely
Berchtesgadenből a tóhoz vezet. Pompás, árnyas fasor,
hatalmas juhar- hársfa és egyéb lágy fanemek, melyek
Berchtesgaden körül nagyban tenyésztetnek, ezekből fa
ragják a szép, finom árukat. Az ut völgyben kanyaró
dik az Ache mentében, kies nyaralók, dolgozó gyárak,
idylli magán gazdaságok mellett, a láthatár elzárva, a
a változatos alaku heg-yek által. És mily zamatos itt a
lég, kivált reggeli órákban! Tűdörn tágult s vele lelkem
is. Isten a földi vándort nem hagyta örömök nélkül a
siralom völgyében, sőt uj meg uj kéjpontokat szött

utjába, hogy felejtesse vele némileg számkivetésének ke
serveit. És midön földi paradicsomokat mutat neki, lel
két a láthatatlan túlföldi paradicsom szerétetére gerjeszti
- ut per visibilia ad invisibilium amorem rapiamur. S
valóban, bizonyos delejes erő által vonzva érezzük ma
gunkat tulföldi hazánk felé, midőn ily paradicsomi tájak
szemlélésében merengünk.

Három negyedóra mulván szemkőzt álltam a. tóv~l,
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Mióta tengert ismerek, azóta nem gyakorol reám semmi
féle tó vize valami hatást, vagy meglepetést, sőt kicsiny
nek, semmisnek találom azt. Csupán a Balaton első lá
tása lepett meg, rnert vize elláthatlan, mint a tengeré.
Nem hiába nevezik magyar tengernek. A Kőnigsee első

látásra épen megcsalta várakozásomat, ami onnan van,
hogy a tó be nem látható első pillanatra, hanem· csak
egy kis őbőlt látunk, maga a tó el van rejtve a balra
kifutó hegy foka által. Ámde ez öbölnél festöibb képet
alig tudunk képzelni magunknak. A viz háromféle szint
játszik: a parti homok fölött sárgás, innen a' tó mélysé
gével aránylagosan mindig sötétebb zöldbe megy át,
miglen az átellenes hegy tövében feketének látszik. Az
öbölt elzáró kifutók pompás növényzetben díszlenek,
zöld keretben egy ragyogó gyöngy az öböl. A balra eső

hegy tetejéról zöld lombok árnyából Beust báró izléses
villája néz az öbölnek és az öbölben kiemelkedik egy
kis sziget, melyen ki lehet kötni, hasonlithatlanul szép
ülőhely.

Mielött a tóra mennék, betértem a fényes étterernbe,
mert megéheztem volt. Egy csésze kávé helyreütött. 
Kávé, örökkön csak kávé, szinte restellem ízlésemet.
Csakugy an, ha nem volnék férfiu, rég ülnék már vala
mely kávénéne-leoteriában s törném velők a kávékalács
mellett a pálczát is felebarátom fölött. Nem egy hölgy,
mely (vagy: ki) a' fogász mühelyébe lép, kávénál rágta
ki fogait.

Derült napokon roppant itt a forgalom, az egész
tér el van lepve jár1?üvek.kel, a legelegansabbtól kezdve
egész az én egylovas kocsimig és oly átható lószag töl
ti el a leget, h02"Y lókedvelőnek szinte bele nevet a szive.
A tóparton egész bazárok terülnek el a berchtesgadeni
faragványokból, fénykép és ásványokból, melyekböl rnin
denki vásárol valamit emlékül, de azért a kereskedők

mégis egyre panaszkodnak, hogy pang az üzlet. A tóba
fürdök szolgálnak, egyszerű primitív faalkotványok , nem
kell senkinek. -sem, .
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A parton a bárkák, a csolnakok egész serege ki
van kötve, készen elindulni minden perczben. Az eve
zőt férfiak és nők vegyest kezelik, utóbbiak tiszta fehér
szoknyába öltözve, fejükön szalmakalap. A csolnakok
folyton jönnek-mennek, hű képei az életnek, melyben
nincs szünet.

Én· egymagam vitetém magam, hogy kényelme
sen s zavartalanul éldegélhessek a tó szépségeiben. A
társas bárkák tele lévén tömve, először kényelmetlenek,
másodszor nagy a zsibaj rajtok, kivált ha a társaságban
több a nő. Róma veszélyében nagy szolgálatot tettek a
capitoliumi libák, itt nem volt veszély.

A Kőnigseenél három részt különböztetünk meg: a
bejáratot, vagyis az említett öbölt; a közép tavat, az őből

től egesz szt, Bartholornáig, és a felső tavat szt. Bartholo
mától egész a tó végéig. Legtöbben csak szt, Barthole
máig' eveznek, ami egy órába kerül. Az egész tó hossza
három óra, szélessége fél óra, mélysége ötszázhetvenkét
láb, fekvése 1856 láb a tenger szine fölött.

Miután azöbölből a hegyfoknál bekanyarodtunk,
rögtön ellátunk az egész tavon s láttára nem meglepetés,
hanem álmélkodás fogja el lelkünket, annyira nagyszerüen
szép ez a tó. N em a viztömeg, nem a tó kiterjedése le
pett meg, hanem annak környezete, a 7-8000 láb ma
gas hegyek, melyek azt minden oldalról fal gyanánt el
zárják s melyek oly meredeken szakadnak a tóba, hogy
köztök és a tó között nincs partnak egy keskeny ösvény
sem. Itt valóságos fogoly az ember, menekülés nélkül.

Minden, a mi fönséges, meghatja lelkünket: a Kö
nigsee fönsége lesujtja azt. Az óriás hegyek szinte ráne
hezednek mellünkre s nehéz sohajokat sajtolnak ki be
lőle. Komorrá teszik a láthatárt is, de a növényzet a

. hegyek aljában mérsékli a szerfcletti komolyságot, és ha
rnint ma, a nap arany sugarai megvilágitják a képet, oly
szinezetet nyer az, hogy azt toll le nem írhatja. Elgyö
györködtem a viz visszfényében, váltakozó szinezetében.
Az árnyoIdaion sötét-kék, majdnem fekete az, a fény 01·

Uj M. Sio" XlII. kötet. VII. fíízet. J4
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dalon kékes,· zöldes, átlátszó. A játszi hullámok, mint
csillagok ragyognak fel a távolban, egy megfordított
csillagos égbolt fölött evezünk. Ünnepies, mély csönd
fekszik a tó fölött, szint e tartunk tőle, nehogy azt be
szédünkkel profanáljuk. Elmé lkedésre, néma csodálko
zásra hí fel a természet. Isten szelleme lebeg a viz fölött.

Merengésemböl felzavart durranása ama pisztoly.
nak, melyet a kormányos, a tó bizonyos pontjára érve,
hátam mögött elsűtőtt. E ponton van a legszebb vissz
hang. A pisztolylövés valóságos ágyudörgést eszközölt a
hegyekben; hegy hegynek adta a hang hullámokat, me
lyek annyi ponton megtörve, dörögve visszaűtödtek fű

leinkbe. Szintoly erősen visszaadja a visszhang, az eve
ző nők énekszavát is.

Vocem nulla potest ars sculpere, pingere nulla.
Sola repercussos exprirnit Echo sanos.
Egy órai evezés után kikötöttünk szt. Bartholoma

ban. A tó partján sz. Bertalan kápolnája fekszik, bucsu
járó hely, mellette fogadó van, árnyas fákkal. Hajósaim
nem a fogadóba, hanem a kápolnába tértek és itt pihen
tek imádkozva. Én is háta t forditottam a sőrős kancsók
nak és sétát tettem a Watzmann lábához, szt. Barthole
ma ugyanis közvetlen a Watzmann alatt fekszik. A hegy
hasadékjaiban bőven feküdt a hó. Ha időm engedi, itt
ugyan könyen hozzáférhettem volna, de félórai időzés

után vissza kelle térnem, hajósaim vártak már. Szt, Bart
holomá fölött meglátszik már a tó vége is, öböl formá
ban végződik az, egy kopár mészóriás fehérlő falai alatt.
Zergék és sasok hazája a Kőnigsee magasztos kör
nyezete.

Dél elmult volt, mire ismét kikőtőttünk a vendég
lőnél. Pompás étlap, méregdrága árakkal. A sőtétes ba
jor sört szine után inkább vörös bornak néztem. Hiába
kinálgatta a pinczér, orvosi diaetam se sőrt, se bort nem
enged, hanem csak tiszta sződavizet, E tekintetbeni ra
gaszkodásom az orvosi rendelethez lenézés tárgyává tett,
a fitymáló, kicsípett pinczéreknél. Buta képet csináltak,
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midön kérdésökre : bor tetszike vagy sör? p uszta si
phont rendeltem. Ott hagytak, ignoráltak, várhattam, mig
megkaptam az ételt, italt. Vagy zsugorinak néztek, vagy
szegény ördögnek. Itt csak annak van becsülete, a ki
bőven költ, ha különben barbár is. Dummodo sit dives,
barbarus ipse placet - mondja Ovidius. De én vajmi
keveset törődtem a buta pinczérek véleményével, lené
zésével!

Egy órakor kocsira kellett ülnöm s ezzel elvitetém
magam a sóbánya hivatalhoz. A halleini helyett ezt a
bányát néztem meg, mint utamba esőt. A kettő külön
ben oly hasonló egymáshoz minden tekintben, mint to
jás tojáshoz. A ki olvasta a "Sion" mult évi folyamában
(836 s következő lapokon) a halleini bánya leirását, az
akár a berchtesgadeniben lett volna. A berchtesgadeni
ben nem kell a megszabott közórára vároi, itt minden
perczben elfogadják az embert I frt, 20 kr, dijért, Hogy
kék vászon nadrágot s zubbonyt adnak az emberre, az
egészen fölösleges, miután a bánya tökéletesen száraz,
tehát sem nedvesség, sem por, sem hulladék nem ront
hatja ruhánkat, a sikló (Rutschbahn) is csak mulatság
inkább mint szükség, mert mellette levezet kényelmes
lépcsőzet is, aki tehát épenséggel nem akar lesiklani,
lemehet ezen is. N o de mért ne tennők meg a
tréfát? Én tapasztalni akartam, hogy mikép lehet gyors
carriéret tenni az életben. Ide üljön, a ki ez életben
gyorsan elörnenni akar, pillanat alatt czélnál van. Csak
volna az élet minden hivatásánál ily sikló, nem volna
annyi boldogtalan ember a világon.

Egy óra alatt bejárván a bányát, visszaballagtam
Halleinba, hol még időm volt estig körülnézni a város
ban s megpihenni jó kávé mellett. A nyolcz órai vonat
tal elindulván, fél kilenezre Salzburgban voltam.

S al z b u r g,

Tizennégy napi barangolás után a szabad terrné
szetben, ismét városban, falak között vagyok. Mily el

34*



532 Hegyi séták.

lentét ! A szabad természetben az ember ama felső lény
nek bizonyul, melyről oly szépen mondja Ovid, hogy:
Isten fölemelt homlokot adott neki, miszerint azt az ég
nek emelje.

Os homini sublime dedit, coelumque tueri
j'ussit, et erectos ad sidera tollere vultus.
A szabad természetben az ember emelkedett, kirá

lyi homlokkal mozog, buvár szemeit az égre, a magas
hegyekre szegezve, értelmesen vizsgálva, fontolva, mér
legelve, élesen kutatva, valamit a természet utjába ejt,
ő értelem, szellem, ur, királya természetben. Ellenben,
midön látjuk a városi embereket, mint lótnak-futnak le
konyult fővel, se jobbra, se balra nem tekintve, a napi
kereset, a pénznyeremény után: nem jut-e eszünkbe it

vadász eb, mely szintén lehajtott fővel, szag'lálva keresi
a vadat? Ez anyagias ernberek mintha csupán csak azért
viselnének fejet, hogy föl ne csuszezék a kravátliok.
Semmi méltóság bennök, meggörnyedt szolga alakok.

Salzburgnak nem ez a physonorniája. Itt még emel
kedett homlokkal járó embereket látunk, a magasztos
természet, mely környezi a várost, sőt melybe ez ékelve
ván, nem engedi lehajtani fejüket. Salzburgot nem le
het falakkal elzárni a természettől, a természet benne
van. Ha eddig paradicsomi tájakon jártunk, ugy Salz
burgban a természet szépsége tetőpontját éri. A mi Ná
poly a tenger mellett, az Salzburg a hegyekben: Európa
legszebb városa, fekvésre nézve. Legalább ezt tartják
róla az utazök. Én, midőn a várfokról néztem a leirhat
lan szép tájat, azt mondám magamban: a kisértő sátán
nem találhatott volna csábitöbb tájat, melyre mutatva
mo ndja Urunknak: haec omnia dabo tibi, si eadens ado
raverís me. Sz. Rupertnek valóban nem volt rosz izlése,

mikor Theodo bajor herczegtől ezt a darab földet, a régi
Juvaviát, ajándékoztatta magának. E magasztos termé
szet nagyban képes felhangoini a lélek hurjait, itt a
zsoltár is höbben, jobban átérezve szakad az ajkakról.
Salzburg gyöngye a havasi világnak.
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Nyugat-éjszaknak esnek "a magas havasok : a kopár
meszes Gőll, a Watzmann sugár csúcsai, az Untersberg
komor szlklafalai, a Hohenstaufen tornyos csúcsa és' e
havasok tövében az 1506 láb magas Mőnchsberg és az
1950 láb magas Kapuzinerberg közé ékelve fekszik a
sok tornyu város, a Hohensalzburg sziklaeröd uralkodik
felette s védi egyszersmind. A várost a szilaj, sebes ro
hamu Salzach hasitja, de zabolátlanságát szabályozott,
diszlö köpart fékezi. Kelet-délnek elláthatlan róna terül
el, virágos rétekkel, zöld legelökkel, sötét fenyves er
dőkkel, népes falvakkal. Magán kivül ragadtatik az em
ber, szemlélve e hasonlithatlan képet. Látni kell azt, le.
irni nem lehet. Száz meg száz fenkölt, költői toll fára
dott benne, de a mit a leirás ad, az csak sejtelme a va
lóságnak.

Szépségénél fogva nem csoda, hogy Salzburg mint
egy delejes erővel vonzza az idegeneket, kik itt Európa
összes országaiból találkoznak, ami Salzburgot világvá

rossá teszi. Aug. Is·én az idegenek névsora már tizen
hat ezerre ment, megfordul itt tehát nyaranta mintegy
husz ezer idegen - ex omni genere piscium.

Számtalanok Salzburg szomszédságában akirán·
dulási pontok: a 3860 láb magas Gaisberg nagyszerű

kilátással; Hellbronn császári kéjlak, hires vizjátékával s
gyönyörü kertjével ; Leopoldskron kastély, uszodának
szolgáló pompás tavával ; Klessheirn, Lajos Viktor föher
czeg fényes nyaralójával ; Aigen, Schwarzenberg herczeg
sűrűn látogatott parkjával ; Mária-Plain, diszes bucsujáró
egyház, erdők fölött szép magaslaton stb. A Kőnigsee

hez rendes omnibusz-közlekedés van. A várost több ele
gans nyaraló övezi kies kertekkel. mindannyi elszórt
gyöngy a festői tájban. De Salzburg nem csak páratlan
vidékénél fogva érdekes, hanem történeti emlékeinél,
monumentalis épűleteinél, jeles közintézeteinél fogva is.
A salzburgi érsekek, mint világi fejedelmek, sokat tet
tek székvárosuk s udvaruk diszének emelése körül, né
melyek köztük épen pazarok voltak fény, rnüvészet dolo
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gában, a miért is Salzburg egyes részeiben fejedelmi jel
leget tüntet fel. A monumentalis épületek a XVII. és
XVIII. századból valók, a régibbieket gyakori tüzesetek
pusztitották el. Ez épületek már a stylben elárulják olasz
eredetöket s magának a városnak is olasz szint kőlcső

nőznek. Salzburg nagyon emlékeztet Olaszországra : a
lapos háztetök, a szép kutak, a márvány épitvények, a
gyümölcs- és virágpiacz, - mindez déli jelleget kölcsö
nöz, a régi érsekek müizlésüket Olaszországból kölcsö
nőzték, innen hozattak épitészeket, festőket, aranyozók at,
stucco-müvészeket és ezek műveikbe a későbbi olasz re
naissance jellegér vésték.

De a mult századokkal kellemesen párosul az ujabb
haladó kor. A mióta Salzburgot a vaspálya hálójába ej
tette, azóta az mindinkább modern várossá fejlődik.

Egész utczák épültek modern izlésben, fényes paloták
kal, nagyszerű kőzépületekkel, milyen az imposans reál
tanoda, elegans szállodákkal, kies sétányokkal, nyilvá
nos kertekkel. Comfort, müveltség, finom izlés jelentke
zik lépten-nyomon s megkedvelteti a várost az idegen
nel. A város közönsége helyesen fogja fel érdekét : rop·
pantul költekezik ugyan a város emelésére, de az idege
nek mindinkább behozzák a költséget, investitiói gyü
mőlcsőzök. A város lakóinak száma ugyan huszezerre
tétetik csak, de kiterjedése, forgalma, üzlete, elegantiája,
a jővö-rnenö idegenek sokasága után physonorniája nagy
városi,

Salzburgnak centruma a residentia tér a Salzach
bal partján, a Mönchsberg alatt, ezt vevém tehát első

ben is szemügyre, miután Tomasellinél jól megreggelia
tem volt. A régi érsekek residentiája most cs. palota s
ennek egyik szárnyát a toscanai nagyherczeg lakja ál
landóan. Szép, de nem épen fényes épület. A residen
tiával szemben van a székes egyház, imposans elöcsar
nokkal. Van két tornya és kupolája. Épült 1614-1668.
olasz izlésben, Frescoi s stuccoi jelesek, felszerelése,
készlete fényes. Több érseknek fresco arczképe ékiti a
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falakat. Remek a szentélyben a fresco, mely Urunk fel
támadását ábrázolja. gyöngéd, szellemies mü. A székes
egyház rnőgőtt eldugva van az érseki palota, a pompás
épület jobb helyet érdemelne. Ugyancsak a residentia
téren van a helytartósági palota, hozzáépítve a torony
hoz, melyben a hires harangjáték van. Ez reggel, délben
s estve játszik, mindenkor szép közönségnek, ugyanis az
idegenek gyönyörrel hallgatják az ép oly szabályos tiszta
hangokat, mint a megható dallamokat. Havonként vál
toztatják a zenedarabokat, melyekből harmincz külőnféle

van. A déli felhúzásra feljutottam én is a toronyra és
igy volt alkalmam megismerkedni a jeles zenemű szer
kezetével. azonkivül élvezni a nagyszerü kilátást is, me
lyet nyujt a torony. A tér egyik éke az udvari kut
(Hofbrunnen) Antonio Dario szebrász müve, Készült 1664
ben. Mithologiai alakok s állatok müvészies csoportulata.
Kár, hogya rnü nagyságának meg nem felel a víztömeg,
ez aránylag vékony sugárban ömlik alá. A residentía
tértől balra a Mozarttér esik, a halhatatlan zeneszerző

szobrával, Schwanthalertöl, Mozart után sok emlék van
Salzburgban, egy Mozart-muzeum is. A salzburglak
nagy kegyelettel viseltetnek jeles polgártársuk iránt,
valóságos Mozart-cultus az. A Mozart-zene egylet isme
retes. - Az elegans Hajó-szálloda verandaja Salzburg
ban az, ami Velenczében a Cafe-Luadri, vagy Cafe-Flo
rian, a kinek nincs semmi dolga, vagy aki elfáradt, az
ide ül selmulat kávézva a járö-kelé idegeneken.

Bevégezvén a residentia tért, mentem Salzburg
bölcsőjét, a benczeseknek szt. Péterhez czirnzett apátsá
gát (Stift st. Peter) megnézni, mely töszornszédja a cs.
palotának. Az apátság eredetére nézve kiirom a követ
kezőket szt, Rupert életéből, Buschnau Ottó után: "Az
isteni gondviselés ugy akarta, hogy ő (Rupert) püspöki
székhelyét Juvavia város romjain, a Salzach gyönyörü
partján felépítse. Ezt az egykoron oly szép várost, mely
ben a ker. hitélet erős gyökereket vert s melyet dicső

séges vértanuk vére bőven áztatott, kétszáz év előtt a
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vad herulok végkép elpusztították. Rupert megkapta
Theodo herczegtől e romokat, egy négyszög mértföld
területet, a Salzach mindkét partján, hozzá a reichen
halli sóforrás harmadrészét, a tizedet és a vámot. Buz
gón megkezdte munkáját, épitett egy díszes templomot,
melléje egy nagy benczés kolostort a megyei papság
képezésere s ettől némi távolságban a Nonnenbergen,
hol valaha római erőd állt, egy apácza kolostort, iskolául
leányok és szüzek számára. A szentnek e két alapítvá
nya mai napiglan müködik áldásosan, több mint 1200,

sokszor viszontagságos év után. Ö a város felépítését
nemcsak tanácscsal, hanem tette l is előmozdította, bené

pesítette azt román családokkal, igy fejlődött ki a város
déli Németország gyöngyévé. Eleinte Petriniának nevez
tetett a sz. Péter templom és kolostor után, és csak
utóbb kapta a német Salzburg nevet.

"Mikor szt. Rupertre reánehezedett az aggkor su
lya és ő a hosszu apostoli munka alatt megtörve, béke
után kivánkozott: visszavonult a maga kolostorába szt,
Péterhez s készült a halálra. 628·ki marcz. 27-én husvét
vasárnapján felkelt ágyából, megtartotta az ünnepélyes
sz. misét, megáldá ővéit s meghalt. Ötven évvel utánna
sz. Virgil salzburgi püspök, fényes egyházat épittetett
sz. Rupert tiszteletére, melybe testét átvitte."

J oggal mondhatjuk tehát sz. Péter kolos torát Salz
burg bölcsöjének. A kolostor terjedelmes négyszög épü
let, egyenes, minden diszt nélkülöző falai mi benyomást
sem gyakorolnak. Az épület egyes szárnyai bérbe van
nak adva, az egyikben a müegylet állandó képkiállítása

van elhelyezve, Nagyon a disz ellen van és a kolostori
'csönd ellen a kolostori pincze, nyilvános bormérésse1. E
helyiség rendesen tele van emberekkel, a reggeli órák
tól· kezdve egész estig, mert itt mérik a legjobb, meg
nemhamisitott bort. Én csak belenéztem, de le nem ül
tem volna a teritetlen, piszkos" asztalokhoz. melyekhez
különben nem igen fér az ember, annyi a látogató. Java
részerállva áldozik Bachusnak. Aki Tirolban járt, az
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nem egykönnyen ütközik meg az efféle papi korcsmá
kon, mert ott sok helyütt maga a plebános tart korcs
mát és méri az italt. Ennek az a haszna - mondják 
hogy a nép a lelki pásztor szemei előtt mulatva, beszéd.
jében, magaviseletében, de még az italban is mértéket
tart, sőt a pap nem is ad annyit inni, hogy megártson.
Az antiklerikálisok ellenben tőkét vernek po papi korcs
mákból a Clerus ellen. Az én nézetem szerint semmi
ürügy alatt sem fér meg a lelkészi hivatallal a korcsma
üzlet; idáig nem mehet az apostol szava: omnibus omnia
fieri.

A kolostor bal szárnyán van a templom, szép góth
épület. Belseje komor és túl van terhelve oltárokkal, em
lékekkel, elannyira, hogy nincs szabad oldal benne.

A kolostorral összefügg a sz. Péter temető. Salz
burg legrégibb sirkertje s egyszersmind legkegyeletesb
történeti emléke. A temető a Mönchsberg komor szikla
fala alatt terül eJ. A hosszu arcadokban, kápolnákba
beosztva, síremlék siremlékhez sorakozik, a legkülönfé
lébb kivitelben, a legbizarabb ékítményekkel. Némely'
kápolna falai fatáblákra festett jelenetekkel a halott éle
téből, vagy bibliai jelenetekkel ékitvék, feliratokkal, mon
datokkal, egy másikban felvértezett lovag s hadi tro
pheumok egy vitéz hamvaira mutatnak stb. A legjelesebb
nemes családok, salzburgi patriciusok s müvészek nevei
vel találkozunk itt. A szabad tér, a köztemető, tele van
még siremlékekkel. Salzburg történetének jó része szől

e néma sirokból. A temető közepét diszes, izléses tem
plomocska foglalja el, a legujabb időből. A halottas me
zöt ékitö virágok s növények fennen tanúskodnak a késő

unokák kegyeletéről. Mintha csak feltámadási ünnepre
tétetnének készületek. ugy össze van hordva a virág.

Ámde nem maga a temető képezi az ősrégi kegye
letes emléket, hanem a komor sziklafal, melyből kis abla
kok néznek a temetőbe. Mi lehet e sziklafalon belül ?1\.z
első benczeseknek czellái, üregei, kápolnái. A szikla al- .
jában szt, Rupert, - fönt a szikla belsejében sz. Maxi-
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mus kápolnája. A temetőből egy szíklakapu vezet e szen
télyekhez, melyek részint természetes, részint kivájt, azaz
kitágitott üregek. Az alsó kápolnából nyers és keskeny
lépcsők vezetnek fel a sziklafalba, mely kis ablakok által
csak homályosan van meg világítva. Igy jutunk fel sz.
Maximus kápolnájába, az ős kereszténység egyiklegrégibb
ernlékéhéz, mely egysz erűsége s komolysága által mély
hatást gyakorol a szernlélöre. Az egész tér, a maga osz
lopaival, boltiveivel, fülkéivel, ablakjaíval, padjaival a szik
lafalból nyersen ki van váj va, a kis ablakokon át csak
g-yér világosság hat be, és e homályos megvilágitás saját
ságosan hangolja a kedélyt és a képzeletet. Néma áhitattal
tekintünk körül a megszentelt térben, és a mi elsőben ötlik
szemünkbe, az egy félkör fülkében álló egyszerü köoltár.
Itt végezték ájtatosságukat az első keresztények, itt ke
reszteltettek is, mert csak titokban gyakorolhatták vallásu
kat az üldözés idejében. Itt végezték zsolozsrnájukat a jám
bor szerzetesek, e grottában élt és megis halt sz. Maxi
mus. A kápolnák kora az 582. évbe esik.

Áhítatos érzület fogott el e tiszteletre méltó emlékkel
szemben. A római katakombák után ez a legrégibb mit
láttam. És valamint amazokban a valláshősőket az elért
pálmában, ugy itt a pálmáért küzdö erényhősőket csodál
tam. Mennyi buzgóságröl, őnsanyargatásrólyéletszentség

ről tanuskodnak e sziklafalak! Mennyi malaszt szállt itt
le a hő imára! Ily rejtekekből indult ki a népek polgárra

sodása, ily iskolából a hit, a czivllisatió bajnokai! Am a
magány volt mindenkor a szentek iskolája. Balgatag tár
saságot keres, bölcs magányt. Salzburg valamennyi neve
zetességei közül a kereszténység ez ős emlékei érdekeltek
leginkább.

A Mönchsberg sziklafalaiban ezeken kivűl van még
két nevezetes mü, melyeknek fejedelmi alkotóira ráillik az
epitaphium: Te saxa loquuntur. Egyik a nyári lovarda
(SommerReitschule). Itt a sziklafalba három emeletben
hosszú galeriák vannak vájva, melyeket a ssemlélö köny
nyen római amphitheatrumnak nézne, ha. a tér kerek,
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vagy tojásdad volna. Meglepő e nagyszerü galeriasor s
nagyban emlékeztet az ős Róma világ műveire.

Második az uj kapu (Neuthor), melyet q67-ben III.·
Zsigmond érsek (Schrattenberg gróf) vágatott a Mőnchs

bergbe, a közlekedés kőnnyitésére, Annak előtte ugyanis
a mőnchsberg túli vidéknek megkellett kerülnie a hosszú. a
kinyuló hegyet, tetemes id övesztesseggel. A kapu, illető

leg alagut hossza 300 láb. A kivájt falak nevezetes ma
gasságban csúcsívben végződnek, mintha csak góth dom
ban járnánk. A kapu mindkét hom lokzata szobrászati mű

vel van ékitve, és a mütárgyak: sz. Zsigmond kitűnő

szobra, az érseki czírner, a pyrarnisok, a felir atok mind a
sziklából vannak kivájva. A kapu közelében vannak az
udvari istállók (MarstalI), most lovas laktanya. Mellette
ló usztató, szép szobrászmüvel, egy állatfékező csoportja:
Mandltól.

A délelötti órákban e monumentalis emlékek közt
járva, némileg olasz ég alatt, olasz müvészet közepette
találám magam. A délutáni órákat a müvelt természetnek
a kert és parknak szeritelém. A rnióta a Mirabell kastély
a város tulajdona, azóta kertje egyesítve van a városi
parkkal. Ritka váro'; dicsekedhetik ehhez fogható nyil
vános kerttel, akár a virágkertet, akár az árnyas sétá
nyokat nézzük. A Mirabell kertben van egy kis madár
kert is, hol órákra ellehet mulatni a külőnféle hazai s
exotikus szárnyasok szemlelésében. A városi parkban a
Cursalon körül nagyszerü kivilágitási készületek tétettek
az éppen Salzburgban napolt . anthropologikus-egylet
tiszteletére, de Jupiter pluvius mintegy megirigyelve az
ovátiót, haragosan közbeszólt s haza ;kergeté a kiváncsi
népet. Salzburgban az eső tartós szokott lenni, a míért
is én már előre me gbarátkoztam a gondolattal, hogy to
vábbi terveim részben el fognak ázni.

Aug. 14. Az eső szakad. A kiaszott természet már
rég sovárgott utána, áldásnak vette azt minden ember
meg a nyughatatlan tourista is. Vasárnap lévén, szivesen
pihentem meg magam is s szoritkoztam a városra. A
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húsz templom kőzül többet látogattam meg, a jelesebbek
köztök: a régi "egyetemi kerek templom, a sz. Három
ság és a ferencziek góth temploma, szép magas tor
nyával. Az egyházak tömve voltak buzgólkodókkal,
Salzburg tiszta kath. város.

Tizenegy órakor betértem a kolostorba, Péter atya
zenejátékát hallgatni. Singer Péter atya, agalambősz

aggastyán a legnépszerübb alak Salzburgban, fényképe
látható minden kirakatban. Szerzetesi erényein kivül a
zene vetette meg hirnevét. Ö maga talált fel s szerkesz
tett sajátkezüleg egy hangszert, melyet Pansyrnphoni
konnak elnevezett. Naponta tizenegykor játszik boldog,
boldogtalannak. Péter atyát meghallgatni touristára nézve
kötelességszerü dolog, azért sok idegen tódul össze ez
órára s ellepi a folyesőt a szerény ezella előtt. A női vi
lágot kizárja a elausura, az ő legnagyobb bánatukra, il
letöleg neheztelésükre, mely sok izben maga a jó 'atya
ellen fordul, mintha ő tehetne róla. A nagy tömeget
egyszerre be sem fogadja a ezella, ily esetben Péter
atya ketté osztja hiveit s játszik külön mindegyik
résznek.

A hangszer harmonium alaku. Külső héja első pil.
lanatra elárulja, hogy naturalista és nem ex professe
müvész készitette : egyszerCl, pallérozatlan a külseje, ámde
belső szerkezete mennyire müvészies! Negyven változat
szerint külőnféle hangszereket játszik: heged üt, cellót,
fuvolát, fagótot, oboet, vadász kürtöt, trombitát, orgonát
stb. Kettős elaviatúrája van, két ped.iléval, A jobb kéz
.a felső elaviaturan a dallamot játsza, a bal az alsó ela
viaturán zongora, vagy harmonium hangján kiséri. Né
mely hangszernek a hangját e mü oly csodálatosan tisz
tán adja, a mint azt szebben semmiféle karban (orches
ter) nem találjuk. Lachner, Mayerbeer, Spohr bámulták
a hangok eme szépségét és a münek megfoghatatlan
.egyszerüségét. Péter atya. szerény czellájában alkotta e
hangszert, az eszközök, a szerek, melyeket használt még
most is láthatók ott. Vannak az orgonában is efféle vál.
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tozatok, csakhogy ezeknél a fül azonnal kiveszi az or
gona sípot, mig a pansymphonikon tisztán, természetesen
adja a hangokat; Péter atya ha nem is virtuos valamely
hangszeren, de a maga hangszerén igenis az, müvésziesen
kezeli' azt, zeneértők, zenemesterek köz bevallása szerint, '
Az egyes hangszerhez, melyet bemutat, igen helyesen
választja meg a dallamot; majd élénk, majd érzelgős,

majd lelkesitö, majd megható az, a mint a hangszer ca
ractere magával hozza. Valódi élvezet volt hallani a gyö
nyőrü zenét s megbámulta mindenki ugy az igénytelen
hangszert, mint annak még igénytel enebb alkotóját.
Nagy szivesség Péter atyától, hogy évek hosszat kész
ségesen játszik az idegeneknek, puszta köszönetért. (Épen
mikor e sorokat irorn, hirét hozza az ujság, hogy a 72
éves Péter atya január 24-én (1882.) meghalt. Emléke
élni fog minden touristában, a ki zenéjét hallgatta. Já
téka sejteté a hallgatóval az égi harrnóniát, melyet él
vezni engedjen neki az élet ura !)

A vasárnap összeesvén a holnapi ünneppel, a
kéjvonatok számos idegent hoztak, minden irányból. A
vendéglőkben el volt foglalva minden zug, az éttermek
ben minden szék, méhrajhoz hasonló zsibongás tölté el a
helyiségeket. A vendéglős és a pinczérekarcza szinte
ragyogott örömben. Ilyen alkalommal az éléskamra min
den készlete étlapra kerül, m ég az olyan is, a mi már
ingressum est viam omnis carnis. Olyan volt az én nyúl
sűltern is. Szerettem volna a pinczérnek megmondani,
hogy ez az állatka valamibe hágott, - de ez polgári
izlést árult volna el, mert tudjuk, hogy uri gusztus sze
rint, csak akkor pikans a vad, mikor már szaga van,
mint az állott sajtnak. A rosz idő szokottnál tovább tar
totta a vendégeket asztalnál, senki sem tudta, rnít kezd
jen az idővel.

Ám utoljára megkelle alkudni az esővel, ha nem
akarok lemondani programmom több pontjáról, nem
vesztegelhetek ugyanis Salzburgban odáig, mig az idö
nek tetszeni fog megváltoztatni szeszélyét. Az igazi tou-
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rista nem törődik az esővel. Látván, rnikép az eső da
czára többen szállnak omnibuszokra, neki bátorodtam
én is s felültem oly bárkára, mely Hellbronn-Aigen felé
hajtott.

(Vége köv.)

Várnat~

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Dogmatische Tlzeologt"e von Dr. ']. B. Heinrt'clz, Dom
declzant und Professor der Dogmatt"k am búclzijl. Semmar
zu Mat11z. - lIfat'nz, Verlag von Franz Kirclzlzezm. 1873
1882. Négy ki/tet. 8-ad r.

Nehány évtized óta Németországban élénk mozga
lom indult meg a dogmatika terén. Mindenütt hangya
szorgalom, lelkesült törekvés észlelhető elékeresni a kő

zépkori nagy hittudósok feledett foliansait, felvenni ismét
az általuk ápolt hittudományi traditiók sajnos, rég elrej
tett fonalát. Ez örvendetes mozgalom mindinkább nagyobb
arányokat öltött, s már is a hittani irodalom kitünő ter
mékeit szülte országszerte.

E kiváló müvek között foglal helyet és pedig első

sorban dr. Heinrich munkája, melyet főbb vonásaiban
ismertetni e sorok feladata.

Szerzönek czélja az alapvető s ágozatos hittannak
nem egyszerű vezérfonalát, hanem oly kézikönyvét meg
irni, mely ugy tárgyi, mint alaki bevégzettségével, nem
csak az egyháziaknak forrást nyujtson bővebb tanulmá
nyozáshoz, hanem tudományos képzettségü, mínden rangu
világiaknak is oktatásúl szelgáljon. S valóban fényesen
felelt meg e feladatának, Bőven tárgyal a keretébe vágó
igazságokról, alaposan, szabatosan érvel s a nemes, emel
kedett irályban fejtegetett tantételeket lelke élénk hité
vel s meggyőződésével állitja az olvasó elé.
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E nagyszabásu münek eddig négy kötete jelent
meg. Az első s második az alapvető hittan tárgyaival
foglalkozik. S itt abevezetésben behatón, • alaposan is
merteti a theologia fogalmát, felosztását, viszonyát a hit
hez s a többi tudományokhoz ; továbbá a hittudósban
megkivántató kellékeket s erényeket s végre a theologia
történetét. 128 lapot foglal el a bevezetés, s mi e fontos
előismeretek bővebb tárgyalását ·kiválón szükségesnek
tartjuk. Hisz mielött valamely tudomány tárgyával fog
lalkoznánk, szükséges e tudomány terrnészetét, czélját,
szempontjait kellőn ismernünk. S ha ez szükséges egy·
átalán minden tudománynál, mennyivel inkább a theolo
giánál, rnelyben ezen előismeretek nélkül a legszomorubb
aberratiókba téved az iró s olvasó egyaránt. Azért a
régibb hittudósok nagy sulyt tektettek a hittudomány
természetének tüzetes megvilágitására, mielött tárgyát
fejtegetnék ; az angyali tudor a Summa theol. első quae
stiőjában behatón foglalkozik a kérdéssel: de s, doct
rina, qualis sit, et ad quae se extendat. Idevág egyszers
mint Lombardus nagyszabásu müvéhez irt cornmen
tárjának bevezető része. S hogy a későbbi hittudósok
közül egyet felemlitsünk, - ki ne ismerné Petavius
nagyszerü prolegornena-it a Dogmata theologica czírnű

ritka becsü müvéhez? S ha valamikor, ugy korunkban
különösen szükséges a hittudomány, természete czéljáről

behatón tájékoznunk. Nem szükséges ezt bővebben fej
tegetnünk, elég legyen a közelmultból egy tekintetet
vetnünk, ha Herrnes, Günther, Froschhammer az említet
tük előismeretekről correct fogalommal bírnak vala,
szomoru tévedéseiket nem jelezné a történelem. S meny
nyi hiány mutatkozott nálunk: is csak nehány évtized
előtt ez előismeretek fejtegetését illetőleg, mely nélkül
a hittudomány felvirágzásáról szö sem lehet. Erezte ezt
az angyallelkü, mély tudományu P. Schrader annyira,
hogy tüzetesen ezen t;,'trgyról irt külön munkát: De Theo
logia genera tim. Commentarius in S. Theol. őr),;rÓg,

mely kiváló irodalmi termék, ujabb litteraturánkban M·
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zagot pótolt, s melynek horderejét, kiváló becsét a theol.
tudomány ujabb lendületére nézve, nem lehet eléggé ki
emelnünk. Ugyanazért Heinrich kltűzött czéljának kitű

nöen felelt meg, midőn ily bőven s alaposan foglalkozik
az emlitettük előismeretekkel. Szerző az alapvető hittant,
theologiai ismerettannak (Theol. Erkenntnisslehre) nevezi,
mert szól az ágoza tos hittan ismeretelvei s forrásairól.
S e tekintetben a kéb kötet, három könyvben tárgyalja
az idevágó tanokat. Az első könyv a hitet megelőző

természeti megismerésről, a második a hitről, a harmadik
a hit alapján épülő dogmatikai tudományról szól. E fel
osztásnak megfelelőleg az első könyvben foglalkozik az
Istennek s az isteni dolgoknak a hitet megelőző megis
meréséröl, azon tételekről, melyeket praeambula fidei
nek nevezünk szorosabb értelemben, u. m., hogy az egy
igaz Istent mint a világ teremtőjét, urát, kormányzóját a
teremtettJényekböl észszerű bizonyossággal megismer
hetjük stb. s czáfolja a téves nézeteket. Majd a termé
szetfeletti kinyilatkoztatás lehetősége s szükségéröl, e
kinyilatkoztatásnak s az egyháznak természete, észszel
való megismerhetőségétől,s itt a kinyilatkoztatás belső

s külső kriteriumairól tárgyal s mindezt oly bőven, oly
világosan, annyi alaposság, széles tudománynyal s foly
tonos tekintettel korunk igényeire, miszerint az olvasó
nak nemcsak bőséges tájékozást, de leghatalmasb fegy
vert is nyujt hitünk alapjainak s ezért magának a hit
nek védelmére.

A II. könyvben szól a szerző a hitről, annak fo
galma, tárgya, indokáröl, a hitnek mind actusa, mind
erényéről. A hit bizonyossága, szüksége s visszavonhat
lanságáról. Mindmegannyi nagyfontosságu tárgy, me
Iyet a legcorrectebb egyházi szellemben a legbehatóbb
taglalással ád elé szerzö, mindenütt az atyák s a kőzép

kori nagy hittudósok, kűlőnősen sz. Tamás nyomdokain
haladva. Ugyanez áll a következő szakaszokról, melyek
ben az egyház tanításáról, vagyis a hit szabályáról (regula
fidei) továbbá a hit forrásairól, a szent irás s hagyo-
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mányról : a hit, erkölcs dolgában csalhatatlan egyházi
tanitó s birói hivatalról, mint a hit legközelebbi mérvé
ről, szabályáról értekezík. A III. könyvben az ész s a
természeti igazságok viszonyáról szól a hithez átalában
s a theologiai tudományról. Kitűnő, tárgyát teljesen fel
ölelő tractatus; mily bőven foglalkozik szerző az alap
vető hittan általunk főbb momentumaibanjelzett tárgyai
ról, arról eléggé tanuskodik azon körülmény, miszerint az
L kötet 864, a II. 802 lapot számlál.

A III. kötettel kezdi szerzö az ágozatos hittant.
Tárgyal itt bőven s alaposan Isten léte, lényege s tulaj
donairól ; az átóbbiak kőzűl legbővebben az isteni isme
ret s akaratról. Mondanunk sem kell, hogy itt is az
atyák s nagynevü hittudósok, kü1ünösen sz. Tamás nyo
mán halad. Minden egyes tárgyalás szakavatott, remek
és jeles. Mily világos, alapos, - hogy csak egyet em
litsünk a fogasabbakból -- az isteni eszmékről (de ideis
divinis) szóló tárgyalás! E kötet tárgyairól 892 lapon
át értekezik szerzö.

A IV. kötet 652 lapon kizárólagosan a teljes szent
Hárornsággal foglalkozik. Legyen e kötet jellemzésére
elég kiemelnünk szerzönek előszavából a nyilatkozatot,
melyet hiven meg is tartott, hogy t. i. mindenben szt.
Agostont s ennek leghivebb tolrnácsát sz. Tamást kő

vette, e legfőbb szent titok tárgyalásánál. Bátran bizhat
juk itt is magunkat Heinrich vezetésére a hittudomány
e legmeredekebb magaslatán. Az eg'yház tanát világo
san, alaposan, bőven fejtegetve s begyőzve a kinyilat
kozás . forrásából adja elénk s e részben ép ugy, mint
midön a speculatió terére lép, a hippói lánglelkü püspök
s az angyali tudor fővezérei.

Legyen ennyi elég- Heinrich valóban." remek rnűvé

nek ismertetésére. Kimerítő, alapos, világos tárgyalás
jellemzi a müvet mindvégig; mindenüttj'világ'os feltűn

tetése annak, mi az egyház tana s e tannak a szent irás
s hagyományból tüzetes begyözése : s a hová az ész
természeti ereje fér, ismét szabatos, világos érvelés, min.

Uj M. Sion XIU. klli~t. VU. flI~~i.
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denütt s mindenben az atyákra, a nagynevű tudósokat
különösen szt. Tamást követve híven. - S valamint
ezek müveiben, ugy az ujabb irodalomban is egyaránt
teljes jártassággal rendelkezvén, szerzö minden tekintet
ben korunk igényeinek megfelelőleg irá müvét s azért a
legmelegebben ajánljuk e munkát sohajtjuk szivűnkböl

a kath. ügy érdekében, adjon Isten szerzönek állandó
egészséget s kítartó erőt, hogy mü vét mielöbb befejez
hesse. A kiállitás csinos, a dicséretesen ismert Kirchheim
czégnek becsületére válik.

Dr. Stetner .Fú/öp.

Die geltet'tnen Geseiischafter: t"n Sj>rlnzen und ihre
Stellr.tttg zur Kirche und Staat, 710n zhren Ezndrt"ngen ln
das Könz'greiclz bú sum Tode fierdziwnds VI!. 7'on Dr.
Heinriclz Brz'ick, Professor dcr Theologz'c am búclz. Semi
nal' zu Mams: Maixe, [.(t"rclzhez'1n 1881.

A ki tanulmányokat csinál a titkos társulatokra s
jelesül a szabad kötnivességre nézve- mert első sorban
erről van a szó - az e könyv nyomán nagyban kibő

vitheti tanulmányát. Különben a könyv érdeke csak par·
tialis, miután az épen csak a spanyolországi viszonyok
kal foglalkozik. A titkos társulatok subversiv czéljai tit
kos szapora terjeszkedése, világosságot kerülő eszközei,
álnok befurakodása minden körökbe, minden hivatalokba,
- oly általános caracter, hogy a titkos társulatok tör
ténete s actiója,. akár Franczia-, akár Nérnet-, akár Orosz
országot, akár Ausztriát nézzük, egy és ug'yanaz.l A tit
kos társulatok egy nagy hálót képeznek, melynek az
egész világra kiterjedő fonalai egy kézben, egy ponton
központosulnak. Czél, eszköz, actio ugyanaz. Ujat e te
kintetben a jelen munka sem mond, a kit azonban kö
zelebb érdekel az annyi forradalom, pártlázadás. belhá
boru által feldult Spanyolország, mely bajok mind a
titkos társulatoktól eredeztetnek, az érdekkel fogja ol
vasni e könyvet, mely .kutforrásokra fektetve, hitelt is
követel, ha nem is érí el egészen, miután akutforrások
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jobbára kormány- vagy pártiratok lévén, saját ügyükben
érdekelteknek tekinthetők s némely tekintetben csak
ugyan érdekeltek is. A részint gyáva és ügyetlen, ré
szint corrumpalt absolutistikus kormány a maga hibáit.mu
lasztásait mind a titkos társulatok nyakába dobja. Noc
tem peccatis, et fraudibus obiicit nubem, és igy még az
idegen bünök is, a titkos társulatok bűnévé válnak. For
radalomra bírhatja igazságtalan rosz kormány a népeket
titkos társulatok bujtogatása nélkül is, de itt még a kor
mány büne is, a titkos társulatok büne, és ez csökkenti
akutforrások hitelességét, az olvasó pedig nem tudja,
hogy hol van az igazság. Szigoru itész előtt nem áll meg
az előadott tények hitelessége és mi azért a szorgalorn
mal irt münek csak fél becset tulajdonitunk.

V.
Bótesészettudorz' értekezés az eleust'si mysteriumokról.

Az eredett" kutjők felhasználásával zrta Wargh« Samu, sz.
Benedek ren dz' ny. r. tanár az esztergomz' fögymnast'umban.
Budapest, Franklt"n. 1882. Nyolcz. 104.

Szerzö ezen inauguralis értekezésében a pogány gö
rögök vallásos intézményeinek legnevezetesbikéről szól,
t. i. a rnysteriumokról általában, melyeknek főjellemvo

nása a titokszerüség volt, a mi külőnős vonzerővel birt
a kiváncsiságnak felébresztésére és lekötésére, azután pe
dig részletesen az eleusisi mysteriumokról, vagyis azon
szertartásokról, melyeket Demeter istennő tiszteletére
több helyen, de kivált Eleusisben ünnepeltek, nemcsak a
benszülöttek, de az odasereglett vidékiek, sőt külföldiek
is, kik magukat ezen mysteriumokba beavattatták. Ezen
tömeges részvétet az emlitett vallásos szertartásokban
megfejti az atheniek által táplált és terjesztett azon hie
delem, hogy az ottani beavatás legbiztosabb záloga a
tulvilági boldogságnak.

Érdekes olvasmányt szolgáltat Sz. e munkában a
katholikus theologusnak is, mert a midön az ó-görög
isteni tisztelet cselekvényeinek négy főalakjával: az imád
ság', áldozat, oraculum és a miszteriumról értekezik, be-

J~*
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levezeti az olvasót a pogány görögök eszmevilágába,
melyben csakhamar felismerteti az öskinyilatkoztatás
alapvonásait és külőnősen az eredeti bűnnek az egész
emberi nemre kiható siralmas állapotát és annak a po
gányok részéről való elismerését. "Az imádság és áldo
zat által u. i. lerótta az ember az istenséget megillető

elismerés és hódolat adóját; törekedett hozzá való viszo
nyát helyreállitani ; az oraculum azon sebnek behegesz
tésére volt hivatva, melyet az eredeti bűn az ismerő

tehetségen ejtett."
Még nagyobb mérvben érezte az ember akaró te

hetségének megrontott állapotát, és gyarlóságát. "A jót,
ha olyannak ismeri is, nem teljesíti, a rosszat, ha olyan
nak nyilvánitja is, nem gyözi le az ember. Egész életén
át idegen törvényt érez, mely rajta zsarnoki uralmat
gyakorol és öt félelemmel tölti el. Ezen törvény érzete
épen oly általános, mint a természetes büntudat, miben
az engesztelő áldozat gyökerez. Az Istentől való elsza
kadást és ennek következtében a tőle való elhagyatást az
ember nem tűrhette, hanem az elvesztett közösséget ismét
helyreállitani törekedett." Innen a tisztulás és engeszte .
lés szertartásai. De minden bűnősre nézve a kiengesztelő

dést lehetetlennek tartották, mert az ember által végzett
bárminő engesztelő áldozatnak csak véges értéket tulaj
donithatott. A nyilvános cultus nem nyujtott segédkezet.
E kétségben és tétovázásban a jövő életnek reménye
nyujtott némi lelki megnyugvást, melyet titkos avatások
ban és cultusokban iparkodtak megszerezni. Innen az
egész görög vallásügyben észlelhető, az áthuzódó titoksze
rüség, melyet egész összeségében a mysterium nevezett
alá foglalunk.

A rnysteriurnoknak tehát, vagyis a különböző tisz
tulási szertartásoknak, mosdások, --olajjal való megkenés
nek, felkoszoruzásnak, jelképes mutatványoknak hivatása
volt egyrészt helyreállitani az egyensulyt a két törvény
között: látom a jót és mégis annak megtevésére gyen
gének ';rzem magamat; másrészt megerősíteni a reményt



Irodalom és művészet. 549

a tulvilági lét iránt és ezáltal megnyugvást, vigasztalást
nyujtani az élet bajaiban.

A mysteriumok főkellékei a cselekvények titoksze
rüsége, a feltüzelt kedélyhangulat és a vallási emelke
dettség. Csak némely mysteriumok voltak szorosabb ér
tele mben titkos intézmények, melyek kőzűl főbbek az
eleusisiek és a samothracziaiak; mások csak tágabb
értelemben neveztettek titkosoknak, a mennyiben saját
szerű szertartások kiséretében mutatnak be áldozatokat,
vagy rejtett istenképeket mutogattak egyeseknek, vagy
ugyanazon nembeli egyéneknek. Ilyenek voltak thesmo
phoriák és a trietorisi dionysiák.

Az állam egyes mysteriumokat elfogadott és pár
tolt is; másokat elismert ugyan, de nem pártolt; ismét
másokat csak megtürt.

A mysteriumok a tökéletesebb életre való törekvés
nek eszméjét foglalták magukban és czé1jok volt ezen
intézményeknek a megszente1és eszméjét, -- amennyiben
erről a pogányok vallásában szó lehet, - foganatositani.
Ezen megszentelés különböző külsö formái avatásokanak
(ini tiationes) neveztetnek.

A megszentelés volt tehát alapja a mysteriumok
nak általában és különösen az e1eusisieknek, melyek
ről szerző értekezésének második szakaszában tü
zetesen szól, E1eusis síksága Parnes, Cithairon és a me
garai hegység között a tengerparton huzódik, Salamissal
szemkőzt, E sikság egy része hajdan szent terület, az
e1eusisi templom tulajdona volt. A város maga, jelenleg
Leusina falu, a templom körül terült el, me1y templom
helyét maga Demeter istennő jelelte ki a Callichoros
forrás mellett emelkedő halmon, kí az eleusisi myste
riumok tárgyát képezi. Demeter istennő mythosának
kezdetleges elemeivel már Homernál találkozunk. Eleusis
városa azonban csak akkor kezd szerepelni a tőrténet

ben, mikor az ionok meghóditák Atticát és saját tör
zsük szokása szerint berendezék. Az e1eusisi szertartá
sok vezetését azatheni állam tartá kezében, a királyság
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megszűnte után pedig a felügyeleti jog átszállott az ar
chon basileusra, kit tisztségében négy rendező támogatott.
Tisztök volt az áldozatokat megvizsgálni, és a netáni
illetékeket beszedni. Ezeken kivül a nép még tiz áldo
zó papot választott az évenkinti rendes és az ötödik
évi ünnepélyesebb áldozatok végzésére. Ezen tizenöt
tagu testületen kivül az eleusiniák körül az ötszázak
tanácsának is volt bizonyos hatásköre, a mennyiben az
Eleusinionban ősszegyülvén. a basileus által értesitette
magát a történtektől és ítélt a törvényszegések fölött.

Az eleusiniák kis- és nagy mysteriumokra oszlanak.
Az előbbi az elökészitést képezte az utóbbira, és kik ezen
átmentek, mistáknak neveztettek. A kis misteriumok ideje
az Anthesterian hónapja (febr.-márcz.) volt, a nagy
mysteriumoké pedig a Bocdromion hónap (szept.-okI:.)
A nagy mysteriurnokról tárgyalva, előadja, hogya mys
tának első dolga volt minden hivatalos közeg mellözé
sével, valamely ottani polgárhoz, mint közvetítőhöz for
dulni, ki már minden fokozaton végig ment és a szer
tartásokban kellő jártassággal birt. Ennek neve mysta
gogos volt és kötelessége volt a mystákat, kik hozzá
fordultak, a tudnivalókra tanitani és a templomba ve
zetni. Bonyolódottabb ügyekben a mystagogos, az Athén
ben volt három exegeta valamelyikéhez fordult és együt.
tesen határozták meg a mysta vallomásának és lelki ál
lapotának megfelelő tisztulási módot és az áldozatot. Ha
valamely idegen, midön ujra elment Athenbe, vagy
Eleusisbe, előbbi mystagogosát, kinek vezetése alatt az
avatás előbbi, vagy minden fokozatát felvette, nem ta
lálta életben, egy más mytagogos előtt tartozott a fel
vett avatási fokozatokat igazolni, bizonyos jelszók által,
melyek csak a beavatottak előtt voltak ismeretesek.

Ezek után a mysteriumi ünnepek szertartásairól
szól tüzetesen, melyektől egyedül a barbarok és a gyil
kosok tiltattak el. A hellének minden megszoritás nél
kül, törzs, rang, nem és vagyonra való tekintet nélkül
vehettek részt. Később azonban az előbb emlitett meg·
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szoritás annyira enyhült, hogy mindenki a ki tisztának
és ártatlannak érezte magát, részt vehetett a rnysteri
umokban és igy csak azon gyilkos volt kizárva, ki köz
tudornásulag gyilkolt és még ki nem engesztelődött.

Oly könnyüvé vált a mysteriumokon való részvétel,
hogy az atticalak közül majdnem mindenki beavattatá
magát, már csak azért is, mivel az eleusiniáktól való
tartózkodás a vallástalanság gyanuját ébreszté fel. Még
az Attleától távolabbi államokból is résztvettek azok,
kik az ut és a beavatások költséget meggyőzték. Neve
zetes, hogy ezen ünnepélyek alkalmával a mysták mind
nyája jószántukból Boedomion 13-2 I-ig, tehát 9 napig
bőjtöltek.Demeter szomoruságának emlékére, mely na
pokon csak napnyugta után vettek magukhoz ételt.

A tulajdonképeni ünnepély drámai mutatványokból
állott, melyeknek tárgyát Demeter istennő története
képezte. Ezen mutatványok fényes és müvészi terv sze
rint voltak ősszeállitva, melyek nem is tévesztették el a
hatást, mert majd félelmet és szorongást idéztek elő a
mystákban, majd ismét az öröm és megnyugvás érzeteit
keltették fel. E mutatványok a szernlélök lelkeiben va
lóban mély és eltörülhetlen benyomást hagytak. A
mysteriumok befejezte után, a feliratok szerint stadiumi
versenyek voltak szokásban, az egész eleusisiakat pedig
szini előadások zárták be, melyeken, valamint az előbbi

napon tartott versenyeken az egész közönség részt ve
hetett.

A különböző bölcsészeti felekezek az e1eusiniakat
illetőleg a legelágazóbb véleményeket tápláltak. A ke
resztény apolegeták pedig, mint a monotheismus és a
romlatlan erkölcsök elöharczosai, a polytheismus és el
fajult erkölcsök ellen, határozottan kárhoztató, kedvezőt

len itéletet mondanak a mysteriumok felett és különféle
rnódon megróják. A beavatottak kérkedése, melynél fogva
az egyedül nekik biztositott boldogságot fitogtatták és
a be nem avatottakat istenteleneknek tartották, a tár
sadalomban sok bajnak lőn forrása. Tatianus! Athenagoras,
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Aristides, naz, sz. Gergely rnellözésével, Sz. értekezésé
ből egyedül Clemens Alexandrinust említjük, ki a görög
bölcsészet iránt oly előszeretettel viseltetett, hogy azt a
a helleneknek égből adott jótéteménynek és nevelőinté

zetnek nyilvánitja ; mindazonáltal a mysteriumokról azt
álli tja, hogy azok a gonoszság és romlottság magvait
szórták az emberek közé. Zebegényi.

V E G Y E S E K.

(Az esztergomi fökáptalan) Ö Emja jubileumára szép

arany, ezüst, réz érmeket készittetett. Egynek átmérője

4 cm. 4. Tervezte Majer István praelatus, véste Jauner,
Bécsben. Egyik oldalán van Ö Emja mellképe, ilyen fel
irattal ~ Joannis B. Card. Simor. P. Primat. R. A. Eppi
Strigoniensis. Hátlapján az ország és főkáptalan czímere,
ezen felirattal: Episcopatus A. XXV. 1882. die. 29. JUD.
Cum. Jubilo. Recolit. Capitulum Metropolitanum.

(Megjelent.) I. "A katholikus egyházjogtan kézi
könyve" különös tekintettel Magyarország jogi vi szonyaira
Harmadik ujonnan átnézett és bővitett kiadás. Irta Ka
zaly Imre, váczegyházmegyei áldozár s a váczi püspöki
papnöveldében az egyházjog és egyháztörténelem ny. r.
tanára. I. és II. kötet. - Szerzö, mint az előszóban is
megjegyzi, egyházjogtanának e harmadik kiadásánál fő

leg és első sorban a némelyek által még mindig kifogá
solt irályt ohajtotta kifogástalanná tenni. S ezt valóban
meg is tette oly gondos figyelemmel, oly lelkiismeretes
pontossággal, hogy e tekintetben a netáni ujabb kiadá
sok alkalmával aligha marad még valami tenni valója.
Ez ujabb kiadás bővítése és érdekesebbé tétele végett
fölvette szerzö I. kötet 280. lapján Knauz Nándornak az
nUj MaS'yar Sionv-ban megjelent értekezéséből a régi
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jogitszol,i:.etől egészen elütő S jelenleg még _egészen ma"
gában álló, de figyelemre méltó vélekedését a királyi ki"
nevezésről.-Eharmadik kiadás külső csin és belső beran
dezés, valamint tiszta világos nyomtatás tekintetében
semmi kivánni valót nem hagy hátra. - 2. "A. párbaj"
Irta Séda Ernő terézvárosi káplán. (Budapest, VI. ker.
Érsek-utcza. 2. sz.) Most csak a nagy tudománynyal írt
munka megjelenését registráljuk és addig is, mig bővebb

ismertetést kőzlűnk róla, melegen ajánljuk t. olvasóink
becses figyelmébe és pártolásába. A mü kiállítása a leg
ízlésesebb. Nagy 8-adrét. 182 oldal. Nyom. Wilckens és
Waidl. könyvny. - 3. Válogatott Magyar kath. egy
házi beszédek gyűjteménye. Szerkesztette D r. Pátkai Pál,
plebános. Székesfehérvár, 1882.' Nyolcz. II. kötet. 20? 1.
Ara 1 frt. Megszerezhetö Pátkán a szerzönél, . - Régi
és ujabbkori jobb magyar szónokok müveit kőzli, mint
az L kötet megjelenésekor említettük. - 4, M. _Philos.
Szernle, (Kiadja Aigner.) czimü folyóiratból megjelent a
IV. füzet.

(Charles Darsun) meghalt april 1g. egy London mel
letti nyaralón. Eltemették a nagy emberek sirboltjába,
mely a Westmünster apátságban van. Szül. 180g. febr.
12. Shrewsburgban. 1831-6. megjárta a világot, s : ott
szerzett adatokat a faj keletkezés elméletére. Műve "Vo
yage of Naturalist round the \\7"orld! czímet visel. 1859.
megjelent az "Origin of species," mely megalapitotta
hirét, mely miatt kapta honfiaitól melléknevét "the grea
test intellect of the 19 century" (a 19. század legnagyobb
elméje.) Az igaz, hogy e száeadban egy tudóst sem ern
legettek annyira, mint őt, de az is bizonyos, hogy nem
lett volna oly nagy híre, ha müve nem szolgál eszközül
arra, hogy l) máskép eredetezzék az embert, mint a
biblia tanitja, 2) hogy regének mondhassák a természet
feletti rendet, 3) hogyelvessék a ker. erkölcstant. Sok
más müvet is irt, mint "The descent of rnan, and on
selection. in relation of sex. 187 L" stb. Utolsó müve volt;

. "The formation of Vagetabre mould trough the action
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of Worms (a férgek befolyása a termöfőldre.) Rendszere
mely transforrnismus név alatt ismeretes, még nem atheus
mert az elemek teremtésére, rendezésére szükségesnek
vallotta az Istent, csak tanitványaí : Vogt, Büchner, Mo
leschott ~irdették belöle az atheismus codexét, s ebbe
kapaszkodnak mind, kiknek jól esík, ha a mindenségben
uratlan ebek gyanánt barangolhatnak. feloldva minden
kőtelességtöl, félve csakis a rendörségtöl. Darwin óvást

is tett a lehozások ellen, de utóvégre belenyugodott. Az
örök létért való küzdelmet (struggle for life) nem foly
tatta. Immár tiz év óta hitetlen tudósok is bebizonyitot
ták, hogy a természeti kiválás (natural selection) egészen
uj fajok keletkezése nem bizonyos; mégis a hitetlen, fö
leg zsidó sajtó, mely minden iránt rajong, a mi keresz
tény ellenes, folyvást zúgja, hogy D. elsülyesztette az
evangeliumot, megdöntötte a ker. vallást. Örülnek azon,
ha mentül többen elvetnék azt, amit eddig imádtak; s
mentül többen az atheismusba rohannának, mert utolsó
elemzésben oda vezet a darwinismus.

(Darwzn ellen) irt legujabbari Coutance, a természetrajz
tanára Brest-ben s müve megjelent Reimwald párisi kiadó
nál nyolczadrétben, melynek czíme : "La lutte pour
l'existence." (Létért való küzdelem.) Nyomról-nyomra czá

folja, komoly érvekkel. Czélja volt kimutatni, hogy nem
a vakeset uralkodik, hanem isteni értelem a természet
öntudatlan tényeiben. - Másik legujabb rnű : "Moise et
Darwin, du Constantin James (Paris, Bloud ed Barrol.)
Tizenkettedrét, 450 lap. Egybehasonlitja a Genesis em
berét Darwin embermajmáva1. Itt már adomák, hasonla
tok, kedélyes fecsegés mulattatja az olvasót. Ezen nép
szed munka nagyobb hóditás t fog tenni, mint Flourens,
Quatrefages, Fournie komoly müvei, melyekben a dar
vinismus czáfoltatik.

(Du Bozs-Reymond) hires német tudós 1872. évben
a természetvizsgálók lipcsei gyűlésén nagy jelentőségű

beszédet mondott, a természeti tudomány határairól (Die
Graenzen des Naturerkennens.) Ezen beszéd immár ötö-
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dik kiadásban megjelent, bövitve egy másikkal, melyet
Berlinben a Leibnitz ünnepély alkalmával mondott 1880.

juliusban. Ennek czíme: "A hét világrejtély" (Die sieben
Weltráthsel) s itt részletezi az ellenvetéseket, félreérté
seket s kiböviti azt, a mit a mechanikus világfelfogás
határairól mondott, ilyképen most szerzö teljes rendsze
réről van tudomásunk. Az első beszédnek ez volt végső

itélete: Minthogy az anyag és erő előttünk rejtély, szűk
séges, hogy a természettudós bevallja, bármilyen nehezen
essék is neki, de határozza el magát e szöra : "ignora·
bimus, " Ujabbik előadásábanhét világrejtélyt ad elő, me
lyek absolute megfejthetlenek. Az első az anyag mivolta.
A második a mozgás kezdete. Harmadik az élet kelet
kezése, a negyedik a természet czélirányos elrendezése.
Az ötödik az érzékek élete. Hatodik a gondolkodás és
beszéd. Hetedik a szabad akarat. Ezen örökre megfej t
hetlen titkok (már t. i. az anyagelvüek elött.) Ezen be
vallás, (ignorabimus) nagy fontosságu; mert szerzö hitet
len, (positivista) s a jelen munkában is van számos té
vely, míndamellntt nagyfontosságu ezek bevallása, sőt

nagyobb horderővel bir, mintha hivő ember irta volna.
Nem uj dolgokat mond, mert kath. prot. de Istenthivő

tudósok ezeket már régen kimondották, részletezték, be
bizonyitották,hanem szép és örvendetes, hogy egy hitet
len ember is valahára belátja; ezen mindenesetre neveze
tes tünemény, a józan ész diadalát jelenti. Bátorságra
is mutat, mert az "anyagász" had vad lármájától meg
nem ijedt. Mi is ezen vallomást, mint a ker. vallásnak
tett szolgálatot, örömmel vesszük tudomásul. Kivánatos,
hogy még egy lépésre határozza magát, s akkor a du
bitemus szó helyett: credimus lesz jeligéje. És azt vajmi
könnyü volna megtennie. A mozgás keletkezése például
igen könnyen kivezetné az anyagelvi felfogásból. Nem
rejtély, hanem fonákság állitani : hogy az anyag önma
gától mozog; ez okon mellözhetlenül kivántatik egy szel
lemi lény, mely ezen mozgásr megkezdette. Sokkal tőb

bet tudunk az anyagról, lényege és veszteglő tulajdon-
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ságairól, semhogy állithatnók, hogy az anyag önmagától
mozog, - Vagy pedig mikor bevallja, hogya mechani
kus mozgás, csakis mechanikus mozgást hoz létre. Ekkor
a következtetés ez volna: "ha azonban e világon nem
csak, mechanikus .mozgás létezik, hanem szellemi mozgás
(gondolkodás) nem szabad monismust vallanom, (mely
csak egy állagot ismer, a régi pantheismus örököse) ha
nem a szellem létezését, birodalmát is." Csupán azért
vetni el a dualismust (két féle állag hivése) mert ellenke
zik a monismussal, (mely nincs bebizonyítva) nem tudo
mányos eljárás, hanem rideg dogrnatismus. - Csak je
lezni akartuk a kritikai ostor csattogásár, melyaz anya
gásevilágot jcissé megdöbbentette, s meglehet józanabb
felfogásra ad ösztönt, alkalmat.

(Kü!jö"ldt' trodatomJ 1. Propaedeutíca Phil. Theole
gica, Auctere Franc. Egger. Canon. Prof. Brixinae 1882.
Weger. Másedik kiadás. Nyolcz. 702 lap. Mint első kia
dásakor említettük, a mü a theologia előcsarnoka,vagyis
mindazon bölcseleti kérdések fejtegetése, melyek a hit
tanulónak okvetlen szükségesek. Ezen második kiadásban
szerzö még inkább törekszik világosságra, szabatosságra,
azért müve megérdemli a nagyszerű felkarolást, melyben
részesül. -2. Vom Kap zum Sambesi. Die Anfánge der
Mission. Dargestellt von jos. Spielmann S. J. Sok kép
pel, Freiburg. Herder. XVI. és 422. lap. Ára 6 Mark.
Igen érdekes missiói tudósitások. - 3. Is live Worth
Living? By Villiarn Hurel Mallock. Fra ncziára forditotta
Salman: Vivre: la vie en vant-elle la peine ,? Paris. Fer
t~in Didot. A Revue du monde cath, mondja róla, hogy
habár szerzö egy rosz regényt irt a mult évben, jelen
munkája jeles. A franczia forditó egyne hány tételét
megigazította. Szerzö, habár valami rendkivüli ujat nem
nyujt is, nagy sikerrel ostromolja korunk legnagyobb
zsarnokát, a positívismust (elrejtett anyagelviség), Tag
lalja az Isten létét, a lélek hallhatatlanságát, a szabad
akaratot, a tulvilági jutalmat és büntetést. Leginkább az
alak, melyben előadja érveit, megkapó ; az ezredéves el-
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lenvetések ősrégi megfejtései mintegy fölélednek tolla
alatt. Az olvasó örömmel teki nta legyőzött, elterült ellen
vetések hulláira. ~ 4 Zeitschrift für kath. Theologie. Re.
digirt von Wieser und Grizar S. J. Innsbruck VI. Jant'
gang III. Heft. Jeles tartalommal mint mindig. Egyik
munkatársa, Nilles, most Dalmatziába, Szerbiába mentya
görög nem egyesültek vallási viszonyainak tanulmányo
zása végett. - 5; Das heilige Land. Organ des Vereines
von h. Grabe, Köln. Bachern. Jelen évi II. füzet érdekes
tartalommal. Bel1oni~ bethlehemí árvaházának képével.~
6. Stokar (ezelőtt Coppenrath) regensburgiódondászI1ál
antiquar könyvek jegyzéke jelent meg (g6 számu), mely
ben a Magia, büvészet, babona, talányokra stb. való köny
vek foglaltatnak.

(ll'rtesitök.) Az egri érseki joglyceum évkönyve: II.
folyam. Az igazgató megnyitó beszéde után, a Moralsta
tistikáról értekezik dr. Szelcsányi Hugó, tanár. Követke
zik a tanulók szamának jegyzéke 174 I. évtől """' a
jelen évig, a midön 68~an hallgatták az előadá

sokat. Legtöbben voltak 184"'t\.évben;·t. i. 156·an. - 2.

A kalocsai érseki főgymnasium értesit öje . A régi Sirmi
um hatszázados történetét irta' Weiser Frigyes S. J.
Az ifjuság száma 466. Az érettségi vizsgán 5 kitüntetést
nyertek. - 3. A nyitrai r.k. főgymnasium tudósitványa.
Kőzzéteszi Csősz Imre. Vörösmarty: Marót bánjáról érte
kezik Zongor József. Az ifjuság- száma 570. Aq. érett
nek nyilvánitott között a-eri kitüntek. -4. A temesvári r.
k. fögymnasi.um értesitője. A légköri villamosságról ér
tekezik Gai.th Rezső. Az ifjuság' száma 445. Tizenhat
érett közt kitűnt 2. -- 5. Az esztergomi főgymhasium

értesitője. Közzéteszi Fehér Ipoly. A féltanoda történe
tét közli: Vojnits Döme, tanár. A tanuló ifjuság száma
275. Negyvenhárom érett között 4 kitűnt . .....:: 5'. A nagY
szornbati érseki fögymnasium értesitöje, közli Graeffel
}ános.!,'olytatják a könyvtár jegyzéket. Az ifjuság szá
ma 452. - 28-an jelentkeztek érettségire. ezek kőzöl 3-an
kitüntetéssel tették le.
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(Schemattsmus) Cleri Almae Diocesis Szathmáriensis.
1882. Nyolczadrét 204 lap (a kath. tanitók névjegyzéké
vel együtt). Előzményül kőzőltetika püspökség és a káp
talan oklevele. Ö Exja a jelenlegi püspök, hetedik. A
világi papság száma 164, A szerzeteseké 62. Van a me
gye területén 6 gymnasium, I árvaház, öt ápolda. A
pauli szent Vincze leányainak anyaháza Szathmárt van,
ezek száma 230, kik 29 házban laknak.

(Irodalm t' dotgok.) I. Elöfiz, fölhivás "Élet és társa
dalom" czimü müre. A különféle hirlapok és folyóiratok
hasábjain megjelent kisebb munkálataim egy részét fen
tebbi czím alatt sajtó alá ohajtom rendezni, főleg azon
czélból, hogy az általam vallott és hirdetett üdvös esz
mék tágasabb körben ismeretesekké váljanak. A kis 8-ad
alaku, 10-12 ívre terjedendő könyv első része az élet
ből merített elbeszéléseket, másik része pedig tetszetős

irályban készült társadalmi czikkeket fog tartalmazni. 
Ara bérmentve 85 kr. Az előfizetések jul. végeig bekül
dendök Váczra, Kazaly Imre. - 2. "A bold. szüz Mária
tisztelete, a kathol. anyaszentegyházban, hittani, jogi
történeti és erkölcsi szempontból" czimümunkámból szol
gálhatok erga 15 sacra, ad intentionem"dantis, sex
mensium decursu absolvenda. Ara 3 frt. 50 kr. Korábbi
rnüveim közől "A kulturharcz" 13. (ára 3 frt.) "Szabad
ság, egyenlőség, testvériség" (IV. kiadás, ára I frt.) 4
intentio fejében kapható. Mind a három együtt 30 inten
tió. Bogácson, per Mezőkövesd. Sullay István bogácsi
lelkész.

(A jártst" fogada!JJtt) templom javára a mult hóban
94 ezer fra nk gyűjtetett, Az atheus országgyülés első

lépése a templom elfoglalása végett, nem sikerült, de
nem is ettől vártak sikert, csak beszéd tárgyává akar
ták tenni, hogy adandó alkalommal elfoglalhassák a
gyönyörü épületet, melyre a fr. katholikusok I I millió
franket adtak össze, és lerombolhassák. A pusztítás ezen
megemlitésére felzudultak még a vallástalan emberek is.
Jules Simon a "Gaulois"·ban kigunyolta a fanatikus indit-
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ványt. "Sil'~cle" is roszalta. "Journal des Debats" pedig
kérdi, ha vajjon a köztársaságnak az e a rendeltetése,
hogy "romboló vállalat" legyen (entreprise de dérnoli
tions), A vandaIísmus e föllépésében már is érzik a pet
roleum-szag. Látszik, hogyacommunisták lesznek e szá
zad ostorai.

((5ngytlkos) Európában van évenként 20-22 ezer.
Legtöbb esik Szászországra, hol 1878. évben 1126 lett
öngyilkos, tehát 408 esik egy milliöra, Paris,· Pétervárt.
Bécsben ötszörlannyi az öngyilkos, mint azon fövárosok or
szágában. Irlandban csak 17 ember esik egy milliöra. A
mult márt. hóban, 14 nap alatt, Berlinben 28 őngyilkost

jelentettek be a rendörségnél ; egy napon 7-en gyilkol
ták meg magokat. Szombaton igen kevesen halnak meg;
asszonyok legtöbbnyire vasárnap délután, amikor elha
gyatva vannak; férfiak hétfőn reggel, a tivornyák után.
Az őrölt öngyilkosok fele, nökre esik. Katonák, szolgá
lők, pinczérek, hatszor többen öngyilkosok, mint más
foglalkozásbeliek. Férfiak háromszor többen mint nők ..
Egy szász ezredben olyannyira kezdett uralkodni az ön
gyilkosság, hogy havonkint vittek a temetőbe egy ha
lottat. Ekkor az ezredes kihirdette, hogyezentul nem te
metik el az öngyilkost, hanem csak behantolják mint az'
ebet, és megszünt a ragály. Ezen tényt Oettinger statis
tikus beszéli el s mégis roszalja az általános szokást,
mely szerint az öngyilkos pap nélkül temettetik el. Egy
más uj iró (Masaryk) a ki egyébiránt sok vadat állit,
egyebek kőzt azt mondja: "az öngyilkosságnak oka a
hitetlenség és az egyetemesen divó anyagelvűség. Fél
százada, hogy Európa népei a rriodern bölcsészetet ma
gasztalják, mindnyájan, (t. i. elvtársai) pompás eredrné
nyeket vártunk; az experimentum l végére ért. És mire
jutánk? A szegények intézetei teli vannak szegényekkel,
a börtönök tolvajokkal, zsiványokkal, a tébolydák örül
tekkel, a nemzetek egyik fele fegyverkezik a másik fél
ellen, a családi kötelékek szétválnak, nagy merész válla
latokra vetemednék, - mindezekböl származik a vak



560 Vegyesek.

---...._---------------------
Szerkeszti t Z Á D O R I J Á N O S.

Elöfl~etésidij egész é~re 6 frt. oszt. ért.

Esztergom, 1882 Nyomatott Buzűrovits Gusztávnál.



A TITKOS FEGYELEMRŐL.

Egyik pályatársunk. a ki most hüven szelgél az
Urnak, bevallotta, hogy őt a papi állásra vkezdetben
csupán az unszolta, mert hallotta, hogy a papoknak
saját, rejtélyes tanaik vannak, mintegy a viiégiaktól
külőnvált életnézeteket vallanak, vajmi sokszor ellen
kezőket azokkal, melyeket nyilván prédikálnak. És
ezen titkos világ, melyet gyanitott, oly hatalmas in
gert keltett benne, hogy elhatározta magában a papi
pályázatot. természetesen azon hátsó gondolattal,
hogy hiszen ha megismeri a titkokat, elég ideje lesz
kereket oldani. Nincs kétség benne, bogy ilyen vé
lekedés szamos főben kereng, kik Volney, Voltaire s
hasonszőrű munkák olvasásán bíztak meg; habár
kevesen szánják is el magokat arra. hogy saját ta
pasztalasből szerezzenek magoknak meggyőződést

ezen állit6lagos titkokr6I.
Ezen felfogás az egyptomi papok idejéból szár

mazik, kik Osiris titkait dramatice előadván, oda csak
a hiveket eresztették be, s nagy hűhóval terjesztet
ték a hitet, hogya templomok legvégső szentélyé
ben csodálatos dolgok történnek. Az egyptomi pa
pok ügyes fogásair61,bübájos mesterségeirőla szent
irás is eléggé nyilatkozik. Hasonlag történt az Eleu
sis görög városban tartott vallási gyakorlatokban,
melyek Ceres és Proserpina tiszteletére több. napon
át ünnepeltettek. A vallási járdalatokban részt vett

Ui )I. 5101\ XII1. kötet. VIII. f\izet. J6



A titkos fegyelemről.

néha 30 ezer ember is, de a lélekhalhatatlanság, a
tulvilági élet jelvényes cselekedetei titokban adattak
elő, ugy, hogy némelyik részébe csakis atheni em
berek nyertek bebocsátatást, miután a Hierofant j61
megexaminálta őket, megmosta s áldozatokat tétetett
velök. A regényir6k e titkokat még most hálás
tárgynak tekintik s akárhány oly szándékkal írta le
ama régi állapotokat, hogy bennök a jelent, névsze
rint a kath. egyházat vázolja. Legfőbb s legjutalma
zőbb foglalkozásuk volt a jövendölés, azért arra min
den természetes és természetet haladó eszközt fel
használtak.

Körűlbelöl igy szőltak :

"Táruljatok ki ajtók, nyiljatok meg
Szent csarnokok, jövel hivő sereg!
A földre szállt Apollo szelleme :
Siessen hozzá minden, a kinek
Szívét a fájdalom, agyát a kétség,
Testét kór gyötri, a ki a jövő

Sötét ködében tisztán látni ohaj t ;
Kinek keblében égő vágyak égnek,
Kinek lelkét örömre készti a
Remény vagy gyötri kinzó aggalom :
Apollóhoz forduljon, ó segit!
A földre 'szállt Apolló szelleme,
Hogy istensége fénysugárait
Árassza szét halandó emberekre.

Jövel hivó nép, nyiljék föl szemed,
Jövel, Apolló Pythiája vár l"

(A jóslat. IV. felv.)

A következőkben ki fog derülni, hogy a ker.
vallásnak ama népánitőkhoz semmi köze s vagy el
mebeli gyöngeség, meglepő tudatlanság jele, ha va
laki a titkos fegyelmet a hamis vallások csal6ival
egybehasonlitja, vagy pedig azonosnak mondja.

Titkos fegyelem, (disciplina arcani) alatt az ős

keresztények azon hagyományos szokása értendő,

melynél fogva ők a hitnek magasztos igazságait, va-
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Iamint a szentségeket is - mint megannyi drága'
kincset s fönséges titkot - az avatatlanok, a pogá
nyok és zsid6k előtt a legnagyobb 6vatossággal el
rejtették; azért máskép sz6ltak a hivők és ismét
máskép a hitujonczok és hitetlenek előtt. Ezen el
járási m6d behozatalának okára, - azon idők kö
rülményeit ismerve - nem nehéz rájönnünk; e ti
tokzatosság ugyanis a milyelőnyösen hatott egy
részt a hitujonczok érdeklődésének fölkeltésére, élesz
tésére, s ebből kifoly6lag a sz. titkok iránti mély
vallásos tiszteletnek örökös üdeségben val6 tartására,
másrészt az volt az egyedüli m6d megmenteni a
Legszentebbet a pogányok gúnynyilai s avatatlan
itéleteitől. A hitbe beavatottak és papok azonban
nem rejtegették egymás előtt az űdvőzitő tant, mint
az az Egyptomiaknál szokásban volt, midőn tehát a
papok a hit fönséges igazságait a pogányok előtt

csak annyiban ernlitették, a mennyiben az fonák. elő

itéleteik kiirtása s ferde nézeteik megczáfolására
szükséges volt, midőn továbbá a hitujonczokkal, noha
csak cseppenként, némileg mégis előizleltették, mig
a hivők seregének azokat egész magasztosságukban
kitárták, - csak a kőrülrnények szigoru követelmé
nyének tettek eleget. Midőn pedig az Egyház látná
az anyagiasság és kéjekbe oly mélyen sülyedt a po-.
gányságnak a titkok iránt viseltetett, kibékíthetlen
ellenszenvét, ujabb bántalmazások veszélyének kike
rülése végett még óvatosabb lőn azok elrejtésében ;
és ennek - s csakis ennek - rovandó fel, hogya
szentségeknek az első százádokaan való használatára
nézve oly ritka s oly homályos emlékeink s bizony
ságaink vannak.

Akadt egy-két oly annyira elfogult protestáns,
ki nem átallotta az egész titkos fegyelmet kohol
mánynak nevezni, mely általunk, katholikusok által a
czélból gondoltatott ki, hogy ennek segitségével a
zavarből, -- melybe az első századokbeli bizonyiré-

3ó*..
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kok .csekély száma ejtett,- menekűlhessünk; a ke
vésbbé elfogultak s tudósabbak megengedik ugyan,
hogy az ugynevezett "titkos fegyelem" valaha gya
korlatban volt, de szermtök csak a második század
ban vette kezdetét s az ötödikig terjedt, és ekkor
is csupán a szentségekre terjesztetett ki.

Mi ezek ellenében állitjuk s bizonyitjuk :
L hogy a titkos fegyelem maga Krisztus Urunk

által rendeltetett s közvetlenül az apostolok által
hagyományoztatott. Krisztus Urunk ugyanis mondá:
"Néktek adatott ludnt' az [sten. országa titkát; egyebek
nek p edtg példabeszédekben, hogy látván ne lássanak, is
hallván ne értsenek" (Luk. VIII. la; Mark VI, II.)
Ezért veté hitbeli tanitásaira oly gyakran a példázat
fátyolát; innen van, hogy a zsidók előtt szőlván, is
tenségét csak nagy ritkán érinté világos szavakban,
nehogy szemeiket istensége fényével elkápráztatván,
Tőle elforduljanak s tanitása előtt is bezárják fülei
ket, mint azt átkos megátalkodottsággal nem..egy
szer tevék s .éperroly alkalomkor, rnidőn az Udvő

zitő istenségét legszembetűnőbben villogtata. (Ján.
V, 18 és X.) Ha tehát Krisztus - látván a zsidók
megátalkodottságát, - az ő javukra több dolgot
elrejtett előlük, nincs okunk kétkedni, hogy tanitvá
nyainak .is kötelességökké tette ezen óvatosságot.

II. Hogy ezen eljárás nemcsak meg engedett,
sőt parancsolt is, ki világlik az Irás ezen szavaiból:
"Ne adjátok a szentet az ebeknek ls ne hányjátok gY;Jn
gyeiteket a sed/sek elé, netán eltapod/ák azoka! lábat'k
kal is megfordulVán szé/szaggassaNak Hteket." (Máté VII.
6.) Noha az irás e komoly szavai külőnbőző módon
értelmeztetnek. a legrégibb sz. atyák s más nagy
nevü értelmezök - sz6val a kereszténység összes
őskora, ezt a vallási titkoknak a pogányok s avatat
lanok előtt való felfedezésére vonatkozó tilalom gya
nánt tekintette. TertulHan szemökre hányja a Mar
cionitáknak, hogy ők "nem tesznek különbséget a
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hitujonczok és hivők közt; mindnyájan egyformán
haUgatj~~ 4f ig~t, egyf0rmáll imédkoznak, ha mip,-d,
járt pogányok keverednek is közéjök; ily mődon a
sertések és ebeknek is eléjök vetik hamis gyöngyei
ket. " (De praescript. 4 I.) Másutt ismét kikel az eret
nekek ellen, hogy szentélyeikből nem csak a hit
ujonczokat, de magukat a pogányokat sem zárják ki,
megvetvén az isteni rendeletet. (Máté VII.) Sz. Cyp
rian ajánlja a hivőknek, hogy asz. titkokat sziveikbe
rejtve tartsák. "Kérdezed miért? mert az Isten paran
csolta: "Ne adjátok a szentet ebeknek! IC (Libro ad
Demetriadem.) Arall)lszáju sz. János. panaszkodva
beszéli el, mily rosz következményeket vont maga
után ama könnyeimüség, mely szerint sokakat kellő

elővizsgálat nélkül a szentségekhez járulni engedtek.
Áthágjuk - ugymond <5 - ama szigoru parancsot,
midön a legszentebb titkokat kiszolgáltatjuk. IC (De
compunct. cordis.) Alexandriai sz. Cyrill szintén élt
eme elővigyázattai s okát is adja rniért ; "nehogy
- ugymond - avatatlan fülekbe juttatván a titko
kat, áthágjam Krisztus parancsát : "Ne adjátok a
szentet ebeknek IC stb. (Adv. Julian. 1. V.) R'tifinus
aquileiabeli tud6s áldozópap (t 410.) "Commentar"
jában a sz. Irási jelképeket magyarázván, többek
közt a margarita (gyöngy) szőt is bonczkés alá veszi,
s azt mondja, hogy ez alatt a háromszemélyű egy
istenség, vagyis a sz. Háromság titka értendő.

III. Maguk az apostolok is szivökre kötötték a
hiveknek a titkos fegyelem megtartását ; ez állitást
nem is kellene uj érvekkel bizonyitanunk, mert Krisz
tus Urunk parancsáből már előzőleg következik, hogy
az apostolok által megtartatott s tovább terjesztetett.
Minden kétség .eloszlatása czéljából mindazáltal figyel
jük meg az apostolok eljárási m6dját. Az apostolok
nem egyszer prédikáltak a zsinag6gában nagyszámu
hallgat6ság előtt, hirdetvén az egyedül üdvözitő tant,
a nélkül, hogy a sz. Háromság titkát ernlitenék. Sz.
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Péter IS a zsidókhoz beszélvén igy sz61: "keresztel
tessétek meg mindenitek Jézus Krisztus nevében"
aposto csel. II. 38; VIII. 12; X. 48. *) Mint az apos
tolok cselekedeteiből-tudjuk (XIV. 2 I.) Pál és Bar
nabás is - a Lystra pogányoknak prediká1ván -
hallgatással mellőzték e titkot. Sz. Pál Caesareában
a pogány főnök -- Felix -- előtt (apost. cs. XXIV.
25.) valamint az atheni areopag előtt is (u. o. XVII.
23.) a legnagyobb 6vatosságga1 szélott az "egy
igaz" és "ismeretlen" Istenről, és csak nagy sokára
Krisztusról is, "nehogy -- sz. AmbrllS megjegyzése
szerint -~ emberi néven nevezze meg az Istent, mert
az előadónak a hallgatosághoz kell alkalmazkodnia,
nehogy kinevettessék mielött meghallgattatnék. Már
pedig hogyan hihettek volna a megtestesült igében
az athéniek, kik g(mymosolylyal hallgatták a halottak
fe1támadásár6l való tant is?" (In Luc. c. IX. v. 22.

I. 1677.) Az apostolok s evangelisták irataiban talá
lunk a titkokra vonatkozó egyes világosabb helyeket,
mert ezek csakis a hivők kezei kőzt forogtak, kiknek
6vatossága kizárta az eshetőséget, hogy azok az
avatlanok kezeibe essenek. A kereszténység első

három századáhan a hitujonczok az evangeliumi Iecz
kék felolvasásakor sem lehettek jelen, s egész isten
tiszteletök nehány ima és zsolozsmán kivül az ó szö-

*) E szavak által al. apostol nem czélozta a keresztelés mó.ljánnk meg
állapitását. csak a Krisztns és keresztelő sz. János kőzti kűlőnhségetakarta

kiemelni. Azért az íly alakhan (t. i. Jézus Kr. nevében) kiszolgáltatott ke

resztség érvénytelen lenne. Egy-két r~gi schelasztikus (jelesen: sz. Tamás,

Scotns, Valentia) azon véleményben volt, hogy az apostolole - azon kor
s körűlmények kivánalma folytán "0 specialis engedélyt kaptak Krisztus

Urunktól a keresztség szentségének ezen módon való kiszolgáltatására, hogy

t. i. a hivekben a Krisztus iránti szeretet az Ö nevének tisztelete által
is előmozdittassék, Sokkal valószin iibb azonban, hogy sem az apostolok, sem

a tanitványok nem szolgáltatták ki a keresztség szentségét a sz. Háromság

másik két személyének: az Atyának és Szentléleknek megnevezése nélkül.

Lásd Svarez : de bapt, disp, 2J, pnncto I l; Müveinek 20. kőt, 358. lapján.
Ujabhan kiz:írólag az utóbbi nézet van elfoga<lva.
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vetségi sz. irás egyes helyeinek felolvasásáb6l állott,
melyek végeztével a szerpap felszólitására eltávoztak.
Sz..Vazul (t 379,) is az apostoloknak tuiajdonitja a
titkos fegyelmet. Ö ugyanis az ő-szövetségböl vett
hasonlattal élvén, azt mondja,hogy valamint akkor a
mőzesi törvények szerint magának a főpapnak sem
engedtetett meg évenként egyszernél többször a
szentek szentélyébe bemenni, nehogy ama hely szent
sége a megszokásböl eredni szokott közömbösséggel
megsértessék : ugy a kereszténység első századaiban
és az apostolok és a sz. atyák is, kik az első szer
tartásokat elöirták, elrejték a szentségeket a kiváncsi
szemek előtt, j61 tudva, hogy ugyanakkora midön
a tanitás által mintegy közkézre bocsáttatnának a sz.
titkok, mélt6ságukb61 veszitenének. Már pedig két
ségkivül megszünt titok lenni az, a mi a közönség
fülébe sugatik. (De Spiro Sancto. 27.)

IV. Mellettünk sz6lnak a sz. atyák is, kiknek
nehány elösorolandő bizonyságtételéből meggyőződ

hetünk az ugynevezett "titkos fegyelem"-nek egye
temes elterjedtségéről. Ezeknek sorát a "Recogniti
ones" czimű könyv szerz6je nyitja meg,*) ki sz. Pé
tert, mint az apostolok gyülekezetében szőlőt szere
peltetvén, ily szavakat ad szájába: "Nincs nehezebb
feladat, mint az igazságról (a vallási igazságokr61
van sz6!) nagyszámu s vegyes hallgatóság előtt

szőlni. Mert egyrészt nem tanácsos a dolgok miben
állását világosan kifejteni a hallgatóság azon része
miatt, mely kaján rosszakaratből hallgatván az igét,
azzal könnyen visszaélhetne ; másrészt őrizkednünk

kell, nehogy félrevezettessenek azok is, kik jámbor

*) E könyvnek, - mely a második század vége felé v. a harmadik
nak elején iratva, a negyedik században Rufinus által latinra fordíttatott 
szerzője nem sz. Kelemen ugyan (mint azt némelyek vélték), mindazáltal
hitelre méltó tanuja saját korának, miért is, - noha egyes hitágazati té·
velyektöl nem ment, - mint történeti kutfö gyakorta idéztetik. L. Lum

per: Hist. theol. erit. I. 48.
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szándékkal keresik az igazságot." VII. 6. Más he
lyen ismét a sz. Irásnak a "szent" -röl s "gyöngyök"
ről szölö ismeretes helyét fejtegetvén. azt ugy értel
mezi, mint Krisztus Urunknak az igazság. tapintatos
előadására s a körűlmények szerinti óvatos elrejtésére
vonatkozó parancsát. -- Naz. Gergely inti a dühösen
vitáz6kat, hogy ha már mindenáron veszekedni akar
nak, legalább őrizzék meg a titkokat, mert szent dol
gokat szentül kell előadni, s ne engedjék. hogy val
lásosabbak legyenek azok, kik az ördögöt imádják
s csunya, fertelmes meséktöl habzik titkos összejöve
telük; --'- de mégis inkább vérökkel adóznak, semhogy
idegeneknek kitárnak a mit rejtekben hallottak. (Ora.
tio theol. I. S. pont.) Sz. Ambrus igy sz61: "Isten
ellen va16 vétség volna bárki részéről a reá bizott
sz. titkokat az avatatlanoknak elárulni. Mert nemcsak
az tesz roszszul a ki hazudik, de az is, a ki az iga
zat mindig megmondja, még olyanoknak is, kikhez
az nem tartozik, sőt kiknek az által kárt okoz."
(Comment. in ps. CXVIII. v. I I. I. 12 I g.) Arany
szájú sz. János "Homiliá,,-iban e kifejezés "tudják
az avatottak" legalább is ötvenszer fordul elő; 
egyébként sz. Ágostonnál s a többi sz. Atyáknál
sem ritka. Aranyszáiu sz. János a keresztség szent
ségéről beszélvén igy szól: "Szeretném magam vi
lágosabban kifejezni, de visszatart a hitujonczok je
lenléte ; azok okozzák a nehézséget s kényszerítenek,
hogy titokzatosan beszéljek. Mindazáltal a mennyire
a körűlmények engedik, kifejtem a dolgot." (I. Cor.
ho'm.XL. I.) Azonban mindezeknél érdekesebb és
fényesebb bizenyitéket találunk erre nézve Ar. száju
sz. Jánosnak I. Incze pápához intézett levelében
és Palladiusnak, az egykoru Hel1enopolisi püspöknek
iratában ; mindkettő ugyanis a konstantinápolyi za
vargásokr6l ir, azon különbséggel, hogy mig sz. Já
nos leírasa szerint a kehely feldülése folytán a "szent
vér" ömlött ki, Palladius ugyanezt a "szent titok"-
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ról rnondja. A mi a kifejezésekben va16. ezen elté
rést illeti, annak okát nem nehéz kimagyaráznunk.
Sz. Jánosnak ugyanis - a pápához írván, - nem
volt rniért titkolődznia, mig Palladiusnak, történeti
munkát irván a nagy közönség számára, inely nem
csupán hivökböl, sőt nagy részben hitetlenek vagy
hitujonczokb6l állott, - erre nagyon is volt oka.
jeruzsálemi sz. Cyrill (in Catech. hab. a. 348.) így
szól : "Őrizd meg a sz. titkokat sne hallgass arra,
ki téged azoknak elárulására unszolna, azt rnondván,
hogy hisz abban semmi rosz sincs,ha ö is megtudja.
Gyakran a betegek bor után vágyódnak, a mely p~

dig -- ha alkalmatlan időben nyujtatnék - önkivü
letet okozna nekik; ez pedig kettős rosszat vonna
maga után, t. i. a beteg elpusztulna, az orvos pe
dig tönkre tenné j6 hirnevét. Hasonlóan történnék,
ha valamely hivő a sz. titkokat elárulná egy hrt
ujoncznak; ez t. i. önkivületi állapotba esnék, mert
hallván, nem értené s a meg nem értett dolog fölött
nevetne, az pedig - mint áruló - megitéltetnék."
Ugyanezen sz. atya hitoktatásait. (számszerint 23.)
két csoportra osztotta, az elsőt (18) a már avatot
tatnak és hivőknek, a másodikat az ujonnan keresz
telteknek szánva; innen van, hogy mig ez utóbbi
beszédcsoportozatban még csak említés sem tétetik
az oltári szentségről, az előbbiekben ezt s a többi
szentségeket nem csak megnevezve, de a lehető leg
világosabban kifejtve is találjuk. S ez okból szigo
ruan meghagyta, hogy ezen beszédeit a hitujonczok
kezeibe szolgáltatni óvakodjanak. -- Tudjuk milygyak
ran él sz. Agoston - a szentségekröl értekezvén -','
ezen kifejezéssel "mint tudjátok"; jelezni akarván ez
által, hogy a kérdéses dologról többet nem kiván
szolni, miután azt az avatottak ugy is tudják, az
ujonczokhoz pedig ugy sem tartozik. Mindazáltal
olyan volt a kifejezés, melynek hallatára a hitujon
ezok semmi médori sem jöhettek annak tudatára,
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hogy szántszándékkal rejtetik el előttük valami. Vagy
másutt: "A hivők szentségei nem használnak az
ujonczoknak " (Tract, 96.) Es ismét: "Nem tudják
a hitujonczok, miben részesülnek a hivők." (Tract.
12. super Joannem.) Egyik beszédében pedig vilá
gosan akarván szőlani, az avatatlanokat szeliden el
utasita e szavakkal: "a hitujonczok távozzanak."
Maguk a pápák is alávetették magukat ezen tör
vénynek; mint azt I. Incze pápa (t 4 I 6.) példája bi
zonyitja, ki a bérmálási szertartást nem akará irásba
foglalni, nehogy midőn felvilágositással akar szolgálni,
árulóvá legyen, (Ep. 25. ad Decen. n. 6.*)

V. Ugyanerről tanuskodnak a zsinatok is. Az
egyptomi hitközség véleményének kétségkivül leghi
telesebb tolmácsa: az alexandriai zsinat, melynek a
püspökökhöz intézett s szétküldőtt encyclicájában a
többek közt ezt olvassuk: "Nem átaIIottak (az Euse
bianusokröl van sz6!) a hitujonczok, - sőt mi több
a pogányok előtt is a szentségekröl szőlani, noha

*) Ezen törvény általános volt, s csak a legnagyobb szükségben tiirt
kivételt. - Igy Justinus vértanu Antonius Pius császárhoz irt védelmében
világosan szólt. - Justinus ugyanis azon időben élt, midőn a pogányság.
ban a kereszténység elleni gyülölet s elkeseredés tetőpontján állott, midőn

még a keresztény név is megvettetett, és jó hirneviik aljas rágalmakkal
szennyeztetett be, ők maguk pedig titkos biinőkről vádoltatva, minden pil
lanatban ki voltak téve az elfogatás - s az ezt rendszerint követő halál

veszélyének..- Justinns tehát a kereszténység védelmezése czéljából raga·
dott tollat, kimutatandó a reá tolt vádak alaptalanságát; s miután e czélt
legegyszerübben s legbiztosabban a keresztény tan világos kifejtésével vélte
elérhet/Inek, felmentve érzé magát a titkos fegyelem törvénye alól, s Anto
nius .Pius és a rőmai tanács előtt a keresztény vallás alaptanait s szentségeit

egész mivoltukban kitárta. Más keresztények nem vették maguknak ezen
szabadságot, még akkor sem, ha titkaikat éltök árán kelle megváltani. 
Plinius Traján császárhoz irt felvilágositásaiban azt mondja, hogy na leg
nagyobb kinzásokkal sem sikerült neki a keresstény szüzektöl többet kicsi

karni, mint azt, hogy gyakorta össze szoktak jönni az ártatlan eledel véte

Iére." - (L, Schelestrate : Discipl. Arcani rag. 42.)
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tudják, hogy - az Irás szavai szerint - a "'király
titkát nem szabad elárulni" és hogy az Isten paran
csolá: "ne nyujtsátok a szentet az ebeknek S' ne
vessétek a gyöngyöt a sertések elé." Mert nem sza
bad a titkokat az avatatlanokkal közölni. nehogy
járatlanok lévén az ilyes dolgokban - azokat kigú
nyolják, sem a hitujonczokkal, nehogy, azokban meg
botránkozzanak." Sz. Athanáz (t 371, Apol. 2.) ta
nusága szerint ezeket irá az alexandriai zsinat a
püspököknek; a hol világosan van kifejezve az atyák
véleménye, mely szerint ezen rendszabály Krisztus
rendeletében birván alapját, - kötelező, következő

leg, hogy az Eusebianusok mídön azt áthágták, vét
keztek.-- A 305. évben tartott illiberitani zsinat (Spa
nyol országban, Granadához közel) következő hatá
rozatot hozta (can. 37.): "Jobbnak véljük, hogya
templomok ból a képek eltávolíttassanak s a tisztelet
és imádás tárgyai a falakra ne festessenek. " Nagy
ban csalődnék, ki a zsinat eme határozatát, mint a
sz. képek tiszteletére vonatkozó tilalmat értelmezné;
ez esetben ugyanis teljesen megfejthetlen volna, hogy
ama korból még manap is birunk hasonló emlékeket.
Az idézet zsinati határozat egészen mást' czélzott ;
t. i. azt, nehogy a templomokba olykor berontópo
gányok, vagy az oda naponként bebocsáttatni .szo
kott hitujonczok a festmények jelentőségét kimagya
rázván, a legszentebb s legfönségesebb titkoknak
tudatára jussanak s ez által azok a .megszentségte
lenités veszélyének tétessenek ki, vagy avatatlanok
nak botránykőül szolgáljanak. A keresztények pl. az
Istent külőnbőző mődon ábrázolták. azon külőnbőző

alakok szerint, melyekben az ó-szövetségben megje
lent; az ilyen képek pedig vajmi könnyen vezethet
ték volna az avatatlanokat arra, hogy maguknak az
Istenröl-a legferdébb fogalmakat alkossak. Vagy pl.
mily veszélyes lett volna a sz. Háromságot ábrázoló
képeket a pogányoknak látni! 'Mert csak két eset
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volt itt lehetséges: vagy felismerik a kép jelentősé

gét -. s ez esetben ti. keresztényeknek féltékenyen
őrzött kincse, - vallásuk legfönségesebb titka el
lett volna árulva, vagy nem, s akkor saját kárukat
vallják, helytelen fogalmat alkotván maguknak Isten
ről. Miután ezen meggyőződés, (hogy t. i. a titkokat
el kell fátyolozni az avatatlan szemek előtt) általá
nos volt az egész egyházban, nem tehető fel, hogy
valamely egyház-község találmánya lett volna, tehát
a legrégibb korből származik, s alapját az apostoli
hagyományban birja. Mert - kérdjük - ugyan mit
használt volna, ha az egyház elöljáröi csak a ké
sőbbi századokban kezdték volna ezen rendszabályt
alkalmazni, ha a legfőbb titkok mindjárt az egyház
keletkezésekor köztudomásra hozattak volna? Vajjon
maradhatott volna e rejtély az utódok előtt az, mit
az elődök tudtak?

VI. A titkos fegyelmi rendszer kiterjedt mind a
hitágazatokra (pl. a sz. Háromság titka) mind a szent
ségekre. Sz. Vazul igy szől : "Különbséget kell tenni
a hitágazat és a törvényoktatás kőzt ; mig ugyanis ama
zok elhallgattatnak, ezek a nyilvánosságra vannak
szánva. A homályos előadási mód is, - mely a sz.
irásban oly gyakori - egy neme a hallgatásnak,
nehézzé tétetvén általa (természetesen csupán az 01
vasők javára) a hitágazatok megértése." Est autem
silentii species etiam obscuritas qua ntitur scriptura.
(De Spiro 27.) 7eruzsalemi sz. Cyrtll pedig: "A sz.
titkok és szentségeket az egyház [elfödi a már ava
tottak előtt, s csupán a pogányok és hitujonczok
előtt szokta elrejteni. Még nem volt rá eset, hogy a

-titkok titkát az Atya, Fiu és Szentlélekről, a pogá
nyok előtt nyilvánitottuk, vagy a szentségeket az ujon
ezok előtt ernlitettük volna, néha beszélünk ugyan ezek
ről, de akkor is oly homályosan. hogy az avatottak
megértik ugyan, a többiek azonban mint ha nem is
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hallának. "(Cat. *) 6.) A szeniségek a latinoknálde külőnö

sen a görögöknél is titok-nak neveztettek, s igy már
maga az elnevezés is mintegy intelmül szolgált azok
nak titokban tartására.. "A titkok elhallgatásának
törvénye a hithez tartozik" mondja Tertullián.
Sz. Vazul a szentségekről szólván,· azt rnond
ja, hogy az azokról való tan titkos hagyomány
által tartatik fenn; "mert ha a szeatségek az
ujonczok szemei elől is eltakartatnak, mennyivel ke
vésbbé szabad iratok által azokat nyilvánosságra
hozni." (De Spir. san. c. 27. puncto 66.) Különösen
az oltári-szentség titkát rejtegették. Innen magyaráz
ható ki r. Gyula pápa (t 352) megütközése . midőn
hallotta, hogy Athanáz vitájában az oltári szentség
titka a hitujonczok, zsidók és pogányok füle halla
tára szóba hozatott. "Alig hittem - igy ir ő 
szemeimnek, olvasván, hogy a pogány főnök s annak
környezete előtt a kehely és asztal is (mily homá
lyos s mégis mily érthető elnevezések !) széba ho
zatott. S még most sem hinném, ha oly kétségtelen
tanubizonyságok arra nem kényszeritenének. " (Ep.
Julii r. n. I S.) J'eruzsalemi sz. Cyrill a keresztségne
készülőkhöz tartott beszédében igy szől': "Az ava-

Ilo) .Külónósen, ugymond Petavius, a magasztosabb s épen azért az észt
jobban meghaladó titkokat rejtette el az egyház, mintegy saját keblén
melengetvén azokat; nagyon óvatos volt a hagyományok megőrzésében is,
azért nem engedte azokat irásba foglalni, kivéve ha ez elkerülhetetlen szük
séges volt, azonban ilyenkor is oly homályos kitételekkel élt, melyek csak
tanult s avatott értelmezők segélyével voltak kimagyaráshatók, Maga a Szent

lélek is vajjon nem azért sugalmazott-e az apostolok tonába gyakran oly ho
mályos kifejezéseket, hogy ne mindenki által s ne könnyü szerrel értessék

meg? A sz. irás természetéhez - ugymond Prosper sz. Agoston után - na
gyon jól illik azon homályosság, melylyel a sz. titkok főneégei eltakartatnak,
egyrészt; hogy méltóságukban fogyatkozást ne ssenvedjének, másrészt, hogy
keresésökre szorittatván, ez által az isteni dolgokba begyakoroltass unk,

végre: hogy azokat nagy fáradság árán felszínre hozván, annál jobban meg be
csüljük, s hasznunkra fordítsuk.' Petavius : De Trin. Praef, cap. L. .V. tomo U.
p. 255. Vivés kiadása,
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tottak már ismerik ezen edény (a keresztkutat érti I)
hatályát, s nem sokára ti is tudni fogjátok" (Catech.)
Aranyszdiu sz. 7dnos: "Az oltári szeritség titkába
csak a hivők vannak beavatva" (Hom. LXXII, in
Matth.) Veronai Zeno (4. században) rá akarván birni
bizonyos keresztény nőt, hogya kezét kérő hitet
lent elutasitsa, többek közt igy sz61 hozzá: "Ha a
szentséghez járulnál, s férjed megtudná, ez még a
kevésbbé jámbor keresztények által is szentségtöré
sül tekintetnék. " -- Sz. Ágoston az oltári szentséget
egy helyen (Sermo IV. de Jacob.) "buza és borből

való szentség"-nek nevezi. Ugyan ő másutt igy szől :
"Kérdjük a hitujonczt6l: táplálkozik-e az ember fiá
nak testével? S ő nem tudja miről van sző, mert
Krisztus még nem bizta rá magát." (Tract, XI. in
Joan 3.) Cyrenei Tódor püspök (t 458) az oltári ál
dozatról való második párbeszédében a hivőt igy
beszélteti: "nem szabad világosabban szólanom, ne
tán szóm avatatlan fülekbe jusson." Ezeket tudva, a le
hető legnagyobb tévedés volna az atyák ide vona.
kozó homályos kitételeiből azt következtetni, mintha
Krisztus testének az oltári szentségben való jelenlé
tét nem tanították volna ; de igen is: a titkos fe
gyelem által voltak korlátolva ezen igazságnak
mint a legrejtélyesebb hitágazatnak -- kimondásában.
S valóban e törvényt a lehető legpontosabban s oly
lelkiismeretességgel tartották meg, hogy sok esetben
készebbek voltak meghalni, mint az igazságot el
árulni. Igy Tarsitius a börtönbe vetett hitvallók ellá
tására vivén az Oltári-szentséget, Damasus pápa róla
igy énekel:

"Cum male sana manus peteret vulgare profanis,
Ipse animam potius voluit dirnittere eaesus
Prodere quam canibus rabidis coelestia membra."*)

*) Megragadottan a durva tömegtől kész vala inkább
Vérét ontni megölten az üdvnek szent Kenyeréért
Milltsem a bősz vadak ádáz karjainak odavetni."
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A titkos fegyelem kiterjedt még az evangeli
umokra s az apostoli levelekre is; ennek tulajdonit
hat6, hogy midön a Diocletiani üldözés alkalmával
(303) a hivők a szent iratok átadására kényszerittet
tek, azok, kik a kényszernek halálfélelemből engedve,
a sz. iratok egyikét, vagy másikát átszolgáltatták,
árul6kul selesettekül tekintettek, és a hivők kőzősségéből
kizárattak. Optatus Millevitanus és sz. Ágoston hátra
hagyott irataib6l tudjuk, mily érzékenyen sértette
ezen árulás az egyházat s épen azért mily szigoru
vizsgálatnak vettetett alá az ügy s mennyi viszály
és szakadárságnak volt ez okoz6ja.

Ezen titko16dzás volt oka azon rágalmaknak,
melyeket a pogányok a keresztényekre koholtak;
igy pl. hallottak valami olyas félét, hogy a keresz
tények összejöveteleikkor a sz. testet magukhoz ve
szik; s mit sütöttek ki belőle? - Azt, hogy a ke
resztények gyermekeket rabolván. azokat feldarabol
ják s liszttel behintve - - megeszik! -- Hason16
koholmányok terjesztésében nem kis részök volt azok
nak is, kik előbb a keresztény vallásban élvén,
megkereszteltettek, s mint ilyenek, a hittitkokba is
beavattattak, később azonban eretnekekké lőnek;

ezek ugyanis pokoli gyülölettel telve az egyház iránt,
a mi gonoszat romlott szivök kigondolhatott, azt az
egyházra mind ráfogták. Igy az Ur áldozatának ün
neplését thyesticus lakomának, orgiáknak hiresztel
ték, hol feslettség, - a libido vaga ünnepel. - Ha.
pedig ily uton a keresztényeknek nem árthattak, ugy
gyilokkal tették el őket láb a161; (mint azt Eusebius
elbeszélése után Simon magus tanitványair6l tudjuk.
Hist. l. IV. c. 7.) Origenes mondja, hogy a zsid6k
a kereszténység keletkezésekor azt híresztelték, mi
szerint a keresztények megölt gyermekek husával
táplálkoznak.

Soha ezen s hasonló borzalmas bűntényeket nem
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koholtak volna sem a pogányok, sem a zsidók, ha
a keresztény tanok és szentségek elöttük világosan
kifejtettek volna.

VIT. Maguk a pogány bölcsészek is (már jóval
Krisztus előtt) éltek azon - a keresztények discip
lina .arcanijának megfelelő - rendszabálylyal, mely
szerint iskolaikból a "közönség" et kizárták. Alexan
tiriai Kelemen (Stromat. l. V, c. 8.) mondja, hogya
bölcsészek jelképes beszédmodorral éltek, nehogy a
köznép által megértessenek ; ily módon "tévutra ve
zették az avatatlant, mig a gnosticus mindent meg
értett." És pedig "nemcsak Pythagoras és Plátó fe
lekezetei titkolődztak, de az epicureistáknak is voltak.
- saját vallomásaik szerint .---' titkos tanaik, miért
is szigoruan őrkődtek, nehogy irataik nyilvánosságra
jőjjenek ;. s ha _. végzi beszédét - igy tőnek a
pogányok, mennyivel inkább kell nekünk elrejteni a
valóban Szentet!" (Operum II. pag. 87.) Nevezete
sekvoltak a görögöknél ~z eleusisi,*) - az egyp
tomiaknál az Izisi és Serapisi titkok; az utóbbiaknak
szentelt templomok külsején - Eusebius tanusága
szerint - Harpocrates {Osirie és Izis fia, a hallgatás
nemtője) ábrázoltatott ajkaira illesztett ujjal, mintegy
figyelmeztetésül a be- és kilépőknek, hogya látott,
vagy hallott titkokat napfényre ne hozzák. Ezen tit
kolődzási szándékból eredt a közönséges használat
tól elütő jelvényes irásmőd, rniröl Herodot ta
nuskodik. Azért rnidőn Celsus szemökre hányá a
keresztényeknek, hogy titkos tanokat vallanak, Ori
genes igy felelt: "A keresztények nem titkolják min
den tanaikat ; igy pl. nyilvánosan szélanak Krisztus
nak egy szüztöl való születéséről, nyilván hirdetik,

*) Ezekről tudósvértekesést irt dr. Warga Samu, szent Benedek-rendi
tanár.. Budapest, 1882. Franklln-társulat, Itt a "nem keresztény" titkok és
fegyelem teljes vázlatát adja elő, amint azt a régi iratok magokban' fog-

~i,k."
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hogy az isten-ember keresztre feszittetett s meghalt
az emberiség bűneiért és hogy halottaiból feltáma
dott stb. S ha vannak is titkos vagy inkább titkolt
tanaik, vajjon ki vádolhatna őket ezért? Hisz még
egyes pogány bölcsészek is titokban tartják némely
tanaikat. " (Contra Celsum, 1. LJ Ebből kitünik, hogy
nemcsak a szertartások, de egyes hitágazatok is ti
tokban tartattak. Hozzá teszi még, hogy "mindazál
tal értelmes (avatott) hallgatóság előtt a keresztények
nem rejtenek el semmit az isteni dolgokból." (Ibid.
1. HI.) A zsidóknál is gyakorlatban volt a titkos fe
gyelem egy neme; igya többek kőzt : törvény által
tiltatott bárkit is a pogányok kőzől a szentélybe
ereszteni; az áldozatot csak Lévi nemzetsége rnu
tathatta be" a "szentek szenté"-be (sancta-sanctorum)
pedig - ahol a frigyszekrény tartatott - magá
nak a főpapnak is csak egyszer engedtetett meg
évenként a bemenetel, hogy ott Istennek engesztelő

áldozatot mutasson be, mit azonban a nép nem lát
hatott. (Sz. Vazul idézett helyen.)

VIII. Miután a pogányság időfolytán majdnem
egészen beolvadt az egyház kebelébe, a hitujonczok
és hivők közti ezen nagy megkülönböztetés és en
nek folytán a "titkos fegyelem" is megszünt. Hogy
azonban mikor történt az, erre nézve nincs biztos
megállapodás. Leginkább elfogadható Schelstrate
nézete, ki ugy vélekedik, hogy a titkos fegyelem a
keleti egyházban az ötödik század vége felé, a nyu
gatiban pedig a hatodik sz. közepén ment ki végleg
a gyakorlatból. .Aranyszdju sz. Jánosnak (t 407 .) r.
Incze pápához intézett leveléből, melyben üldöz
tetéséről ir, kitünik, hogy a disciplina arcani azon
időben még a legszigorubb érvényben volt. Brixai
Gaudentius (t 410 vagy 427.) igy ir: "asz. titkok
a hitujonezok előtt ki nem tárhatók; mindazáltal
az ujonnan megkereszteltekkel közleni kell azokat."
(Serm. in. vig. Paschatis.) Sosomenus történetiró

Vj Y. Sion xnr. kötet. VIII. füzet ~7
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(t 450.) erre nézve, - a mint ő maga leirja 
hosszasan habozott. "Kezdetben - ugymond - ugy
vélekedtem, hogy az igazság kimutatására legjobb
lesz eme hitvallást (a nieaeai hitvallásr61 sz61) egész
terjedelmében világosan kőzzétennern, miután azon
ban jószándékú - s az ilyes dolgokban jártas - ba
rátaim tanáesolák, hogy el rejteném azokat, mikrölcsák a
papoknak s avatottaknak . szabad tudni, helyeslem
véleményőket. Könnyen megeshetik ugyanis, hogy
könyvem az isteni dolgokban avatatlanok kezeibe
kerűlhetne." (Hist. Ecel. e. 20.)

Már a hatodik század vége felé - miután ve
szélytől nem lehet tartani, -- az atyáknál csak nagy
ritkán észlelhető a kifejezésekbeni bizonyos ővatos

ság, még akkor is, rnidön a szentségekről, vagy a
legrejtélyesebb hitágazatokr61 van sz6. A hatodik
század végén pedig s azon túl végleg kiment a gya-
korlatből.") Fok Dezső.

A MAGYAR EGYHÁZ NAPJAI.

Szeptember I.

1280. László király visszaadja Péter erdélyi püspök
nek jószágait, melyeket tőle a miatt vett el, mivel a püs-

*) Ezen tárgy behat6bb ismeretét a következő roűvekből szereshet

jük meg: Schelstrate (t 1692.) De disciplina arcani ; Dissertatio apologetica.
Patavii, 1743; - Evermondi Ruzicska: Dissertatio de arcani discipliná.

Olomucii 1755: - Ferraris: Proropta bibliotheca; végre sz ámos érdekes
adato t találunk a sz. atyák irataibau, melyeket Hurter jegyzetekkel ellátva
"Opuscula Patrum" czim alatt gyüjtött össze s adott ki. Főleg a 22. fü
zetben. Egyébiránt sz. Vazul 'De Spiritu S. czimü művének 27. fejezete,
Aranyszáju sz. János és sz. Ágoston mondásai elegendők, hogy a titkos
fegyelem léte s mivolta felől biztos tudomást szerezzünk.
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pök a kunok elleni keresztes hadjáratban Arbocz kún
urat, a király anyai rokonát elfogta.
. 1290. III. Endre Ó-Buda körül az országnak összes
főpapjai, nagyjai és nemeseivel tartott gyülésen a sze
pesi királyi vámtizedét az esztergomi érsek részére meg
erősiti.

1367. V. Orbán pápa Magyarország királyának kö
nyörgésére rendeli, hogy Pécsett legyen egyetem (stu
dium generale) melyben az egyházi és polgári törvény,
a hittan és minden más tudomány tanittassék.

1725. Eszterházy Imre gróf, neveztetik ki eszter
gomi érsekké.

Szeptember 2.

103 I. Szent Imre herczeg , István királynak fia,
meghal.

1264. IV. Orbán pápa tudtára adja az esztergomi
érseknek, hogy az aquinati püspökség iránt való gon·
doskodásától felmentetett.

LJ.06. Zsigmond kir. az erdélyi egyház azon szaba
dalmát erősiti meg, mely szerint alattvalói, minden más
törvényszék joghatósága alól fel vannak mentve.

1686. Koloních Lipót győri püspök, bibornokká
lesz.

1809. Károly Ambrus főherczeg és prímás halála
Tatán.

1809. Fábián István győri kanonok, költő, egyházi
iró, születik Tamásiban, Sopronmegye. -j- 187 I. jul 19 án.

1823. Prikkel János esztergomi kanonok meghal. A
falusi mesterek számára és más jótékony czélokra tete
mes alapítványokat tett.

1849. Hanák János kegyesrendü, természettudós,
meghal Kricsován, Lugos mellett, Született 1812. jul. 25.
Kis-Kéren, Abaujmegyében.

Szeptember 3.

926. Sz. Gvibert szerzetes emléke, ki számos ma
gyart a keresztény hitre téritett.

1138. II. Béla király és Ilona királyné a dömösi
prépostságnak Álmos herezeg által kezdett alapítását be
fejezik.

1276. Péter veszprémi püspök az esztergomi érsek
37*
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ségnek tekintélye emelésére megyéje területéből több
helyet enged át.

1520. Esztei Ipoly volt esztergomi érsek, utóbb egri
püspök és bibornok halála.

1853. Gasparich Kilit ferenczrendű, jeles hitszónok
Pozsonyban, mint a szabadságharcz részese kötél által
kivégeztetik.

Szeptember 6.

1261. A passaui püspök által érkezett sz. széki pa·
naszokra IV. Béla király feleli: miszerint az rágalom,
hogy a kunok hitetlenek és a kath. vallás ellenségei.
Öket a Domonkos atyák megtéritették, kik most is köz
tök tartózkodnak és kiket ők igen szeretnek.

15 I g. X. Leo pápa meghagyja Paksi Balázs budai
és Móré Fülöp egri prépostnak, hogy azon egyházi fér
fiaktól, kik hadakat tartani nem kötelesek, az egyház
kincstára számára jövedelmök tizedét szedjék be.

Szeptember 7.

- Sz. Memorius vértanu, ki Atila alatt öletett
meg.

I 17g•. B. Ottó frísingi püspök, Zsófia magyar ki
rálynő fivérének emléke.

1303. Gergely az esztergomi érsekség administra
tora meggyilkoltatván, őt Mihály zágrábi püspök követi
az érsekségben.
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1619. Kórősi Márk esztergomi kanonok, Pongrácz
István és Groderik Menyhért jézustársaságbelíek, vérta
nuságot szenvednek Kassán,

1687. Lipót király, rníután a koronát Pozsonyból
Bécsbe hozzatta, két koronaör jelenlétében avasládát,
melyben a korona őriztetik kinyittatja, megszemléli és
miután ismét bezáratta, visszaküldi Pozsonyba.

Szeptember 8.

- Sz. Adrián vértanu emléke, ki pannoniabeli sze
rémi Próbusnak fia volt.

1227. Sz. Erzsébet férjének, Lajos thuringiai grófnak
halála Apuliában a keresztes hadjárat alkalmával.

1235. II. Endre, Bertalan bácsi püspöknek, kiJolán
herczegnö és Jakab aragoniai király házassága ügyében
4-szer járt Spanyolországban és a szükséges utiköltség
megszerzésére 17 helységét volt kénytelen elzálogositani,
a püspökség kiváltságait megerősiti és neki három köz
séget adományoz.

1517. Bakocs Tamás esztergomi érsek, János szek
szárdí apátot megerősiti.

1635. Galanthai Eszterházy Pál herczeg, nádor, nagy·
buzgalmu vallásos iró , a bold. Szűz kiváló tisztelője, szű

letik Kis-Martonban. t u. o. 1713. márcz, 26-án.
1822. A Rudnay Sándor esztergomi érsek által

Pozsonyban egybegyüjtött országos zsinat megkezdé ta
nácskozásait.

1853. A magy. sz. korona feltaláltatik Nagy-Orsova
mellett, hol a találás helyét kápolna jeleli.

Szeptemher 9.

1261. VI. Béla az egri püspökségnek, "melynek
alapitója és javadalmazeja Magyarország apostola, sz.
István király volt" kiváltságait. melyek okmányai a ta
tárok által az egyháznak feldulása és a kanonokok meg
gyilkolásakor elégtek, megujitja és hozzájok e pontot
csatolja: "Hogyha Magyarország királyának négy fia
lenne, a negyediket az egri püspök örzendi, a mint a
sz. királyok rendelték. "

1265. IV. Béla bizonyitja, miszerint Móricz bán to
bolt-szigéri birtokát az általa alapitott sághi zárdának
ajándékozta.
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1821. Szabóky Adolf kegyesrendü, több jeles tan
könyv szerzője, születik Budán. t 1880. julius za-én.

1866. Czuczor Gergely István benedekrendű költő

és nyelvtudós, meghal Pesten. Született Andódon, Nyitra
megyében 1800. decz, 17-én.

Szeptember IO.

1441. A budai országgyülé.sről Erzsébet királyné
hoz békealkudozások végett követség küldetik, melynek
vezetője Rozgonyi Simon egri püspök.

1539. Bornemisza Gergely budai polgár, a budai
Nagyboldogasszony templomán, egyházi készletének egy
részét, mely Pozsony városnak volt örizetül átadva
visszaveszi.

J 782. József császár a helytartótanács kebelében a
prímás elnöklete alatt egyházi bizottságot állit fel.

S'zejJtetttber ll.

1233. Jakab választott püspök és sz. széki követ a
pannonhalmi apát és az esztergom vármegyei plébáno
sok között létrejött egyezkedés felett okmányt állit ki.

1809. Horányi - Ferencz, József, Elek kegyesrendü,
jeles tudós, irodalom tőrténetí és egyházi iré, meghal
Pesten. Született Budán, 1736. febr. ls-én.

1832. Roller József pécsi nagyprépost. egyh. törté
neti író, meghal Pécsett. Született Huszton, Mármaros
megyében 1845. decz, r ö-án,

Szeptember 12.

1007. Sz. Bonifácz pannonhalmi sz. Márton apátja,
mint hittérítő vértanuságot szenved Poroszországban.

1396. B. Miklós sz. F'erercz rendií szerzetes Vidin
ban vértanuhalált szenved,

1705. Széchényi érsek és Telekesy püspök a szé
chényi gyűlésen megjelennek, hol utóbbi sz. misét éne
kel, és a királyiak és felkelők között mint kőzvetitömü
ködik a kath. ügy nagy előnyére.

1786. Farkas Ferencz székesfehérvári nagyprépost.
egyházi író és költő, születik Székesfehérvárott. t u. o.
1864. márcz. I I-én.
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Szeptember lj.

1644. Kopcsányi Mihály váczi püspökké neveztetik.
1644. Bosnyák István veszprémi püspök nyitrai

püspökke lesz.
1829. Lang ker. János esztergomi kanonok meghal

Pesten. Templomok, papneveldék, szegények és utasok
javáról alapitványok által gondoskodott.

183I. Rudnay Sándor herezeg-primás halála.

Szeptember 14.

1279. Fülöp fermói püspök, mint pápai követ Budán
zsinatot tartván, hogyameglazult egyházi fegyelmet
helyreállitsa, miután László király parancsára a bu
daiak a főpapoknak pénzért sem szolgáltattak eleséget,
a zsinatot e napon feloszlatja.

I714' Kaprinaí István, jézus társaságbeli, hazánk
történésze, születik Ersekujváron. t 1786. decz. 26-án.

Szeptember 15.

401 körül. Sz. Nicetás gót, vértanúskodik Dácziában,
1227. IX. Gergely pápa megparancsolja, hogya

pannonhalmi apát birtokához tartozó kápolnát felgyujtó
és az ottani zárdát felduló tettes ellen a bűnvádi kere
set egész szigorral megtartassék.

1383. Mária magy. királynő az egri püspöknek ja
vadalmakat adományoz.

1482. Mátyás király tudósitja a pápát, hogy Kinizsi
a Szendrő melletti csatában 3000 törököt levágott.

Szeptember 16.

1225. III. Honorius pápa megparancsolja, hogy a
veszprémi püspök és a János lovagok között bizonyos
dézsma végett fenforgó kérdés Rómába terjesztessék.

1477. IV. Sixtus pápa követet küld, hogy az egy
más közt hadakozó Frigyest és Mátyást kibékítse.

1526. Várdai Pál egri püspök, a török elleni olta
lomról tanácskozandó gyülekezetet Miskolczon megnyitja.

153 I. VII. Kelemen pápa engedeimet ád Ferdinand
nak a törökháboru költségeire Europa szerte könyörado
mányokat gyüjteni, ő maga pedig 100,000 aranyat igér
neki.
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1601. Kutasi János esztergomi érsek meghal Nagy
Szombatban.

1719. Szörényi Sándor jezsuita, jeles szónok, költő

és történetiró, meghal Nagyszombatban. Szülerett 166+
febr. 24-én.

1854. Scitovszky János esztergomi érsek IX. Pius
pápa kezéből Rómában a bibornoki kalapot átveszi.

Szeptember 17.

- Sz. Moor, Attila csapatai által vértanu halált
nyer.

1235. és 1237. IX. Gergely pápa az esztergomi ér
sek és a Garam melletti sz. Benedek apát közt fenforgó
vitát befejezni parancsolja.

1448. Hunyady János ir a pápának azon keresztény
tartományok állapotáról, melyek a török iga alatt van
nak és kéri a pápát, hogy ezen ügyet az egész keresz
ténység ügyének tekintse.

1677. Taksonyi János jezsuita, egyházi iró, születik
Hanusfalván, Sárosmegyében, t Győrött 1746. jan. 4.

1720. Lestyán Mózes jezsuita, vallástudományi iró,
születik Csikszentkirályiban Erdélyben.

1800. Fogarasy Mihály erdélyi püspök, egyházi iró,
a sz. István-Társulat alapitója, születik Gyertyó-Szt.-MiK
lóson Erdélyben. t 1882. mart 23.

1800. Szenczi Ferencz szombathelyi püspök, született
Szombathelyen. t u. o. 1869. febr. Igén.

1847. Kopácsi József herczeg-prímás és esztergomi
érsek, meghal Esztergomban.

1848. Szalay Imre bölcsészettudor veszprémi kano
nok, vallástudományi és nyelvészeti iró, meghal. Szüle
tett Szombathelyen 1787. november 2-án.

Szeptember 18.

- Sz. Sinesia vértanu szüz emléke, kinek tes te a
jézustársaságbeliek nagyszombati templomában tisztelte
tett.

1415. Zsigmond király, valamint több magyar or
szágnagy, mint a constanzi zsinat követei, 4000 magyar
lovas kiséretében Perpigrianba érkeznek, hogy XIII.
Benedeket lemondásra birják, de ez nem sikerül.

1465. Mátyás király Szekszárd melletti táborából
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ajánlja II. Pál pápának Várday István kalocsai érsek.et
a bibornokságra.

1556. Bődi György csanádi püspök egyszersmind az
egri püspökség k.ezelésével Ferdinand által megbizatik.

1665. Trinkel Zachariás jézustársaságbeli, ki hősies

önmegtagadása és sz. élete rniatt tiszteltetett, meghal
Pozsonyban.

Szeptember 19.

1272. IV. László királyabudaszigeti apáczákat
esztergomi szőlejük birtokában megerősiti.

1737. Csánki Gábor kegyesrendü, jeles hitszónok,
egyh. iró, születik Nagy-Ernökén.

Szeptember 20.

- Sz. Eustachius, ki Traján császár alatt Decéba
lus dákok királya ellen harczolt, később azonban neje
Theopista és két fia Agapit és Theepistos társaságában
ugyanazon Traján által vadállatok elé dobatott, melyek
őt sértetlenül hagyták, mire izzóvá fütött ércz-berjúba
záratott s igy vértanu halált szenvedett.

1096. Ezen és a következő napokon Bouillon Gott
fried lothringeni herczeg, a királylyal kötött egyezmény
folytán roo.ooo-re menö keresztes hadával az országon
átvonul.

1384. Horváthi Pál zágrábi püspök Durazzo Ká
rolyt meghivja a magyar királyi trón elfoglalására.

1445. Sz. László, máskép Lanceslaus, ki magyar ki
rályi vérből származott, a sz. Ferencz rendnek kiváló
dísze.

1773. Mária Terézia, XIV. Kelemennek julius 21-én
kelt breveje alapján a jézustársaságot feloszlatja.

1830. Bogyai Mihály világi pap, vallástudományi
iró Váczon meghal. Született 1753·ban.

Szeptember 21.

1178. III. Sándor pápa Magyarország főpapjait a
harmadik laterani zsinatra meghívja.

1402. Alsányi Bálint pécsi bibornok-püspők, Kani
zsai János eszu-érsek, Ludányi Tamás egri püspök, Be
bek Imre vránai perjel s még nehány föur bizonyitják,
hogy ~igmond az ö beleegyezésükkel választotta Albert
herczeget utódául. ha fiörökös nélkül halna meg.
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1567. Szelim szultán fogadja Verancsies Antal egri
püspököt, ki mint Miksa király követe 30,000 arany
adót és 67,000 aranyat érő ajándékokat adott neki.

.1759. Biró Márton (s-z. Kátolnai) minorita, jeles egy·
házi szőnok és író, ssületík Szentkátolnán, Erdélyben.
-TI. 1823. okt. 18-án.

Szeptember 22.

652. Sz. Emmeranus, máskép Heimeran, ratisboni
püspök, ki Pannóniában, kivált Pécs környékén, mint
hitterjesztő mükődőtt, vértanu halált szenved Bajoror
szágban.

1274. Minthogy a rablás és gyilkolás Magyaror
szágban ijesztő mértékben terjedt, VII. Miklós pápa Fű

löp fermói püspököt küldi követül a rend helyreállitása
végett.

1290. III. Endre király az esztergomi érsek kitünő

érdemei miatt, jobbágyainak megengedi, hogy Esztergom
város piaczán szabadon kereskedhessenek.

1677. A törökökön Zentánál nyert győzelemért Li
pót király Bécsben körmenetet tart, mely alkalommal
a Mária-Pócsi kegyelemkép diszitve az elfoglalt zászlók
kal és hét lófarkkal ünnepélyesen körülvitetett.

Szeptember 23.

1435. IV. Jenő pápa engedeimet ád Corchula János
váradi püspöknek, hogy minden szerzetes rendből két
egyént tarthasson maga mellett és azokat megyéje szol
gálatában bármikép alkalmazhassa.

I 644.püsky János a nyitrai püspökségre kineveztetik.
1678. Derkay György jezsuita, egyházi iró és költő

Nagyszombatban meghal. Született Sellyén 1608. april
24-én.

1715. Telekesy István egri püspök nagyszerü gyász
ünnepélylye1 az általa épitett főtemplom sirboltjába te
mettetik.

1801. Pray János Győrgy jézustársaságbeli, utóbb
nagyváradi kanonok, egyetemi könyvtárnok, legjelesebb
történet íróink egyike, meghal Pesten. Született 1723.
jan. I l-én.

1804. Nyürö Zsigmond sz. Ferencz rendü, egyház
történeti iré, születik Nagy-Födémesen, Pozsonymegyé
ben. t 1853. jan. 2-án.
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Szeptember 24.

1047. Sz. Gellért csanádi püspök, ki a magyarokat
főkép a bold. Szüz tiszteletére buzditotta és sz. Buld.
egri püspök, vértanu halált találnak Buda mellett.

1254. Hipolit, Szodo nevü birtokát az esztergomi
érseknek adja.

1266. IV. Kelemen pápa, Enekus minorita atyát,
saját gyóntatóját, a pécsi püspök ügyénekmegvizsgá
lásával megbizza.

1782: Katona Mihály, Dénes, kegyesrendü, költő és
természettudományi iró, születik Dercsikán.

1834. Lonovics József csanádi püspök beigtattatik
püspöki székébe.

Szeptember 25.

1047. Sz. Beztert nyitrai püspök emléke, ki az előbbi

napon a pogány magyaroktól kapott sebek következté
ben vértanuhalált szenved Buda mellett.

1359. Lajos királya váradi apáczák érdekében ki
adott okmányában, a magyar birodalomban öt érsek és
huszonegy püspök neveztetik meg.

1476. Geréb László apostoli főjegyző és Mátyás ki
rály rokona, Róma részéről az erdélyi püspökségben
megerősittetik.

1865, Mészáros Imre esztergomi kanonok, vallástu
dományi iró, Bécsben meghal. Született Muzslán 181 I.

máj 23-án.

,')"'zeptember 26.

304. Sz. Evilaz, pannoniai szü1etésü, Mysia praefec
tusa, Maximinián császár alatt vértanuságot szenved.

1810. Szekér Alajos, Joachim tábori pap, történeti
és szépirodalmi iró, meghal Kolozsvárott. Született Ko
máromban I 745. körül.

Szeptemoer 27.

490. Sz. Lupita szüz, szabariai sz. Márton növérének
leánya meghal.

1616. Pázmán Péter, II. Mátyás király által eszter
gomi érsekké neveztetik.
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1761. Barkóczy Ferencz gróf, esztergomi érsek szék
foglalója Nagy-Szombatban,

1783. Zsombory József károlyfehérvári egyháztör
téneti írö, születik Zetelakan. t 1882. april 19-én

Szeptember 28.

1077. Salamon magyar király, később remete, Póla
mellett Isitriában ismeretlenül meghal.

1213. Gertrud királyné nehány főur által megöletik
s teste összevagdaltatik, melynek egyes részei a pre
montreiek leleszi templomában, a többi pedig a cziszter
cziták pilisi monostorában temettettek el.

1349. VI. Kelemen pápa felszólitja a magyar püs
pöki kar egynémely tagját, hogy asz. széki követ el
tartását, .mint kötelességüket teljesitsék.

1500. Bakács Tamás esztergomi érsek bibornokká
neveztetik.

1635. VIII. Orbán pápa megparancsolja a zágrábi
káptalannak, hogy Pázmán Péter által egybehivott nem
zeti zsinat határozatait fogadja el és azokhoz alkalmaz
kodjék.

1743. Benyoszky Pál jezsuita, egyházi iró, Pozsony.
ban meghal. Született Trencsénben 1ó9ó.

1830. Rudnay Sándor bibornok esztergomi érsek
Ferdinandot magyar királylyá koronázza,

Szeptember 29.

rt 27 körül. Sz. Conrád bibornok és portui püspök
a Száva melletti magyarok apostolának emléke.

1239. IV. Béla feljogositja az esztergomi érseket,
hogy Esztergom vár alatt érseki várost alapítson, me
lyet a király vásárjoggal lát el.

1329. Az ősi székhelyükön visszamaradt magyarok
fejedelme, a pápától hithirdető püspököt kér, XXII. Já
nos e kérelmet teljesiti.

Szeptember 30.

420. Sz. Jeromos egyházi tudor, ki Stridonban szü
letett, mely alig egy napi út távolban feküdt Szombat
helytől,

1282. IV. Márton pápa üdvözli László királyt, a
kunok ellen viselt hadjáratban kiállott veszélyek után
és józan életmódra buzditja.
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1372. XI. Gergely jóváhagyja Hammel Vilmos pécsi
püspök adományát, melylyel Betini pécsi egyetemi jog.
tanárnak évenkint 600 aranyat, az általa lakott házat,
Ireg falut és dézsmából 70 aranyat biztositott.

1454. V. Miklós pápa a törökök ellen keresztes
had hirdetésével kapisztráni sz. Jánost bizza meg.

1572. Borgiai sz. Ferencz, a jézustársaságnak har
madik főnöke, meghal. (P. Hevenesi szerint magyar vér
ből származott.)

1689. Tarnóczy István jézustársaságbeli, egyházi
irő, Győrött meghal. Született Nyitrán, J 626. aug. 10.

1729. Tapolcsányi Lörincz jézustársaságbeli, vallás
tudományi iró, Nagyszombatban meghal. Született Ro
senthaiban Pozsony mellett, 1669. jul. 26-án.

Többször emlitik a kath. lapok azon fényes ki álli
tásu szertartási és egyéb hittani munkákat, melyeket a
Sz. János evangelistáról nevezett társulat nehány év óta
kiad. (Imprimerie S. Jean evangeliste, Desclée Lefebvre
et Comp. Tournay, Belgique.) Mi is szólottunk róluk a
mult évi folyamban. A szép munkák mindinkább tért
hóditanak. Belgiumban ép ugy, rnint nálunk. Ismét egy·
nehány képrnintát szereztűnk, hogy t. olvasóink a sajá-

I tos modor felől, melyben azokat előállítják, tudomást
szerezzenek. Mert a nagy szorgalmu kiadók nem csak
az izlést tartják szem előtt, (betüben és nyomtatásban)
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hanem eredetiségre is törekesznek. Hogy erről a tisz
telt vevők tökéletes tájékozást szerezzenek, levelező la
pon (ráragasztva mindig 3 kros bélyeget) irjanak ama
czégnek s legott kűldi bérmentve a nyomtatási mutat
ványokat, (Spécimen) minden kiadványukból. Ebből az-
után válogathatnak nemcsak a munkákban, hanem a
papirban is, mert minden mű többféle papiron nyomatik.

Végre van
pompás könyvkötő
mühelyük, mely

ből nemcsak ízlés
teljes, hanem tar
tós munkák is ke
rülnek elő. Ha lát
juk eme pompás
kötéseket, a <'se
kély vámot! a mit
a határon fizetni
kell, szivesen ki
vágjuk.

Ezen alkalom
mal egynehány uj
kiadványát akar
juk bemutatni, me
lyekről a jelenté
sek a napokban
szétkűldettek.*)

I. Rz"tua/e R01lUl
mcm, Pault" V.iussu
edüu11t et casHga
tum. Cui amp/úsz'
ma aceedit Bene
dictionu1Jt et tn-

*) Hazánkban, mínt már emlitettiik, Szolcsányi Gyula egri könyv.
áru, e társulat hizományosa, ki mutatványokknl és kötött könyvekkel
szolgál.



592 A tournay-i kiadások.

structionum appendtx. - Tarnaci Verbiorum, Sumptibus et
typis Societatis S. Joannis Evang. Desclée, Lefebvre et so
ciorum. Anno Domini 1882. (Jus peoprietatis vindica
bitur), Nagy negyedrét 284 és 114 lap. Ára chinai pa·
piron 12 franc, luxuspapiron i ő , Bőrkötésben 20 franc.

Tartaimát nem csak az ismert és okvetlenül szük
séges dolgok teszik, hanem bevettek oda minden lehető

benedictiot; ezokon mondják a kiadók, hogy találtat
nak ott olyan áldásformák is, melyeket ugyan a szer
tartások gyüldéje jóvá nem hagyott, hanem csak meg
engedett. Azért nőtt olyan nagyra. az Appendix, t. i.
114 lapra. Ezen függelékben áldás foglaltatik a követ
kező dolgokra: benedictio aduiti aegrotantis, animalium,
apum, avenae, casei et butiri, cerevisiae, elericalis ha
bitus, curruum et viae ferreae, preces contra mures,
locustas, bruchos, verm es; ben. domus scholaris noviter
erectae, fontis, fornacis calcariae.organí, laridi, medicinae,
rnetalli pro campana conflanda, panis et placentarum,
pontis novi, vexilli, horrei, telegraphi, és más sokféle
áldás.

Kiállitása felette diszes; vörös és fekete festékkel
van nyomtatva. A czimbetük későkori góth alakot vi
selnek, .de a szövegre általán latin betű használtatott,
hogy az olvasás könnyü legyen. Minden tárgy feltűnő,

diszitményes vonalak által van megkülönböztetve. Betűi

nagyok, hogy öreg urak is használhassák. A képek,
melyek kőzül 4 egész oldalt elfoglal és initialék mind
elkésett góth izlésben készültek, a mint azt egynehány
képmintában van szerencsénk bemutatni. A vignettek
kiváló diszszel s finoman készültek, a, képeken hason
lag finom a kivitel. A mi az én magán ízlésemet illeti,
nem vagyok barátja ezen modoru képeknek. De miután

én tekintély nem vagyok, ezen magán izlésem a jeles
müvek becséből nem von le semmit j sőt miután a ré
giség lelkesedett kedvelői épen ezt keresik s főleg e
miatt ragadozzák a példányokat, ezen góth modor előny
képen emlitetik a világirodalomban.
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A főszöveg XIV. Benedek jóváhagyott példánya
szerint szerint szedetett, nagy pontossággal, gondos
figyelemmel. Az egyes áldásformák (melyek csak egy
némely vidéken divnak) azon püspökök kiadványai sze
rint lőnek nyomtatva, kik azokat jóváhagyták. És igy
a legtökéletesb nyomdai terményt van szerencsénk be
mutatni, melynek fonalán egyes egyházi megyék, (oda
ékelve az elő nyelveken való dolgokat) biztosan adhat
ják ki aritualét.

2) Bzolt"a Sacra Vulgatae Edz'tionz"s Sixfi. V. Pont.
Max. jussu recegrata et Clemenfts vz'z·i. auctorzlate edt"ta.
Tornaci Verbiorum, typis Societatis Sancti Joannis
Evangelistae Desclée; Lefebvre et Soc. m. dccc. lxxxi.
(Tournai, Avenue, de Maire. Paris, rue de Vaugirard,
25-. Lille, rue, Royale, 26. Rome, lib, Spithöver, - piazza
di Spagna.) Nagy nyolczadrét. Számos képpel, keretdi
szitménynyeI. Ára füzve 20 frank.

Ez a szentirásnak e században legszebb kiadása.
A szöveget illetőleg igy nyilatkoznak a kiadók: "Hujus
operis quae sit ratio et qualis indoles, ex praefatione
Editorum, quam partim hic apponimus, evidenter patet.
"In multorum votis cum esset, ut post doctissimi Caroli
Vercellone egregios labores, nova editio fieret eleganti
oris formae, quae quum studiis ejusdem viri de S.
Scriptura optime meriti ínniteretur, tum convenienti
pretio posset comparari : hanc nostram editionem insti
tuere non abs re visum fuit. Atqui rationem, quam in
hoc opere sequendam editores sibi proposuerint, ex
gravissimis illis praeceptís S. Sedis colligi libet:" Ut
nemo hanc sanctarum Scripturarum, editionem typis
mandare praesumat, nisi habito prius exemplari in
typographia Vaticana excuso: cujus exemplaris 'forma,
ne minima quidem particula de textu mutata, addita,
vel ab eo detracta, nisi aliquod occurrat, quod typo
graphiae incuriae manifeste adscribendum sit, inviolabi
liter observetur."

Unde Vaticanam, authenticam sc. editionem anni

VI K. Sioll XIII. kötet. vm, fIlzet. J8
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1598 cujus exemplar nobis praesto erat, veluti certam
sacri textus normam, sancte omnino custodiendam duxi
mus, Speramus fore, ut haec nostra editio tam viris
dectis, quorum ·complures consilio nobis adfuerunt, quam
omnibus S. Scripturae lectoribus acceptatissima evadat."

A hibák javitását tudós benezék végezték (a ma-
redsaus-i kolostorban.) A szentirás egyes könyveinek,
vagy fejezeteinek elején szép famatszetek gyönyörköd
tetik a szemet. Ezeket tervezte báró Bethlen. a ki a
keresztény képirásban nagy hirre kapott. Ezen képek
rajzaiban a jeles müvész már nem ragaszkodott annyira
az emlitettük gót alakokhoz, hanem inkább a modern
ker. izlésnek áldozott, azért részünkről elismerést sza
vazunk neki. Minthogy a képek hátlapja fekete, a kép
alakok elönyősen feltünnek s a szenti rási fejezet tar
talmát szem elé állitják.

Betüi a gömbölyü petit fajból valók; két hasábra
osztvák s vörös keret szegélyzi; ugyancsak vörös fes
tékkel van nyomva a fejezetek tartalma. A szent szö
veg hasonló helyei lapszéli jegyzetek módjára jelezvék.

A szentirás kötésére kűlőnféle uj minták állnak a
kötőmühely rendelkezésére; a régi és uj izlés egyaránt
érvényesül. Legtöbbnyire erős bőrkötések adatnak for
galomba, melyeknek akár arany, akár vak nyomása
oly erősen, oly éles lemezekkel történik, hogy huza
mos használat után sem vesztik el eredeti alakjokat.

Az intézet pompás díszmüvek elkészitésére is vá
lalkozik, melyekre azonban külön alku s a kijelölt szán
dék vázlata kivántatik.

A ki az isteni szolgálatban szép kiálIításu köny
veket szeret használni, (s ki volna a ki nem szeretné ?)
ezen jámbor szándékát a tournay-i János-egylet teljes
mértékben kiélégiti. A dilexi decorem domus tuae, erre
is vonatkozik, mert a misekönyv, vagy rituale repülő

rongyos ivei ép oly hatást tesznek, mint a gyürt kar
ing, pókhálós oltár, vagy penészes sekrestye.

J) Gyönge szemü áldozárokat leginkább érdekli
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ama két kötetes negyedrétü zsolozsmás könyv, mely
nagy betűkkel nyomatva magában foglalja az egész évi
zsolozsmát.

Brevtanum Romanum, duo volumt'na tn quarto. Tor
naci Verbtorusn; Nyolcz nagy képpel, ü'zeniit fefezetképpel
s küliin/éle dúzt'tménynyel.

Minthogy már előbb két alaku breviariumot kiad
tak, az ezekre jött külőnféle megjegyzéseket, figyelmez
tetéseket mind érvényesitették. Ez okon a jelen quart
kiadásban minden méltányos követelésnek elég tétetett.
Köztudomásu, hogya zsolozsmában legtöbb alkalmat
lanságot okoznák az utalások (les renvois.) Ezeket a
mennyire lehetett mellözték, s melyek megvannak, a
keresett helyek megtalálasát igen megkönyitették. Igy
például azon zsolozsmák zsoltárai) melyekhez önálló an
tiphorrák alkalmaztattak, per extensum közöltetnek. Az
l. és II. leczke R. R. szintén alányomattak, kivéve a
harmadik R. mely a communéböl vétetik, miután amugy
is oda siet az imádkozó. Legnagyobb kényelem pedig
az, hogy a commemoratióknál az antiphona és a vers
egészen közöltetik. Hozzájárul a sok kikezdés, világos
szövegnyomás, fekete és vörös betű, számos figyelmez
tető diszítmény, mindezek az olvasást könnyitik, az
unalmat elűzik.

A szöveg, mint a többi breviariumokban, ugy itt
is, merőben a római példányok szerint szedetett s azok
szerint a legnagyobb vigyázattal és pontossággal javit
tatott. A hibátlauságra nagy gondot forditanak. Már az
első kiadásoknál kiérdemelték IX. Pius pápa dicséretét,
mint ki a társaság elüljáróihoz intézett levelében egye
bek közt igy nyilatkozik: "Gratulamur itaque, dilectí
Filii, quod vos etiam industriam peritiamque vestram
in hoc contuleritis, manum adrnoventes novae liturgfco
rum librorum editioni; quae, exacta ad correctissima
eorum exempla Romae recensita, nulla secunda esset e
eeterious, accuratione et nitore. Equidem minora jam" vi
deramus incepti vestri speeimina plane laudanda ; sed

J8*
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in pnmls delectati sumus recentissima Breviarii Romani
editione Nobis' oblata, quam emendationis diligentía, t y
porum perspicuitate et elegantia compactionis nobilitate
numeris omnibus absolutam censuimus. Propositum ve
strum alacriter prosequimini, Dei gloriam potissimum
et decus Ecclesiae spectantes ; operam enim non perdit
qui Deo laborat !"
Ezen társulat min
den kiadványának
végén szent János
evangelistának ké
pe van csatolva,
melyet ime bemu
tatunk; csakhogy
minden kiadvány
ban a kép azon
könyvalakjához

van mérve, mely
re alkalmaztatott.
Ugyanez történik

más képekkel;
minden könyvalak
számára külőnbőzö

képalak van öntve.
Ezekután öröm

mel teljesitjük a
czég és számos
megrendelőinek

azon ohajtását,
hogy t. kőzőnsé-

günk azon részé-
nek, mely az Isten házának diszeért lelkesedik, forróan
ajánljuk. Mi is hozattunk immár egynehány művet, s
s miután meggyőződtünk a vállalat szakképzettsége s
becsületes munkájáról, mindenkinek ajánljuk, hogy tem
ploma irodalmi szükségletét a sz. János-egylet által kia
dott művekböl egészítse ki.
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A társulat nagyobb kiadványai ezek:
Breviarium Romanum 4 vol. in- I 8 2 ú- frank. 

Breviarium Romanum, I vol. petit in-80 (Totum) 15
frank. - Diurnale Romanum, in-32 5- frank. - Officia
propria Passionis. in-r S. 1- frank. Officium parv. B.
M. V. I. Vol. in-32. 2- frank. - Missale Defunctorum,
in-fol, Pap. chiné, 6·-. Pap. extra. 8- frank. -- Mis
sale Romanum, in-folio. Pap. chiné, 48-- Pap. extra.
60- frank. - Missale rom., I Vol. in-r S (formatum Bre
viarii en 4 vol.) Pap. chiné 7-50. Pap. extra 10- frank.
- Rituale Rom., I Vol. in-32. 4- frank. - Keresztút
latinul -50 cent. - Semaine Sainte, in-32. latin et
francais, rouge et noir 4'- frank. - Novum Testamen
tum, in-32. ;j- frank. - De imitatione Christi, in-32.
(vörös kerettel) éd. ord. 2.50. - Nachtolge Christi in-32,
texte et caractere allemands 3 ... frank. Les Mélodies
grégoriennes d'aprés la tradition, par le R. P. Dom 10
seph Pothier in-8 0 10- frank. Le méme éd. pop. petit in
8° - 5 frank. - Der Gregorianische Choral von P.
Pothir. (Elöbbinek német forditása.) 'PS, Regula et
Testamentum S. ~P. Francisci, in-48 2-25. - Szép fran
czia imakönyvek, különböző árakban.

Sajtó alatt: I) Utazási breviarium. 2) Brev. Monas
ticum, 4 Vol. in-8 0

• 3) Missale ad usum FF. Praed. in-fol.

H E G Y I S É T Á K.
(Vége.)

Tág ut, pompás fasor vezet Hellbronba, oly tere
bélyes hársfák, hogy összeérő koronáik valóságos eser·
nyőt képeznek, törzseik átmérője pedig több száz évre
mutat. Háromneg-yed órába került, mig a nehézkes bárka
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eldöczögött Hellbronnba. Miután az udvar sohasem lakja,
nem látszik meg rajta, hogy cs. kéjlak. Annál szebb a
kéjlakot környező kert, ugyavirágkert, mint a szép sé
tányok. 'Ezek közt vannak beosztva a különféle müvé
szies vizjátékok, melyek vásár- és ünnepnapokon ingyen
mulattatnak. Jó időben gyönyörüség lehet azokat nézni,
ma alig látunk valamit belőlök, a nagy tömeg kifeszi
tett esernyőkkel utját állván annak, ki hátrább szorult,
Ma az eső csuffá tette a vizjátékot, a miért is mindenki
sietett födél alá jutni. A vendéglő, mely a kéjlak egyik
szárnyában földszint van, épen nem nyujt barátságos
mulatást, oly primitiv, silány, ronda az, hogy örültünk,
mikor kocsisunk tovább szólított Aigenbe. A sokaság,
mely az eső daczára összegyült Hel\bronnban, megha
zudtolta Ovid mondatát: Tempora si fuerint nuhila : so
lus eris,

Az aigeni herczegi kastély meglehetősen szerény,
de parkjából igen szép kilátás nyilik a városra és a
nagyszerü környékre. A terjedelmes park, mely végre
az erdőben elvész, szintén szép lehet, de esőben nem
lehetett járni benne. Helyette a majorságot néztük meg,
gyönyörködvén tető alatt a szép tehénnyájban. Ez az
egész elázott kirándulás arra szolgált, hogy épen csak
fogalmat nyertem Hellbronn-Aigenröl, Az aigeni tem
plomocskát körülfutó sirkertben igen régi s ujabb sir
emlékek láthatók, az utóbbiak között egy remekm üve a
szobrászatnak, egy uri hajadon sirja fölött.

Aug. 15. Nagyboldogasszonyra az ég leveté elázott
szürke köntösét, a nap verőfényben üdvözlé az egek ki
rálynéját, a felfrissült, természet balzsamos illatokat szórt
az ég felé, ünnepelt maga a természet is. De az eső

csak szünetelt, a távol láthatár fátyola tovább is esőt

igért. Mennyire iparkodik a tourista felhasználni a derü
perczeit ! Én is felsieték a Mönchsbergre, gyönyörködni
'a szép kilátásban, melyet a hegy oly dúsan nyujt min
den irányban. Szép sétautak s kies nyaralók nyulnak
el a hegyen, szebbnél-szebb kilátáspontokkal. A leg-
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szebb kilátás mégis Hohensalzburg várából van. Ez a
Mönchsberg egyik végsarkát képező meredek sziklaor
mon épült, igazabban a légben lebeg, 400 láb magasban
a város fölött. A büszke vár természetes erőd, védbás
tyáit áttörhetlen sziklafalak képezik. Ennél erősebb véd
bástya csak a népek hűsége, Itt kerestek biztonságot
az uralkodó érsekek vész idejében. A luegi hegyszoros
s Hohensalzburg vára ugyancsak gondolkodóba ejthette
a támadó ellent. Ma a vár katonai laktanya.

Jegyet váltva a várban, felvezettettünk annak tor
nyára, melynek nyilt plateauján szótalan áll meg az em
ber, annyira ragadja meg a lábai alatt elterülő nagyszerü
táj. Innen nézve Salzburgot, bekell vallanunk, hogy fek
vésre nézve nincs párja. A szem elvész az elláthatlan
láthatárban, a lélek szárnyra kap. Szemem nem látott
ennél szebb tájat, csak lelkemben él egy még szebb:
szülőföldem szép határa. A táj, melyet nézek, szép, nagy
szerü ; szülőföldemé édes. Ezt csodálni tudom: amazért
lángolek. Ez mint idegent udvariasan fogad: hazám anyai
lag ölel, kivüle bolygó, idegen vagyok. Azért valahány
szor magasról nézem a széles világot, először is kelet
nek tekintek, keresem Mekkámat. - A Schmittenhöhe
ről is nagyszerü kilátás van a havasokra, de a kép mé
gis csak élettelen, rideg: miglen Hohensalzburgról egy
életteljes, eleven, változatos tájt nézünk. A sok tornyu
szép város, a körülfekvő népes helységek, dolgozó gyá·
rak, nyaralók, a vasúthálózat, a rohamos folyam, rét,
erdő, az óriás havasok - vajmi remeket alkotott itt a
természet, közösen az emberi szorgalommal ! A táj nagy
szerüsége a mai naphoz illő ünnepies hangulatba hozott,
a nyilt zsoltárkönyv életre hangolta lelkem valamennyi
hurját.

A toronyról vezetőnk tekervényes, szük és sötét
folyosókon levezetett az ugynevezett herczegi szobákba,
melyekben legérdekesebb a bizarr festés s aranyos fal
ékítmény. A szobák butorzata a muzeum gyüjteményébe
került. E falak védelme alatt ugyancsak bizton érezhet-
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ték magokat az ős érsekek. Vezetőnk, a vár élő króni
kája, több történelmi adatott mondott el, ama hitelesség
gel és beszédességgel, mely már sajátja az e fajta em
bereknek. Mig egyebütt a bor, itt már a bor sejtelme, a
borravaló, teszi beszédessé az embert. Vezetőnk művelt

ségére következtetnem engedé a modor, melylyel elfo
gadta a borraval6t: el nem árult sem filiszteres vona
kodást, sem enth"usiastikus elragadtatást. "Semmi sem
tesz kellemetlenebb benyomást - mondja egyik iró 
mint a vonakodás, és semmi sem ritkább a jó nevelés
ama bizonyitékánál, hogy valaki az ajándékot méltöság
gal s nyájassággal tudja elfogadni."

A várbóllesiettem a székesegyházba, hol ma az
érsek tartotta az ünnepélyes isteni tiszteletet, a szertar
tásoknak ama méltóságával s fényével, mely sohasem
téveszti hatását a lélekre. Mozart szűlövárosában többet
igérék magamnak a zenekartól, ki nem elégítette az vá
rakozásomat. Mise után vártam, hogy az érsek ünnepé
lyes kíséretben, áldást osztva fog kivonulni a templom
ból, de nem ugy volt. Elvégezvén a zsámolyon imáját,
a fő oltár mögötti magán kijárásen csöndben távozott,
illetőleg eltünt. Mikor veszik itt a hivek főpásztori áldá
sát, ha nem ilyenkor? Mily megható az nálunk, mikor
a főpap ünnepélyesen be- és kivezettetve áldja leborult
hiveit, kik szerencséseknek vallják magukat, hogy lát
hatták főpásztorukat szinröl-szinre s részesültek áldásá
ban. Dicsekszik vele a hivek örege, apraja. A főpap,

kinek amugy is ritkán van alkalma megjelenni hivei
között, legalább ilyenkor látható mint pásztor nyája:
mint atya gyermekei kőzőtt,

Mire vége lett az isteni tiszteletnek, ujra szakadt
az eső. A rosz időt fel nem használhattam volna jobban,
mint bejárva a muzeumot (Carolino-Augusteum) me1y a
Salzách bal partján fekszik. Nem sajnálom a harmadfél
órát, melyet ott tölték, mert ha láttam is nagyobb gyüj.
teményeket, ennél szebben berendezett muzeumot nem
láttam még, egyetlen az a maga nemében.
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Földszint 2-3 teremben a salzburgi herczegség te
rületén lelt római régiségek vannak elhelyezve, melyek
tanusitják, hogy mennyire gazdag lelbánya ezekre nézve
a régi Norium. Régíségbuvár, ódondász órahosszat el
gyönyörködhetik a gazdag s érdekes gyűjteményben,

Az első emeleten mintegy IQ-I2 teremben a gyüJ
temények szakmák szerint vannak elhelyezve. A termek
mindegyike a gyüjtemény kora s jellegéhez mérve van
épitve, illetőleg idomitva. Ez első pillanatra zavarba hozza
az idegent, ki midön ujabb modorba épült épületbe lé
pett, egyszerre középkori termekbe találja magát s min
degyik terem mintegy külön van épitve. Igy például a
czéhterembe lépve egy komor, ivezett szobában találjuk
magunkat, melyben minden butordarab, az elbarnult
czéhládák, karszékek, aszta], szekrények stb. tökéletesen
összhangzanak az épitészeti modorral. Képzeletünk azon
na] oda festi az alakokat a XVI. századból, a fesztelen
ség pedig, melylyel abutorok elhelyezvék, azt képzelteti
velünk, hogy csak most hagyta el a szobát valamely
czéhtanács. - Egy másik világos teremben hangszerek,
egy harmadikban fegyverek vannak elhelyezve. Ez
utóbbi, építészet tekintetében épen oly korhü, hogy szinte
várjuk, mely pillanatban fog belépni a harczias lovag,
levetni, vagy felvenni vértjét. - Gyönyörü a kápolna,
magas góth ivezetével, üvegfestésével, aranyozott táblás
oltárával. Meg van benne minden készlet, csak a papot
várjuk, hogy felöltözzék s kezdje a sz. misét, A kápol
nában minden egybe van gyüjtve a mi egyházi tárgy:
miseöltöny, misekönyv, egyházi szerek sat. A felszerelés
legnagyobb részt a várbeli herczegi kápolnából szárma
zik. - Szintoly érdekes a középkori étterem, tökélete
sen felszerelt s felteritett asztallal, edény, kancsó, fehér
nemü szekrényekkel. Azt hinnők, hogy itt ma diszebéd
lesz, annyira készen van minden a táblához. - Az étte
rem mellett tökéletesen felszerelt konyhát találunk. Itt
is minden készen áll a fözéshez, csak tüzet kell gyujtani
a tüzhelyen. Igen szépek a nappali-, az alvö-, a gyer·
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mekszoba a középkorból. Ezekben is oly ügyesen van
elrendezve minden, hogy mind e szobákat lakottaknak
hinnők. Itt egy félreesett kézi munka, ott egy heverő

öltönydarab, gyermekjáték, virágcserép stb. minden életre
mutat. - A könyvtárban ugy látszik, még most is dolo
gozik valamely tudós, vagy scriptor, feltárt foliansok,
irat-jegyzetek, catalogusok, írószerek félbeszakasztott
munkára mutatnak. - Érdekes a receeco-salon is, ugy
a gyüjteményre, mint a felszerelés és elhelyezésre nézve.
Itt nevet minden a játszi szinekben.

A 3-ik emeleti termekben régi rajzok, tervképek.
épitészeti minták kéziratok, arczképek, érem- és ásvány
gyüjtemény láthatók. Ám a tourista csak futtában
mehet mindezeken keresztül, elvégre belefárad teste
is, lelke is.

Az egész muzeum fennen tanuskodik a nagylelkű

ségről s nemes versenyröl, melylyel a salzburgi főurak

s lelkes polgárok megfosztották magokat legérdekesebb
emlékeiktől s kincseiktől, hogy azokkal muzeumjokat
gazdagitsák. De büszkén is mutathatnak reá, mert ha
találunk is számos gazdagabb gyüjteményt: annyi ere·
detiséggel, ügyességgel s izléssel berendezettet nem
könnyen találunk. Az egy pár órai mulatás annyira át
varázsolt a régi századokba, hogyabenyomástól a sza
bad ég alatt sem tudtam azonnal menekülni.

A délutáni órákban engedvén az eső, felsétáltam
még a Kapuzinerbergre, melynek tövében szállásolva
voltam. Meredek uton jutunk fel a kapuczinus atyák
magán kolostorához, honnan szépen átlátni a tulsó vá
rost és a Salzach felső völ gyét. A kolostor fölött cse
kély távolban Mozart házikója (Mozartháuschen) kiesen
fekszik az erdő tövében. Nevezetes e kerti faházikó arról,
hogy ott irta a nagy zeneszerző Varázs-fuvola (Zauber
flöte) czimü bájos operáját. A házikó eredetileg Stahrern
bergherczeg bécsi palotájának kertjében állt, de midön
a palota lebontatott, hogy uj és nagyobb épületeknek
helyet csináljon, a herezeg az érdekes ereklyét Mozart
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szülővárosának ajándékozta, hogy az itt illendő helyen
felállittassék s fentartassék. Igy került ide a házikó s
lett ünnepélyesen felavatva az 1876 ki nyáron. A házikó
előteret a művész mellszobra ékiti, virágos ültetvénybe
foglalva. Megállapodik itt minden idegen s áldoz Mo
zart emlékének. Én Mozartban nemcsak a müvészt, a
talentumot tisztelem, hanem a vallásos embert is. Olvas
tam ugyanis róla, hogy a rózsafűzért naponként 'imád
kozta, és ha valamely müve sikert ért s tapsot aratott,
első teendöje volt Istennek a rózsafüzérben hálát mondani.

A házikótól hatalmas lombozat árny ában pompás
erdő visz fel a hegyre, melynek tetején ismét vendéglót
találunk. Mindenütt csak vendégszeretet! Elfáradtan szi
vesen térünk be a nyitott vendégszerető kapuba, egy
kis frissitö reményében, de szintoly szivesen ki is térünk
a hitvány lőre után, a mit itt szolgálnak, alig képzelhető

magas áron. Ám a vendéglő magasan fekszik, magasak
tehát az árak is. Miután eléggé élveztem a megragadó
nagyszerü kilátást, bucsut vettem a szép havas világtól,
melytöl holnap megválandó valék, de melynek kedves
ernléket magammal viszem mindenkorra.

Lambach-Gmunden.

Aug. 16. Vannak helyek, melyek annyira megked
veltetik magukat az idegennel, hogy színte nehezünkre
esik tőlök megválni. Ilyen Salzburg is. Nem köt engem
ide sem ember, sem valamely érdek; pusztán állok, ön
magamra utalva, még'is eltudnék itt lenni, Isten tudja
meddig. VHágvárosokban, melyek jobbára másai egy·
másnak, hamar kifárad lelkünk s örülünk, ha a zajos
élet a fényes palotákkal, laktanyákkal. muzeumokkal stb.
ismét hátunk mőgőtt van. Nem ugy itt, hol a szépsé

gekben gazdag természet ujabb meg ujabb képekkel üditi fel
s tartja lelkünket s hol az mintegy meghitt barátunkká
válik. Itt nélkülözhetek társaságot, világvárosokban nem
könnyen. Értem azért a szellemdus Stáel irőnö panaszát,
vónatkozőlag az elszigeteltségre, mely elszoritja keblün-
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ket, rnidön idegen városba lépve, látjuk a sok embert,
kik előtt ismeretlen a mi Iétűnk, kiknek nincs közös ér
dekük velünk, kik multunkkal s jövőnkkel semmi össze

köttetésben sincsenek. Én a nagy természetben soha sem
éreztem ily lelki szorongatást, a természet mindig rnele
gen és szórakoztatólag szölt hozzám. Ha nem járhatok
jó, meghitt baráttal, megelégszem árnyékommal is, ha az
mindjárt csak a nagy sötétségről szél is, mely bennem

l
vagyon.

Annál nehezebben váltam pedig meg a szép Salz
burgtól, hogya két esős napot ma a legtisztább, ra
gyogó ég váltotta fel.

Vigasztalám magam azzal, hogy ha magammal vi
szem a jó időt, el fog az kelleni másutt is. Déli II óráig
a mikor vonatunk Lambachnak indulandó vala, elég időm

volt még, bucsut venní a megkedvelt pontokról, bucsut
venni jóformán örökre. Gőthe mondja; "Az emberek nem
csak akkor vannak együtt, mikor egymás mellett vannak:
a távollevő és elhalt is él bennünk." Ugy élni fog én
bennem is Salzburg emléke - et quo non possum cor
pore, mente ferar,

Vendéglömmel (Hotel Gabler) minden tekintetben
megvoltam elégedve. Az ember nem él ugyan olcsón
Salzburgban, de jól, ha csillaga jóravaló vendéglébe
hozza, mint engem Gablorhez. Keresett szálloda ez, nem
áll benne üresen egyetlen egy szoba sem, éttermei is
rendesen tömvék, a mi . elég ajánlás. Az emlitett nyul
sültet nem itt ettem, hanem egy magasabb rangu szállo
dában. A salzburgi haluska mint speczialitás kiállja az
összehasonlítást a mi túrós haluskánkkal, édes száj még
előbbre is fogja tenni.

Délutáni három órakor Lambachba értünk. Mennél
tovább térünk el Salzburgtől, annál inkább alászállanak
a hegyek s velök lelkünk hurjai is. Maga Lambach szé
pen fekszik még, egyik oldalról zöld hegyek környezik,
másikról a Traun völgye terül el lábai alatt. A városka
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magaslaton fekszik. Ha láttuk a benczés apátságot, min
dent láttunk, maga a városka mi látni valót sem nyujt.
Az apátság 1032-ben lett alapítva. A zárda nem oly fé
nyes mint a melyeket eddig láttunk, annál fényesebb a
templom, ad Assupmtam. Nem egykönnyen találunk oly
gazdag, oly vakitó aranyozást, sem oly remek festmé
nyeket, mint itt. Az apátság, ugy látszik, jövedelme javát
az Ur házának fényére forditja. A nagy fénynyel s gaz
dagsággal szemben mélyebben érezzük lelkünk szegény
ségét s homályát. A templom csarnokában gyónókápolna
van. Felső-Ausztriában nagyobb templomoknál rendesen
találjuk azt. Nem· a templom ban, hanem itt gyóntatnak,
hol sem a gyónó, sem a gyóntató zavarva nincsen. Az
előcsarnokban és az alsó folyosókon számos jeles fest
mény van, velős mondatokkal. Minden kép bizonyos
erényre, vagy tényre hivja fel a hiveket. Minden a hi
vek üdvére irányzott külőnős gondról tanuskodik itt.

A zárda jelenlegi perjele Feger Placidusatya, kit e
lapok több olvasója ismer még, mint a bécsi Pázmány
intézet egykori aligazgatóját. 1860-ban lemondván hiva
taláról és a világról, Lambachban a szerzetesi öltönyt
vette fel, egyedül Istennek s lelki üdvének élendö, (Mia
latt ezeket a sajtó alá készitjük, olvassuk a lambachi St.
Benedikts-Stimmen czimü lapokban, hogy a 77 éves ag
gastyán január rj-án (1882.) jobb életre szenderűlt.)

Lambach fölött egy hegyen aPaura nevü bucsujáró
templom magaslik ki, a sz. Háromság tiszteletének szen
telve. Ez arról nevezetes, hogy minden hárrnasan van
benne, hogy igy minden a sz. Háromságot jelezze. Az
épület háromszögü, van három tornya, minden hármas
benne, egész a háromszinü márvány padlözatig. 1722-ben
egy lambachi apát építtette, 230 ezer frt költségen. In
kább bizarrnak, mint szépnek mondják.

Öt órakor megérkezvén a bécsi vonat, öt percz
mulván Gmundenbe indultunk. A lambach-gmundeni vas
pálya a legrégibb a monarchiában, még Németország
ban sem létezett vaspálya. mikor ez már fennállt. Épült



606 Hegyi séták.

18z5-1836-ig. Meghajolunk szép kora előtt, csak ne
éreznők annyira lejárt éveit. A hosszú idő alatt mi elő

menetelt sem tett, megmaradt kezdetlegességében, sőt a
rossz időkkel rosszabbra vált ő is. Ugy döczög, ugy
ráz, ugy hányja-veti a kocsikat, mintha csak valamely
kijárt magyar municipiumi uton járnánk. Az utazó nem
ül itt nyugton egy perczig sem, sok izben össze is kocz
czan szomszédjával. Azért e pályán csak békés emberek
járjanak, különben perpatvar, sőt párbaj is támadhat ez
akaratlan lökdösés miatt. Én azért jól megnéztem utitár
sairnat, hogy ne találjak valamely tüzes véralkatu földim
mellé ülni, lévén nálunk járványos a párbajdüh. A békés
társaság inkább nevetett az akaratlan karambolokon s
élczezett az élemedett vasut fölött. Ha megöregszünk,
minket is nevet az ifjabb nemzedék. A vonat lassú me
nete nagyon unalmas. A vezetnök e pályán mindenes,
neki nem csak az utazó kőzőnséggel van dolga, hanem
ő kiszolgáltatja s felveszi a szállítmányokat is, a mi fö
löttébb tartóztatja a menetet, Vezetnökünk a pálya fenn
állása óta szolgálja azt (l) tehát nem fiatal legény többé.
Mindig uton van, még sem lát többet a világból, mint
a mennyi Lambach és Grnunden között fekszik.

A vonalon csak kevés őrház lévén, a mozJony sípja
folytonosan fütyül, hogy figyelmeztesse a mezei népet az
átkelőkre, melyek előtt nincs sorompó. Erdőben,hol még
több az ut, az átkelő, épen kiállhatatlan ez a végnélküli
sipolás. A táj különben szép, a Traun jobbik partján he
gyeknek visz a pálya, a háttérben a Traun és Dachstein
magaslanak ki. Traunfall állomáson többen szállnak ki,
a Traun-zuhatag kedvéért. Ez mesterséges esés. Bizonyos
órákban leeresztik a meggyült vizet, mely azután hatal
mas esésben zúg alá. Száraz idöben, viz szűkében nem
sokat mutat. Az odavaló molnár jó pisztránggal szolgál,
a mi ismét a .gourmandokat csalja oda.

Két hosszu óráig vitt az öreg pálya Lambachból
Gmundenbe. A pályaudvar közvetlen a tó partján van.
Avaspálya Gmundenből tovább szállitja a sót, mely
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Ischl-Ebenseeböl hajókon hozatik ide. Ez a pálya tehát
első sorban sószállitó pálya.

Apályaudvarnál felállitott bérkocsík, omnibuszok,
hordárok, bárkások ha nem is nagy városra, legalább
nagy közlekedésre mutatnak. Éktelen lármájoktól szinte
zúg a fejünk, szemtelen tolakodásuk próbára teszi türel
münket. Itt láthatni, hogy mennyit ér egy ember, ha
csak kézi podgyászszal érkezik is. Emelkedik öntudatunk,
látván a nemes versenyt, mely értünk heviti a kebleket.
Én egy hordárt boldogitottam, reá bizván. hogy jó ven
déglőbe vigyen, csak ne elsö ranguba, melyekben egyéb
iránt el sem fogadják a gyalog érkező vendéget. Raffi
nirozott csaló, ki aristokratikus álnév alatt szemtelenül
tud fellépni krajczár nélkül a zsebében s mindjárt a bér
kocsit a kapussal fizetteti, előzékenyenfogadtatik, része
sül kitünő figyelemben, hiteleznek neki hétszámra, mig
utoljára valamely szép napon megszökik, százakra rugó
számlát hagyván maga után s nevetvén a rászedett os
toba pinczért. Becsületes ember, ha szerényen lép fel,
elutasittatik, A külszin, a fellépés módja határoz a szál
lodákban, pedig ez a szállodai nép, ha csak kissé gon
dolkoznék, már rég okulhatott volna.

Gmundenben is kelle tapasztalnom, hogy az idevaló
hordárok sem toborzanak a nép értelmességéből, az
enyém egész a türelemvesztesig ügyetlen, gyámoltalan
volt. Több oly vendéglőbe vitt, melyekről tudta, hogy
már nem fogadnak el vendéget, sőt már el is akart adni
egy izmaelitának, ki miután hordárommal titkon szót
váltott volna, felajánlá magán szobáját, erösitvén, misze
rint a vendéglőkben nem fogok már helyet találni. Is
meretlen magán embernél szálljak meg? Ingyen sem kell.
A hosszú keresésben végre kutba estem, - az arany
kutba, Ez a vendéglő czime, mely befogadott vendég
szerető hajlékába. Diogenes hordóban lakott, én kutban,
a mi szintoly excentricitás. De kutam valóban arany kut
volt. Elegans, szőnyeges szobát nyitottak, kilátással ker
tekre és a hegyektől övezett Traunra, ára pedig csak l
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frt 20 kr. volt. Alig hittem érzékeimnek, Gmunden any
nyira el lévén hiresztelve drágaságáról. Igaz, hogy laká
som kissé zajos volt, mert ablakaim alatt a Traun magas
zsilipekről roppant zugással szakadt alá: ámde a kép
annál festöibb, a moraj pedig költőies volt. Ha szemeimet
kerülte volna az álom, e képnél sokáig tudtam volna
elmerengeni, a moraj azonban legkevésbé sem zavarta
egészséges álmomat.

Aug. 17. A ki megakarja szokni a kora kelést, az
gépszerüleg ébredni fog a kakas szóra s azonnal lábra
ugrik. Én ma szinte röstelém, hogy a szűzies természe
tet még tollettejénél leptem meg. Az utolsó ködfoszlá
nyok még csak most szálltak fel az órmokról és a tó
szinéröl ; a harmatban fürösztötte tájról a nap még fel
nem száritotta volt a ragyogó gyöngyöket; a táj szemem
láttára bontakozott ki éjjeli álmából, mig végre a ke
resztül tört arany sugaraktól megvi1ágitva, édes mosoly
lyal s kaczérosan nézte magát a sima tükörben. A mint
igy szemem láttára megalakult a kép, megszölalt a reg
geli harang s mindinkábh életre hozta a csöndes tájat.
A lomha viz is mozgásba jött, felzavartatva a menetét
megkezdő gőzhajó által. Én elbájolva álltam a gyönyörü,
lágy tájék előtt.

A tó hosszában, á tulsó részen zöld hegyek szakad
nak alá, melyek fölött a fejedelmi Traunstein fenségesen
emeli fejét. E meredek kopár sziklafal mintegy a tóból

nő fel, s emelkedik égnek. Szürke szinétől annál jobban
üt el az alantas hegyek élénk zöldje. A tó hosszát nem
lehet ellátni. Az innenső parton szép magaslatokon el
szórt nyaralók és kertek kiesen övezik a csinos várost,
mely szintén magaslaton fekszik. Közvetlen a part mel
lett az esplanade fut, szép árnyas séta hely, a gmundeni
társaság gyúpontja. Feljebb az öbölben festőileg fekvő

Altmünster, még feljebb Trauakirchen kiesen nyulnak el
a tó fölött. Szemünk egy bájos tájon nyugszik, de lel
künket bizonyos méla érzet togja el, a méla tó mintegy
visszaveri magát lelkünkben. Engem legalább mindany-
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nyiszor méla hangulatba ejt a tavakat környező csönd és
az elláthatlan viztükör mozdulatlansága, Apathiában fekvő

beteget látok magam előtt, tevékenység, mozdulat nélkül,
kiben alig észlelhető, még egy kis vérlüktetés, kinek
agyát néma csönd környezi.

Gmunden a sókincstári uradalom főhelye, előkelő

fürdőhely, kedvelt nyaraló pezsgő élettel, de csak olyan
nak való, kitől telik pezsgőt inni. A hely egész physono
miája aristokratikus, a mint itt csakugyan a legmaga
sabb születés-, rang- és pénzaristokraczia van képviselve.

Magunkféle ember szinte fojtónak találja ezt a finom
légkört, a nagy luxus láttára pedig ősszefüzi bőrönd

jét, hogy meneküljőn, Belle vue, Austria, szintoly nagy
szerü, mint fényes szállodák. szép elökertekkel, veran
dákkal, fő ékei a tópartnak. Itt és az esplanade-on
mozog az egész világ, különösen a fényűzö hölgyvilág.

Spectatum ornatae veniunt, spectentur ut ipsae. Az
esplanade alatt czifránál-czifrább csolnakok vannak ki
kötve ~ kinálják kirándulásra az embert. Van is kelet
jök jó időben, a tavat minden irányban lobogós csolna
kok szelik, mig az esplanade másik oldalán deli lova
gok s fényes fogatok mozognak, Az élettelen tó körül
ennyi élet!

Az esplanadeon végig sétálva, a toskanai nagy
herezeg régi ízlésű kastélyához jutunk s innen faalkot
vány bevisz a tóba Ort várához, rnely kis szigetet ké
pez. A vár tornya szépen emelkedik ki a tó fölött.
Nyolcz század óta őrt áll az itt, tanuja sok történelmi
eseménynek, jelesül a parasztlázadásnak. Herbersdorfer
Ádám amott a pinsdorfi halmon négyezer lekonczolt
parasztot temettetett el, ő maga a szomszéd altrnűnsteri

templomban fekszik, melyet még nagy Károly épitte
tett a régi római telep helyén.

Bejárván a tó környékét, hol nyaraló nyaralóhoz
sorakozik, szép árnyas kertekkel sgyönyörü kilátással, (a
legszebb a villa Sartori) dél felé csolnakra szálltam.
hogy nézzem a tóról is az egyes kéjpontokat. Kedves'

U; .M. Sion Xl11. kötet. VIII. ftizet.
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bájoló e táj. Itt Jekelfalussy Vincze püspök könnyebben
viselheté száműzetését 48 után, . mint a pontusi számki
vetett a kietlen tengerparton. Az elégiakat irt, itt idyl
leket lehetne költeni. A tó hossza Ebenseeig terjed, a
gözhajónak egy órai ut. Ez kétszer közlekedik napjában.
Ebensee-vel, hol csatlakozása van az ischli vasúthoz.
Az esplanade-röl a lágy fuvalom felém hozta a déli
zene hangjait. Az alatt a nap felhőkbe borult s kez
dett permetezni az eső. Az esplanadeon, ugy mint a
varosban kivilágitási s egyéb készűletek tétettek a hol
napi nap, felséges urunk szűletése napjának méltö meg
ülésére.

Az arany kut jó konyháját sok vendég látogatja,
már a kert kedvéért is, hol a szép hárs- és gesztenye
fák árnyában és a Traunnak zenét pótoló moraja mel
lett vajmi jÓl izlett az ebéd a félnapi járás után.

Amennyire bájos a tőrész, szintannyira kellemes a
Traun melléke, A folyó mindkét partján szép sétautak
vezetnek, különösen szép az ugynevezett trónörökös űl

tetvényabai parton. Ezen Lenau nyugvójához jutunk.
A hegy tövében J hatalmas bükkfa alatt gyönyörü
pihenő van, a Traun smaragdzöld vize fölött. Ez volt
kedves nyugvó helye Lenaunak, kinek nevére el is
keresztelték. A Trauntól több irányban utak szakadnak.
különféle kirándulási pontok felé s visznek, erdőnek,

hegynek, szebbnél-szebb magaslatokra. Gmundent ekkép
minden részről a legszebb természet környezi, a miért
az a legszebb nyári mulatók közé tartozik. Vele a mi
szép Balatonunk sem mérközhetik.

A permetezés, melyben délután kiindultam, orszá
gos esővé vált. Hiába vártam a hegyekben eg-y barát
ságos restaurácziő hajléka alatt, hogy okulni fog az ég,
végre estére járván az idő, elkel1e hagynom száraz
menhelyemet s vágtattam háromnegyedig az esőben haza,
hova töké1etesen átázva érkeztem meg. De azért mégis
dicsérem Gmundent, hol minden szép és jó, ha van
mód hoza. A kiméletlen eső meghiusitotta az ünnepre
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tett készületeket is, elmaradt a zene, a kivilágitás, a re
gatta, kutamban ujság mellett tőltérn az estét.

1schl.,

Aug. IS. A mai napot Ischlben akartam megülni,
hova ma az összes birodalom népeinek keble hő ima s
hűséges hódolattal van fordulva. A fejedelmek legjobbi
kának, lovagias királyunk születése napját üljük, Mely
honpolgár az, kinek keblét nem dagasztanák e nap a
legbuzgóbb kivánatok királyunk üdvéért? Emelkedett
lélekkel indultam én is Ischlbe, hol felséges urunk ren
desen űli e napot, benső családi körben.

Reggeli hatkor elindult a fellobogózott gőzhajó, de
ünnepies gáláját csakhamar bevonta a beállt eső miatt,
Mi is kénytelenek valánk elhagyni a födélzetet és csak
az ablakból néztük, mint mossa az eső a reg-ényes tájat.
Elhagyva Altmünstert és Traunkirchent, egy óra mulván
kikötöttünk Traunseeben, hol a sóforraló kemenczékből

felszálló füstoszlopok még sötétebbre vonták be a borus
eget. Nehány percz mulván a Bécsből megérkezett pálya
vonat tovább vitt Ischlnek.

A Traun mentében folyvást regényes hegyek közt
haladunk. Az eső mindinkább alább hagy, ugYI hogy
mire nyolcz órakor Ischlbe értünk, a ragyogó nap ünne
pies fényben mutatta be a tisztára fürösztött gyönyörű

tájat. Fényben uszik hegy és völgy és az erdő ragyog
a csillogó vizcsöppek gyémántfényében. Az elázott ko
rányra Horáczczal szólva, g ratior it dies, et soles me
lius nitent. A nap fokozott fényt öltött az ünnepre, fo
kozván bennünk is az ünnepies hangulatot. A várost
már lobogó diszben találtuk.

Ischl, a sókincstárí uradalom központja, az Ischl és
Traun összefolyásánál regényesen fekszik, festöileg egy
más fölé emelkedő hegyek,' zöld erdők közé zárva. A
négyezer lakót számláló város felvirágzását a sohegynek
köszöni. Mint fürdő ismeretes lett 1822-ben, ma világhírű

divatfürdö. A fürdő vendégek száma körülbelül négy-

39*
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ezer. Ischl a cultura, a finom izlés tetőpontján áll. Itt
minden nagymérvü, minden fényes: a fürdöház. (Kurhaus)
az ivócsarnok, az elegans szállodák, a gazdag luxuske
reskedések, a gyönyörű ültetvények s sétányok, jelesül
az esplanade - minden az előkelő társasághoz van mérve,
mely itt az évadban tele erszénynyel megtelepedik. A
tele erszény condi tio sine qua non, mert ha valahol, itt
becsülik az embert pénze után. Hozhatsz ide nevet, jel
lemet, észt, tudományt: ha pénzt nem hoztál, mehetsz.

Ipse licet Musis venias comitatus, Hornere,
Si nil attuleris: ibis, Homere, foras.

Ovid,
Ischlben nem tudja a szem mit csodáljon inkább, a

szép természetet-e, vagy a művészet alkotásait? Verse
nyez itt mind a kettő. De a mi Ischlt mindenek [ölé
emeli, az a felséges udvar, mely a nyár forróbb szakát
itt tölti, szeros családi visszavonultságban. Az udvar vil
legiaturája sokakat vonz, másokat teendőjük hoz' ide;
innen fölöttébb élénk itt a forgalom és nagy il. válto
zatosság.

A szép város részben magaslaton fekszik, itt van a
templom is, hova én, mint a mai ünnepély gyúpontjához,
először is irányzárn lépteimet. A templom első pillanatra
mondja, hogy itt fejedelmi bőkezüségkegyeli az Isten há
zát. Már Mária Terézia harminczezer forinttal járult a
templom építéséhez. A boltozat, a falak sz. Miklós pűs

pök, a templom védszentjének életére vonatkozó remek
frescokkal ékitvék, csak az alapszint találtam kissé komor
nak. Az oltárképek, gazdag arany keretekbe foglalva,
szintén remekei a festészetnek. A két mellékoltár harmo
nikus képeinek egyike boldogult Ferencz Károly, a má
sik Lajos főherczeg ajándoka, fejedelmi ajándok, remek,
gyöngéd ecset mind a kettő. A magas uraságok számára
fenttartott szentély s oratoriumok gazdag szőnyegekkel

vannak bevonva, virág- s növényekkel diszitve. Feje
delmi fényben el van készítve minden a hálaadó mise
áldozathoz.
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Az utczákon lassan-lassan gyülekezik a nép, felvo
nulnak az egyenruhás bányászok, l~vés7.eks egyéb egy
letek zászlóikkal, zenekarukkal, gyülekeznek a "császári
misére," mely tiz órára van ki tűzve. Addig én még a csá
szári villa felé néztem. Ez ugy elrejtve fekszik a hegy
mögött, hogy a város részérőlmi sem látható belőle. A fel
járat rácsozatánál nem áll őrt oszlopszerü néma katona
strázsa, hanem emberséges, becsülettudó kapus őrzi azt.
Itt a felség nem mint uralkodó, hanem mint rnagánzö
lakik. Mikor itt időz az udvar, idegen fel nem bocsajta
tik a villához, és igy én sem láttam azt. De nagyon is
rendjén találom, hogyaFelségek ne zavartassanak csa
ládi otthonosságukban, fesztelenségökben az idegenek
kiváncsisága által. Ischl az egyedüli hely, hol felséges
urunk zavartalanul pihen meg uralkodói gondjaitól, a
schönbrunni, a laxenburgi park példátlan nagylelküséggel
s önmegtagadással a nagy közönségnek szabadon lévén
engedve.

A sürübben felmerülő udvari s egyéb fogatok az
isteni tisztelet órájának közeledtét jelezvén, siettem a
sekrestye felé, mert ide tartottak a fogatok, innen lévén
a bejárat a szentélybe és az oratoriumokhoz. A tért egész
a sekrestye ajtajáig oly sürün lepte el a nép, hogy csak
ügygyel-bajjal lehetett nyitva tartani az utat az érkező fo
gatok számára. A rendet városi tanácsosok tartották fenn
szép szóval, egy két-rendőr segitségével. Katona, csend
őr, nem czurukkoltatja, itt nem tartja vissza a közönsé
get, szabad ennek elönyornulni, a meddig csak szerét
teheti. Ischlben az udvar annyira a nép között mozog,
hogy nincs választófal köztük. Én már nagy merénynek
tartám. hogy a sekrestye küszöbénél foglaltam állást, ám
mások egész a csarnokba tolakodtak be, anélkül, hogy
kiszólittattak volna. Főherczegek, udvari hölgyek, mind
köztük haladtak el, minden megütközés nélkül, annyira
megszokott dolog ez itt. Mikor már nagyon előre tola
kodott a nép, ugy, hogy már a falat is kitolta volna, és
az emberek a nyomkodásban szinte fulladoztak, csak
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ekkor szólalt nieg n' rendőr, nem is parancsoló, hanem
könyörgő hangon. Még most is hallom rimánkodni: 
"Ugyan kérem adjanak a hátulsók egy kis levegőt" ; a
mire azután a nyomkodók adtak is levegőt, azaz tági
tottak, hátráltak.

Azalatt sűrűbben érkeztek a magas személyiségek,
teljes diszben, fényes kisérettel: a koronaörökös, szárnos
föherezeg, Milán szerbiai fejedelem, Sergius és Pál orosz
nagyherczegek, Lipót bajor herczeg, a cumberlandi her
czeg, miniszterek, tábornokok, magyar mágnás, udvari
hölgyek, ~ együtt volt itt ma a birodalom: a korona,
a kormány, a hadsereg, a nép. A szem káprázott a disz
öltönyök, az egyenruhák, a rendjelek fényétől, aszinek
vegyülékétől. Láttam én ezt az udvari pompát hol Bécs
ben, hol Budapesten. de oly közvetlen közelben mint itt,
sehol sem. Itt nem követeltetik a tiszteletteljes távolság
tíz lépésnyire; itt nem húznak spaliert, hogy távol tart
sák a népet; itt közvetlen közeledés, itt patriarchalis
leereszkedés divik. Igy csak Ischlben láthatni az udvart
és Gödöllőn.

Tiz óra előtt a megyés (linczi) püspök fényes se
gédlettel vonult be az egyházba, bemutatandó a hálaadó
miseáldozatot. Én a zenekaron szereztem magarnnak he
lyet, honnan tökéletes áttekintésern volt. A koronaörö
köstés más föherczegeket zsámolyaikon térdelve, ima
könyvvel kezökben, mély áhitatba merülve láttam, épü
lésére minden vallásos léleknek. A habsburgiak ősi val·
lásossága ma is hiven megőrizve tartja magát a trónon
és tartja a trónt. Per me reges regnant. A mai hit- s
vallásközönyös világban, hol a hitetlenség pusztitja a
vallást a társadalom minden rétegeiben, vajmi jótékony
a példa felülről! A Te Deum, a Salvum fac Domine nem
tudom mikor hatottak volna lelkemre annyira, mint ez
alkalommal. Ült is a meghatottság minden arczon, és az
ima, mely itt szállt fel a tömjén illattal, benső átérzett
ima volt.

A míseáldozatot nyomban egy más ünnepély kő-
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vette. Ischl városa boldogult Ferencz Károly föherczeg
s Zsófia föherczegnö, Ischl nagylelkű pártelói- s jótevői.

nek emlékét megörökitendő, tiszteletökre szép monumen
talis kutat állittatott az alsó város terén. A díszes rnü

évek mulván elkészülvén, mai nap vala felavatandó és a köz
használatnak ünnepélyesen átadandó. A magas uraságole
fogatai a templomból egyenesen a térnek tartottak, utá
nok felvonultak az egyletek, a városi tanács s egyéb
testületek. A Felségek számára disz es sátor volt felütve
szemközt a kúttal, a körülfekvő házak lobogókkal, szö

nyegekkel, virágokkel diszitve, akut koszorukkal volt
megrakva. A szines kép gyönyörüen vette ki magát a
zöld erdők keretében. A kitüzött órára szokott pontos
sággal érkeztek meg a Felségek a cs. villáböl, és a ki a
sátor közelébe férhetett, az együtt láthatta itt a felséges
családot: a felséges szüléket, a daliás koronaörököst bá
jos nejével, Gizella herczegasszonyt Lipót herezeg férjé
vel s Valeria föherczegnöt, A boldogság édes rnosolyá
tól emelt családi kép lelkesedésre .ragadta a kebleket, és
a benső érzelmek viharos éljenzésben törtek ki. Cives
laetitiarn frontibus explicant, - öröm és lelkesedés tüze
sugárzott ki minden arczból. Az őrőrnrivalgások lecsen
desültével felszolalt a polgármester. Tanuja voltam már
többször a kínos helyzetnek, mikor a szónok ily rendki
vüli alkalommal megzavartatva, szólását elvesztette s
nem adta neki vissza a beszédet a legerélyesebb sugás
sem. Az ischli polgármester, megszokva már a helyzetet,
elfogulatlanul, folyékonyan, lelkesen szónokolt. Az alkot
mányos élet, az egyesülés s gyülésezés megteremtett már
a Lajtán tul is szónokokat, szónokol ma már a földmí
velő is a "paraszt egyletekben". Ez az Ö vívmánya a
doktor képviselők s néptribunusok buzgólkodása után.

A polgármester beszédjére a felséges család arczán
a mosolyt elérzékenyülés váltotta fel, a mint azt a fen
séges szülékre, illetve nagyszülékre való emlékeztetés
természetszerűlegmagával hozta. De elérzékenyült a vá
városi lakosság is, emlékeztetve nagylelkü jóltevőire fl
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pártolóira. kik 1827. óta rendes látogatói voltak Ischlnek,
itt létőket jótékonysággal, kegyességgel s leereszkedés
megható jeleivel örökitvén meg. A város 1877-ki szep
temberben félszázadát ülte annak, hogy Ferencz Károly
főherczeg rendes látogatója volt. Itt történt az uralkodó
párnak eljegyeztetése is, és ez 1854-ben, házassága első

'évében, foglalta el a jelenlegi császári villát. Az Ischl
iránti előszeretet az uralkodóházban, a szülék től a gyer·
mekre szállt által, de szintugy a lakosságban is a hűsé

ges ragaszkodás az uralkodó ház iránt. Documentálja az
magát minden alkalommal, igy a szép monumentalis kút
ban is, mely a lakosság minden rétegeinek buzgó köz
remüködése által jött létre. A felavatási ünnepély rövid
félóra alat be voltJejezve, miután ő Felségeik a kristály
forrásból az első poharat elfogadták volna.

Én e napi élményeimet vándorlásom legszebb él
ményei közé számitom. Magasra hangolva hagytam el
az ünnepély szinterét, büszkének érezvén magam, hogy
fia vagyok a honnak, .mely e király jogarának hódol. A
mint ma lelkesedve volt mindenki, csatát nyerünk, ha
van ellenség szemközt velünk. Bennem il> bizonyos har
czias vágy támadt, magam sem tudom hogyan, de egyre
a fóti dal szavait danolgattam : nA legelső magyar em
ber a király, érte minden honfi karja készen áll." A sok
tábornok s katonatiszt látása hangolhatott ily harcziasan.

Dél elmult volt, nálam is elharangozták már a ti
zenkettőt, de Ischlben tízenkét órakor étkezni nem lehet,
hacsak nem valamely lebujban. Bejártam tehát a szép
sétányokat, megnéztem a nagyszerű, fényes fürdöhelyi

ségeket, mibe csakhamar eltelt egy óra. De hova tér
jek be ebédre? Ma mindenki ünneplőben járt, melytöl
az én megviselt öltözékem kedvezőtlenül elütött. Vigasz
talám magam Ovid szavaival: Forma vir os neglecta decet
s hetértem a posta szállodába, mely régibb külseje után
nem mutat elsö rangra. Mennél kedvezötlenebbül prae
sentalta magát kűlsö emberem, annál inkább kiemelém
belső emberemet. beleptem föntartott fővel, őntudatosan,
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teljes biztonsággal. Széles jó kedvemben nem fukarked.
tam a megrendelésben, ha lett volna pajtásom, ma felté
tettem volna még "kincsemből" is egy palaczkot, hadd it
tunk volna a király egészségére. Minden liberalitásom
mellett mégis csak én voltam az utolsó a pinczér szemé
ben, mert mások csak franczia és rajnai borokat és az
étlap himporát hordatták fel, egész családok számára s
szinte líczitáltak az étlap java fölött. Hálát adtam az Is
tennek ugy a vett jótéteményekért, valamint azért is,
hogy kikerültem innen ismét friss levegőre. Szemben a
posta szállodával van Ramsauer kávéháza, szellösveran
dával, Ide tértem be feketére és hogy lapokat olvassak,
mig. alább hagy a hőség. Egy külföldi lap mulattató ré
széből kijegyeztem magamnak a következő episódot az
angol parlament egyik űléséböl, a mult időkből. Az an
gol felső házban tárgyaltatott egy a magas egyházra
nézve kedvezőtlen bi!. Felállt a hires Atterburg, roches
teri püspök s megtámadta a bilt szenvedélyes beszédben,
melyet igy végzett be: "Igy hát teljesedett, a mit én
előre sejtve megjövendöltern vala: az egyház sujtva van
és én mélyen fájlalorn, hogy igaz próféta voltam." Az
ellenpárt szintoly hevesen felelt meg vezére Conningsby
lord által, ki a püspöknek e keserü szavakat veté oda:
"A főtiszt. püspök ur végre prófétának mondja magát.
Ám legyen, de mi nem tudjuk őt más ptófétával össze
hasonlítani, hanem csak Bileammal, kinek saját szamara
rosszalólag ellentmondott-v Elmosolyodott az egész ház,
és a nemes lord önelégedetten és a győzelem édes tuda
tával ült le. Erre ujra felállt Atterburg s hideg vérrel
ezt feleli: "Miután a nemes és fenkölt lord az én és Bi
learn előadása között oly nagy hasonlatosságot talált, ám
meg vagyok elégedve vele. Zavarban vagyok azonban
az iránt, hogy kire alkalmazzam a másodz'k személyt a
hasonlatban. A nemes lord egymaga az, a ki rosszalólag
ellentmondott nekem, igy tehát neki kellend a második
személyt magára vennie." Dixit és leült. A püspök a
legjobb modorban, de egyuttal a legélesebben adta visz-
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sza a lordnak a vágást. - Épen indulni akartam a ká
véházból, mikor egyik udvari kocsi a másikat érve be
hajt a posta szállodába s szállit onnan főrangu urakat s
hölgyeket a császári vi11ába ebédre. Előhajtat a korona
örökös is fenséges nejével s felkűldi látogatójegyét va
lamely magas személyességnek. Ekkor láttam én csak,
hogy mégis első rangu szálloda ez a régi posta. Innen a
legtöbb vendég vitetett az udvari ebédre. De most min
den irányból elörobogtak a fogatok, és mi ujra s egyen
kint láthattuk a magas személyiségeket, kiket délelőtt

a templomban láttunk.
Megnézvén sétálva a még hátra volt nézni valókat,

miután megpihentem a pályaudvarral szomszédos Rudolf
parkban, hol Rudolf főherczeg, néhai olmüczi érsek,
Ischl egyik nagylelkü barátjának broncz mellszobbra áll,
a félhét órai vonattal visszaindultam Gmundenbe. Meg
volt nyolcz óra mire megérkeztünk, a pályaudvartól pe
dig (nem a lambachi) még fél óra kellett a városba. Itt
lábon volt még az egész város, ugyanis akivilágitás,
melyet megrontott a tegnapi eső, a mai estre volt el
halasztva. A hegyeken alvó félben még égett egynehány
örömtüz; a csolnakok megvilágitva uszkáltak a tó sima
tükrén, vagy hosszu sorban álltak egymás mellé : a
házak felvoltak lobogózva, az ablakok ki voltak világitva,
a nap öröme nem akart engedni az éjnek, a nap ural
mában osztozott az éj is .. Szép napot éltem, szebben be
se fejezhettem volna utamat.

Li n c z.

Aug. Ig. Ischllel méltán befejezettnek mondhatom
utamat, mert Linczben csupán egy régi barátom sirját
akartam felkeresni, másrészt nem akartam egész nap a
fojtó hőségben a rekedt waggonban szuszogni. Reggeli
hétkor elindulván Grnundenböl, fél tizre Lambachban, az
Erzsébet császárné vaspálya bécsi vonatához csatlakoz
tunk, mely tizenkettőre Linczbe hozott. Szeretem az osz
trák pályákat az elnevezésökben nyilvánuló dynasztikus
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érzelem miatt, Minden pálya az uralkodó háznak mintegy
aegi:se alatt van s fenséges tagjainak mintegy társasá

gában utazánk. Ezt másutt az egész világon nem talál
juk. Itt az uralkodóház e kapcson is összeforrt hü né

pével.
Lambachon túl elhagyván a szép hegyes világot,

árnyatlan rónán haladunk, kitéve a nap izzó sugarainak.
Ha még oly szép a róna, az erdő és hegyek után lehan
goló az, csak alföldi délibábos embernek való. Külömben
termékeny müvelt vidék ez, Alsó-Ausztriának éléskarn
rája, azonfelül bor terrnelö vidék is, csakhogy nem szölö,

hanem almabort kell értenünk. Nagyban tenyésztik erre
az alma s körtefát, kivált azt a fajtát, melynek fanyar a
gyümölcse. Ezt sem tolvaj nem lopja, sem darázs nem
emészti. Közönséges gazda 50-60 akót sajtol jó eszten
dőben, de ezt el is fogyasztja háznépe, mert liter számra
iszszák. A ki többet sajtol, az eladja a fölöst. Leviszi a
Dunán egész Bécabe. Tudok a vidéken plebánost, ki
közép számmal háromszáz akót sajtol évenkint. Szük ter
mésben el kél akója három forintjával is, bő esztendőben

fele árán. Egy orvost is ismerek ki már husz ezernél
több fát is ültetett a telkén, szőlőkertnek. Nem is rosz
ital ez az almabor, kivált ha jó termelő pinczéjébölIsz
szuk, kellemesen hűt s nem megy a fejbe. Francziaor
szágban a jó eidert le fejtik üvegekbe s elkél palaczkja
egy frankon felül is. Vannak e tájt is hires terrnelök ,
valóságos mükezelök, ezek azután még jobb árakat ered,
ményeznek. felső-ausztriai ember ugy nem lehet el al
mabor nélkül, mint a bajor sőr nélkül. A szomszéd világ
must-fejüeknek. (Most-schádel) nevezte el a felső-ausztria

iakat, járunk tehát a rnust-fejüek országában. Lincz mi
tőlünk a hegyeken innen fekszik ugyan még, de azért
már elhirhedt ultramontan város s mint ilyen, ki van
téve a liberalisok állandő ostromának, mérges nyilainak.
A nyája fölött buzgón örkődö főpap a legnépszerütle

nebb ember a liberalis világban. A liberalis lapok csak
vívó kakasnak nevezik őt. Nagy szálka ö az ő szemők-
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ben s erős gát népboldogító törekvéseik ellen, a miért

is szórja reá a liberalis sajtó a legbrutalisabb kifakadá
sok, a legméltatlanabb rágalmak nyilait. Mivelhogy
nyájától erélyesen vissza tartja a ragadozó farkasokat
s őrzi aklát, azért megugatják őt s rágódnak tekintélyén,
hogy azt aláássák. Az ostromolt erődnek erős védbás
tyái a különféle szerzetesi házak s kath. egyletek. Lincz
nek kifejezett katholikus s vallásos jellege van. Ámde a
liberalisok annál buzgóbban s kitartóbban dolgozzák s
körülhálózzák a hivő népet, hogy azt kiragadják a kle
rikálisok befolyása alól. Tagadni nem lehet pedig, hogy
ujabb 'időben tesznek is szomoru foglalásokat, a felka
pott "paraszt-egyletek" által. A paraszt-egyletek ama ló,
melyre a boldogitó doktorok felüItetik a német Michelt
s becsalják táborukba. Lóháton egészen más az ember:
mindjárt magasabbról nézi a világot, magasabb eszmék,
magasabb vágyak fogamzanak meg benne, a mint azok
nak magvát elvetették a doktorok a megtrágyált talajba.
A politikailag éretlen képzettlen nép birka módra indul
nagy száju kolomposai ámitó szava után s elbégeti utá
nok az egyletekben a vadnál-vadabb határozatokat, a
mint azokat formulázták a doktor urak. De azért mégis
a nép szava Isten szava! Nem jó élni már ebben e fel
forgatott, szédelgös világban.

Lincz tehát a viaskodó egyház egyik kifejezett
küzdtere. De Lincz ' hadászati tekintetben is nevezetes,
a Maximilian név alatt ismeretes erödmüvek után. Én a
város ebbeli jellegéhez képest az arany ágyuban szálltam
meg, mely egyike a legjobb szállodáknak, a város kellő

közepén. Neve után is sejteni lehet már, hogy az arany
ágyut katona tisztek látogatják leginkább. Ezek sűrűn

jönnek ide étkezni ebeikkelegyütt. Eleinte mosoly Jgtam,
mikor a föpinczért oda kiáltani hallám a pinczérfiúnak :
N. N. hadnagy ur számára egy kutyaporcziót, - de
utóbb megszoktam a kétes értelmü megrendelést, a mint
megszekták azt magok a tiszt urak is, correctura nélkül
hagyván a pinczér meggondolatlan szavait. Idegen harczfi
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jóformán kardja lapjával tanitaná meg a széllelbélelt ga
nimedet, hogy határozottan válaszsza meg, illetőleg kü
lőnitse el a szavakat. De Ausztriában ilyesmi nem zavarja
a kedélyességet ; az ágyu, a kardcsörögtetés daczára is
békés a szálloda.

Érdeklődtem mindenek fölött a dom iránt, melyet a
jelenlegi püspök a b. Szüz szeplőtelen fogantatásának
megdicsőitésére,nyomban a dogma kihirdetése után kezdett
épiteni. Már huszonöt évig épitenek adomon, mely a
tervrajz után ugy az arányok, mint a mütárgyak tekin
tetében, vetélkedik -a bécsi sz. István templommal. Ed
dig csak a szentély falai és a hajók kűlfalainak egy kis
része van kiépitve, ezek is annyira elbarnultak már a
szabad lég alatt, hogy idővel egészen megujitani kellend
a faragott köveket. A kiépült falak nem lévén megvédve,
egyre többet szenvednek. Az építés nagyon lassan ha
lad, ha nem inkább szünetel, mert most is alig volt mun
kás a téren. A templom a püspök költségén s könyör
adományok után épülvén, miután a püspök jövedelmei
tetemesen csökkentek, illetőleg megcsorbittattak, az adó
val terhelt nép is kevesebbet áldozhat; előre nem lát
ható, hogy mikor készülend el a dom. Mindenesetre ge
neratiók fognak elhalni. A szentélyen túl, a sekrestye
helyén, teljesen ki van épitve s tökéletesen fel van sze
relve a fogadalmi kápolna, melyben már is rendesen mi
sék mondatnak. E kápolna egy kis gyöngye a góth iz
lésnek. Bánattal telt el szivem, meggondolván azt, hogy
mig profán ezéloknak szolgáló, milliókba kerülő monu
mentalis épületek mint gomba nőnek ki a földből, azalatt
egy dom épitésében nemzedékek halnak el.

A linczi temetőben épen nem volt min épűlnőrn.

Bokáig érő gazban kell gázolni a sűrűn egymáshoz so
rakozó sírdombok között, valóságos vadonban járunk.

Az illető sirt pedig csak nehezen, vagy épen nem
találjuk fel, a szakaszok, melyekbe be van osztva a te
mető, nem adván biztos utbaigazitást. A temető-őr, ille
töleg gondnok kérdi) hogy mely évben halt meg az illető?
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azután megmondja, hogy ezen meg ezen szakaszban, vagy
szakaszokban kell keresni. Én a keresett sirt három órai
keresés után sem találtam fel, pedig könnyü lett volna
feltalálni már a versekbe foglalt hosszú sirirat után is,
melyet ismertem. A sir alig hét éves még. De utoljára
itt porlanak hamvai annak, kinek emlékét tisztelni jöt
tem.

A ki Linczbe jön, az nézze meg a népkertet s gyö
nyörködni fog az itt tenyésző egyes faszörnyekben, va
lamint a fa- és cserje nemek változatosságában. A kert
füvészkert. Van itt egy platánfa, oly terjedelmes s tere
bélyes, hogy álmélkodva állapodunk meg a szörny előtt.

Hozzá hasonlók a pinus cembra (Zürbelkiefer) egy cso
portjának kitünő szép példányai, ilyeneket rnessze kell
keresni. A kert egy része virágkert, igen szépen van
tartva s gondoskodva van a frissitésről is egy elegans
restauráczió, illetőleg kávéház által.

Ezen népkertből a kellemes benyomásokon kivül
egy kellemetlent is hoztam magammal, benyomást a szó
teljes értelmében, a mennyiben egy árnyas helyen leülni
találtam egy befestettpadra, melyen még nem volt fel
száradva a festék. A helyett, hogy kalapom mögött zöld
galy jelezte volna, miszerint hegyi kiránduláshól jövök,
a zöld czégér egészen illetéktelen helyre tapadt. 'Bajom
mellett csak annak örültem, hogy senki sem látott, a ki
bajomon nevethetett. vagy a ki vigasztalhatott volna, a
mint egyik hasonlókép járt sorsosomat vigasztalta a kö
zel álló mázoló azzal, hogy mit se busuljon, mert hiszen
ez a pad még egyszer be fog vonatni, ez csak a máso
dik alapszín volt.

Aug. 20. A szép regg korán kicsalt szobárnből az
egyes templomokba és kőrsétára. Felsétáltam 'a Freien
bergre is, honnan szép a kilátás a városra és az átelle
nes Urfahrra, mely Linczczel nehány év óta granit osz
lopokon nyugvó szép rácsos hid által van ősszekötve

Szépen praesentalja magát Urfahr fölött az 1703 láb ma-
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gas Pöstlingberg, templomával. A Bécsbe rnenö gőzhajó

épen megoldotta horgonyát s kezdé szántani az ősz Du
nát, Szerettern volna én is födélzetén lenni, szerettem
volna ujra éldelegni a gyönyörü tájban, mert a vidék
Lincztöl egész Kremsig, Dunánk legszebb, legregénye
sebb vidéke. Ha még nem ismertem volna, okvetlenül a
gőzhajót használom, de ismerve már s számolnom kellvén
utolsó pénzemmel, csakhamar hallgatásra birtam idétlen
vágyamat s délutáni fél egyre ujra a vaspályán ültem.
Untatott a róna egyhangusága, lankasztott a nap heve,
miglen ismét a Wiener Waldot érve, erdők közé kerül
tünk. Hálát adtam Istennek, mikor utolsószelvényemet
átadva, hétkor Bécsben kiszálltam. Még aznap fejeztem
be jegyzeteimet, kivertem pennámat s porzót hintettem
nedves gondolatimra.

Hogy igénytelen naplóm e becses lapokba került,
az csak az omne bonum communicativum elv után tör
tént. Sok fiatal tanár ugyanis terveket csinálvan a szün
időre, kérdi magában, milyen utazást tehetne kevés
pénzével? Talán e napló is fogja ajánlani, hogy a .juli
us-augusztusi hőségben nem tehet jobbat, mint ha fel
keresi a szép üde havas világot. Ei felfogja üdíteni fá
radt szellemét, ugy mint ellankadt testét, ez gyönyör
ködtetni fogja a természetnek eddig nem ismert szépsé
geivel, nagyszerüségével, csodáival, melyeket hiábari ke
resünk világvárosokban, hol inkább az emberek müveit
csodáljuk, az emberi szellemet dicsőitjük, sokszor az al
kotó rovására. A havasokban nem csak élvezetesen szo
rakozunk, hanem édesen elmélkedünk is. Isten maga
vezetőnk, ő nem távozik tőlünk egész vándorlásunk alatt,
mert napról-napra, lépten-nyomon szellemünknek uj cso
dákban, ujabb alakban manifestálja magát. A világgali
folytonos érintkezés után, vajmi édes magunkban érint
kezni az ártatlan szép természettel, Isten szellemének
folytonos ihletése alatt! Édes élvezetek emlékén kivül
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lágyabb lelket is hozunk a magasztos havasokból s azért
-én mindenkor a havasok mellett fogok szólani, azokat
ajánlom.

Vdrnai.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Fonyó Pál, Magyarázott elemi katektzmus, vagy mód
szertanüag kúiolgozott hdelemzések. A róm. kath. népt'skolák
2-ik osztálya számára. 456 lap. Baján 1882. Ara 2 frt.

Hivatásuk öntudatával biró lelkészek és tanitok so
hasem tartották lényegtelen dolognak a hitelemzést. A
nagy püspök sz. Agoston hítelemzéseket írt, szal. sz.
Ferencz püspök létére is tanitgatta a gyermekeket. E
nagy lelkek korán átértették a napjainkban is fennen
hangoztatott igazságot, hogy akinek kezében a gyer
mekek nevelése, azé a jövő. És a vallás ellenségei nem
ennek tudatában feszítik-e meg erejöket, hogy az egy·
ház a sz. hit befolyását az iskolákból kiszoritsák? 
Azonban az ellenfél támadásának ez iránya, épen nekünk
tett hasznos' szolgálatot, mert megjelölte a helyet, hol
kell résen állanunk, Jól mondja Vörösmarty "a béke
vészesebb, melyet vág álmos népeken, gyógyithatatlanabb
a seb", - ez igaz volt. A hitelemzés terén beállott bé
kés, nyugalmas tétlenség nevelte nyakunkra nagy rész
ben - a vészt, a hitetlen nemzedéket. A jobb jövőt te
hát csak akkor várhatjuk, ha az ifjuság vallásos neve
lésére nagyobb sulyt fektetünk. Örök igazság az, mit a
szeritirás mond: "az ifju az ő utja szerint, midőn meg
vénül sem távozik el attól." (Péld. 22, 6.) Csupán a meg"
gondolatlanság mondhatja tehát: "hisz csak gyermekek
kel van dolgunk."

Épen mert gyermekekkel van dolgunk, ez teszi
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szükségessé, hogy több gondot fordítsunk rájok, hogy
tanulmányozzuk a gyermeki fölfogáshoz való alkalmaz
kodást. Ez nem könnyü feladat; azért nagyon is tudjuk
méltányolni ft. Fonyó Pál ur törekvését, ki ernyedetlen
szorgalomrnal hiányt pótló magyarázó kézi-könyveket
szolgáltat a hitelemzők kezeibe, hogy nagyfontosságu
feladatuk nak jobban megfelelhessenek. Legujabb rnüvé
ben az elemi káté magyarázatát. nyujtja a a-ik .osztály
számára.

Fonyó (Keletéri) ur neve elég biztositékul szolgál
művének ajánlására. Gyakorlottságát a hitelemzés terén
való jártasságát több szakmüvében bebizonyította már,
ez ujabb termelése sem fog homályt vetni eddigi érde
meire.

Nevezett müvében az egri elemi kátét magyarázza.
Az egész kátét felöleli egy év tananyagául. Részletes
tantervet ad a városi, majd külőn a falusi népiskolák
számára. Az imákon kezdi az oktatást; majd a főigazsá

gokat ismerteti s csak ezek letárgyalása után szól ezek
őszletéről a kat. főigazságról; igen helyesen, mert a már
részletekben ismert igazságokat könnyebb föbb voná
sokban megértetni s az emlékezetben maradandóbbakká
tenni. Azután a káté nyomán halad végig.

Izröl-izre szétszedvén az egyes kérdéseket, a ma
gyarázó nevet a szó szoros értelmében megérdemli. Az
apró részletekig is gondosan kiterjedő kérdések ügyes
feltevése által a lehetőleg érthetővé teszi szavait, Itt-ott
az ünnepek jelentöségét is előveszi. Sok világosságot
nyernek szerzö előadásai a bő és találó hasonlatok alkalo
mazása által, melyekben leggazdagabbak.

Kiválón figyelemre s megszivlelésre méltó abeve·
zetés, ebben a t. szerzö általános utmutatást ad s gya·
korlati tanácsokkal kedveskedik.l

A sz. István-társulat figyelmébe meg egy igen élet
revaló eszmét ajánl, midőn képes-kriték kiadását javasolja.
Kár lenne ha ez eszme elejtetnék, azért tanácsosnak tar
tanám, ha t. szerző ur a nevezett társulat legközelebbi

Uj ld. Sion XIIl. kötet. VIII. fiizet 4Q•
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közgyűlésén ily káték kiadását, de sőt a káté igen kivá
natos tökéletesbitését is szóba hozná,

T, szerzö szóban levő dicséretes műve minden jó
tulajdonai mellett sem lehet azonban ment egyes kifo
gásoktól.

Átalán véve megjegyzés alá eshetik, hogy a könyv
nem felel meg czímének, mert a voltaképeni elemeknél
többet ad. Ezt ugyan felróhatjuk az egri káté hibájának
is, a mennyiben az elemi kör határait túllépi; ennek da
czára t. szerző élhet vala annyi szabadsággal, hogy csak
a valódi elemi kérdéseket vegye feldolgozása anyagául.
Míután tehát t. szerzö és az egri káté nyomán többet
adott mint a mennyit a Ll-ik osztály felfogása megbirhat,
bizvást használható könyve a 3-ik osztály számára is;
mig "Módszertani hitelemzése" a 4-ik osztályra marad
hatnak.

Meggyőződésem szerint az elemi káté magyaráza
tánál bizvást elhagyhatók lettek volna: a Szentlélek szár
mazásáról, az egyház jegyeiröl, a föbünőkröl, égbekiáltó
és idegen bünökről, a malaszt részletezésérőlvaló elvon
tabb tételek. Azután a sz. Hárornságról is oly bölcsé
szeti okoskodásokba ereszkedik t. szerzö, hogy azokat
megérteni egy 2-ik, de sőt felsőbb osztályu gyermek se
lesz képes; de szüksége sincs e titok megérthetése után
annyira erőlködni. Schmidt eljárása egyszerübb s mégis
elegendő.

Több helyen nagyon is elnyult a magyarázat pl.
csak a 136. lapon is az Isten könyörületénél sok szót
megtakarithatott volna, s jutott volna tér a sz. olvasó, s
a sz. gyermekség társulat rövid megismertetésére is, mint
ezt Schmidt-nél láthatjuk. - Rövid világos előadással

többre megyünk, hisz még a. felnőtteknél is tapasztal
juk, hogy huzódnak a hosszadalmas sz. beszédektől:

annálinkább tekintettel kell lennünk a kedély izgékony
ságára a gyermekeknél.

Helytelen volt a 130. lapon Ádám meztelenségét
elöhozni, ezzel nem lett a magyarázat világosabb, vagy
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a 43 I. lapon : '"disznóságokat irtam, beszéltem" helyett
kissé finomabb volna s ugyanazt fejezni ki: csunyákat
irtam, beszéltem stb.

A 293. lapon meg kiterjed a magyarázat botrányos
kicsapongások, mértékletlenség stb. tárgyalására is. Hol
ott t. szerzö maga is velem együtt azon véleményben
van, hogy az felsőbb osztályok tananyagába sorozandó
igya 3·ik oszt. számára irt "Módsz. hitelem." 216 lapján
2-ik jegyzetben ekként szól t. szerzö : "A botrányos ki
csapongásokról elég lesz a felsőbb tanfolyamoknal szó

lani." Ime még a 3-ik osztályba valónak sem tartva az
emlitett tárgyat felvette-a 2-ik osztály számára.

Figyelmetlenségi hiba a 154. 1. "Jézus megjőven.

dőlte, hogy egykor vége lesz a világnak." S erre azon
nal hozzá teszi t. szerző : "a mit az Ur Isten megjöven
dőlt/ az mind beteljesedett." Pedig a világ vége még nem
teljesedett be. Ugyszintén a 182. 1. a mondat értelme ez:
"mivel tudtak az apostolok mindenféle nyelven beszélni
- ezért szállott le reájuk a Szentlélek." Pedig ellenke
zőleg: azért, szállott le a Szentlélek, hogy tudjanak kü
lőnféle nyelven.

427- 1. "Azon rész mikor lelkiismeretünket megvizs
gáljuk ; a lelkiismeretvizsgálat; mikor bününket bánjuk :
a bánat; mikor gyónunk a gyónás stb." Helyesebb lett
volna: mikor arról gondolkozunk, hogy mit vétettünk, ezt
a cselekedetünket nevezzük: lelkiismeret vizsgálatnak,vagy
mikor szomorkodunk azon, hogy a jó Istent bántottuk:
a bánat; mikor bűneinket elmondjuk a papnak, hogy
azokat megbocsássa: a gyónás stb.

A 15. 1. találó a hasonlat, csak alkalmazása nem
világos, szerzö csak juhocskák, nyájról szél folyton; de
nem érteti meg, hogy ezt az egyház előljáróira s a hi
vekre vonatkoztatja. Gyermekek előtt főleg 2-ik oszt. a
képleges beszédnél nem hagyhatjuk el a világos alkal
mazást. A 547. l.a hét föbünt főfolyóhoz hasonlitja sz.
Nem épen találó.

Midőn a csekélyebb hibákra t. szerzö figyeimét fel-

4°*
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Ferenczy Gy.

hivtuk, csak müve tökélyet.esbitésére akartunk szelgála
tot tenni. A legjobb lélekkel merjűk nevezett művet

ajánlani s ohajtjuk bár egy hitelemző kezéből se hiá
nyoznék.

"L'égltse et les socz"étés modernes," irta Desorges abbé,
ie/érdemü" bö"lcsészd- és hútanár, Sz.-Erzsébet egyház lel
késze Versadiesóon. Nyolcz. 306 lajJ, Paris, Vt'vés Lafosndl,
Ara 3 frank 50 cent.

A kath. egyház legidősb leánya, a vadregényes
pyrenei hegyek övedzte szép hon, különös jelenség gya·
nánt tárul manap a figyelmes szernlélö lelke elé. Ha va
lahol, ugy Francziaországban jutott érvényre az odavaló
közmondás, hogy a végletek érintkeznek. Francziaország
mai nap a végletek hazája; ott a mély vallásosság a
legsötétebb istentelenséggel, majdnem mondanók, karöltve
jár; ott az épületes, szigoru, erkölcsös, istenes élet a leg
elvetemültebb erkölcstelenség közepette virágzik; ott a
mélyen vallásos nők istentagadó férjeik karján jelennek
meg a nyilvánosság terén; ott a virágzás tetőpontján

álló, józan irányu vallásos irodalom oldalán a fékvesztett
sajtó-szabadosság legkicsapongöbb termékei burjánzanak.
Melyik józangondolkozásu ember hátán nem fut hideg
borzadály végig egy Zola Emil név hallatára ? • .. Való
ban, hálát kell adnunk az isteni Gondviselésnek, hogy
az istentelen franczia irodalom kinövései ellensulyozására
annyi nemes, annyi lángszellemű vallásos irót támaszt!
Mert a franczia istentelen irodalom erkölcsrontó, méte
lyező mérgét a világfiak az egész világon mohón szivják
magukba; mert hiába, be kell vallanunk, a franczia iro
dalom a maga. könnyedségével, szellernességével, virány
dUB nyelvezetével uralkodik a világon; s ezt hála Isten
nek, mondhatjuk teljes joggal az istenes, az épületes
irodalom termékeiről is már. Az épületes irodalom e
honban ritkítja párját; de a komoly tudományos termé
kek is elsőségért küzdenek már a német irodalom pro
dúctumaival.
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Ily komoly tudományos terméket szándékozem ez
alkalommal bemutatni, mely a franczia vallásos irodalom
terén ujszülött még, a mennyiben alig egy-két hó előtt

hagyta el a sajtót. Ezen ujszülött, a kath. egyházhoz való
hü, tántoríthatlan ragaszkodás, gyöngéd gyermeki sze
retet szülöttje; mely már is nagyra nőtt, már is tekin
télyes "non quidem mole, sed sententiarum pondere. "

Napjainkban különösen szeretik szellőztetni a kath.
egyház viszonyát a modern társadalomhoz, s e tekintet
ben ellenségeink azon tévelyt állitják, hogy az egyház
ellenséges állást foglal ugy a népuralom emelkedő hatalo
rnával, mint az alkotmányosság, vagy legalább is a sza
bad kormányzás elveivel szemben.

Az ismert egyházi tudós és irodalmi veterán, ki
többnemű bölcsészeti munkája által föltünést keltett s
az erkölcs- és hittan irodalmát gazdagitá, síkra száll és
keményen szemébe néz ezen két elöltéletes tévelynek ;
finom nyilt támadásban udvariasan lefegyverezte azokat,
sőt halálos döfést mért reájuk. Teszi pedig ezt szerzö
fentidézett komoly, tudományos müvében, mely ugy szi
goru orthodox tana, mint időszerűsége által önmagát
ajánlja s mely a fáradhatlan tevékenységü Vives müin
rézetenek becsületére válik.

Minden honpolgár a világi társadalom iránt kettős

jogot gyakorol: részt vesz az alkotmányos kormányzásban,
és ezen alkotmányos kormány aegise alatt bizonyos meg
határozott szabadságokat élvez. A politikai jog gyakorlása
és a nyilvános szabadalrnak élvezése, íme, ezeket bizto
sítja számára a társadalom rendszeres szervezete. Hogy
tehát meg lehessen ítélni, ha vajjon, (rnint ráfogni szokás)
az egyház ellenséges állást foglal-e el a szabadság- és
a politikai jogokkal szemben, szemügyre kell venni egy
részről, mik ezek a jogok és szabadságok, másrészről

illetékes helyen tudakozédni. az egyház tana és gyakor
lata felől e tekintetben. - Ha pedig az egyház tanát
és gyakorlatát összhangban találjuk a józan szabadság és
alkotmányos jog igényei- és főltételeivel, napnál vili·
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gosabbá lesz, hogy az elfogult vádlók megszégyenülnek,
hogy az egyház minden ember szemében eléggé igazolva
van rosszakaratú ráfogásaik ellen.

Szerzönk legelőbb is bonczkés alá veszi az emberi
társadalom és a kormányzó hatalom szervezetét. Hogy e
tekintetben az olvasót elegendöképen tájékoztassa, a leg
lelkiismeretesebb logikával teszi ezt, s ebben mesteri
kézzel igy jár el: a nagyfontosságu kérdést a világi tár-

. sadalom és politikai hatalom eredetének föltüntetésével
kezdi meg; azután a francziával veleszületett könnyed
séggel, helyenkint utánozhatlan bravourral, gyönyörü,
itt-ott virágos nyelvezettel megbeszéli az istenuralom
(theocratia) az istenjog, a népuralom, a népsouverainitás
s az általános népszavazási jog kényes kérdéseit.

A kath. egyház a politikai kérdésekben vélemény
szabadságot enged gyermekeinek; és csak a vélemény
szabadság bizonyos kinővéseit, az oly elméleteket kár
hoztatja s itéletével sujtja, melyek a társadalmi rendet
főlforgatnák. Ennélfogva kétszeresen van igazolva a vád
ezen első pontjára nézve, s reá az igazságtalan eljárás
nak még árnyéka sem eshetik; de sőt az egyház a tár
sadalmi rend öreül állitja fel isteni tekintélyét a kárhoz
tató ítéletben, melylyel a Szent-szék nem egyszer sujtja
az emberi szenvedélyek kinövéseit, a tévelyeket,a vészt
hozó elméleteket, melyek az államra nézve oly végzet
teljes lázítókat és rettegett zsarnokokat képesek támasz
tani. A lázító népszónokok a terrorizáló díctátorok
gyűlölik az egyházat, mivel őt folyton ott találják nagy
ravágyásuk tekervényes utain, a mint tiltakozó szavát
emeli tulkapásaik ellen. A gyáva lelkek és a gyenge
szivek, kik az egyházra szeretnék rákennia zsarnokság
gal való czirnboráskodást, hálátlanul félreismerik szeretö
anyai jótéteményeit. A politikában ugy mint egyéb más
téren az egyház szeplőtelen szüz gyanánt áll; azok, kik
megkisértik bemocskolni az ő fehér nászruháját, csak
félre akarják lökni az akadályt, mely gördül sötét utjuk
elé az ingadozó trónra, melyet akár e tiszta szüz felál-
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dozásával s annak vére árán is akarnak elérni s erre
meggyilkolt áldozatukat lépcsöül használni. Kicsoda ké
pes ezt a szörny ü jelenséget, ez istentelen törekvést fél.
reismerni ;a legborzasztóbb veszély láttára, mely a tár
sadalmat fenyegeti, szernet hunyni? Hol az a józaneszű

ember, ki merné a hófehér galambot,. mely mindezen
veszélyek közepette pajzs gyanánt közbeveti magát, vá
dolni s a ragadozó kányát védelmezni, mely a 'galambot
-- a kath. egyházat -- fölfalni szeretné?!

Az emberi szenvedélyek fékezésére szükségelt te
kintély és hatalom szervezetéhez kell, hogy a társadalmi
rend megállapitása végett sorakozzék az emberi önér
zet, a szabadság alkotmányszerü szervezete. Ez alapföl
tételt tárgyalja szerzö nem kevesebb szerencsével, nem
kisebb szellemességgel, müvének második könyvében,
mely tizenkét fejezetre terjed.

Miután az egyház teljesen összeegyeztette az isteni
jogokat, melyek megszentelikaz emberi tekintélyt és a
hatalmat a népjogokkal, melyek a kormányfontlát hatá
rozzák meg, észszerüleg következtetni kell, hogyasza·
badság igényei- s határainak megállapitása szintén az
ő müve, Ezen következtetés ténynyé lesz, ha megfontol
juk az előjogokat, malyekkel az egyház a honpolgárokat
felruházza. Lényegben véve egy souverain hatalom min
dig korlátlan, mert oly uralom, mely nem birna törvény
hozó és végrehajtó hatalommal, nem volna hatalom. A
megfejtendő problema tehát a körül forog, hogy a hata
lom tárgyilag tekintve, rendeltetését szemügyre véve,
korlátlanná tétessék egy részről, más részről pedig ellen
sulyoztassék, korlátoztassék oly föltételek fölálIitása ál
tal, melyek nem engedik, hogy hatáskörét kicsapongóan
tullépje. Az egyház megfejté e problernát, megállapítá az üd
vös szabadságot a hatalom korlátozása által.

Szerzö továbbá elemezi atörvényes ellenállás mivoltát, a
szabad vallásgyakorlat,az egyháznak az államtól való elkűlő

nitését, az oktatásszabadság, a 89-iki kormányelvek.a con
cordatum rendkivüli fontosságu és horderejükérdéseit. Bát-
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csak elhatna a müvészi toll e remeke azokhoz, kik e
kérdésekre nézve létrehozták a visszás állapotot, mely
.rettegésben tartja az összes emberiséget; lehetetlen, hogy
meg ne változtassák nézeteiket. Legszerencsésebb azon
.?an mégis szerző tolla azon fejezetben, hol az egyháznak
viszonyát a modern kor haladásához élénk sainekkel
ecseteli.

Melegen ajánljuk a jeles rnüvet s ha nem riasztana
el azok példája, kik forditott müveikkel megbuktak, mer
nők ajánlani, hogy valaki magyarra forditsa.Vagy legalább,
a mi nem jár veszteséggel, készitsen belőle kivonatot va
lamelyegyházi folyóiratba essay (tanulmány) alakjában.

Dezső.

V E G Y E S EK.

(Lelh szent gyakorlatok) tartattak Esztergomban aug.
28.-szept. I-ig. Megjelent 148 áldozár, kik közöl négyen
más egyházi megyékbe tartoznak. A szent beszédeket
mondották Klinkovstrőern Miksa és Mladoniczky Ferencz
jézustársasági áldozárok. Hétfön este, délután 6 órakor
kezdődtek a szent napok. Megnyitotta ö Emja egy meg
ható latin beszéddel, hol a lelki gyakorlatok hasznáról
értekezett. Névszerint emlité, hogy /la lélek üdve az élet
legfőbb kötelessége, mert a lélek boldogságát megsze
rezve, megnyertünk mindent, elvesztve azt, szerencsét
lenségbe döntöttük a testet is. Mindent lehet az életben
helyettesiteni, a királyságot, hadvezérséget, püspöki kor
mányzatot, stb. de a lélek űdvét nem lehet helynök ál
tal elnyerni, mindenki maga szerzi meg, s nem is csupán
lanyha munkával, vagy velleitás által, mert hiszen a pokol
is tele van jószándékkal,' hanem elszánt és eredménydus
akarattal. A ki nem hoz magával elszánt, eredménydús
akaratot, azt az Isten nem kényszeriti üdvösségre. A
nagy szentek, kik az emberiség lelki s földi jólétét elö-
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mozditották, mínt Bor. Károly, sal. Ferencz, szt, Vincze
s mások a lelki gyakorlatok által szerezték a lélek azon
ruganyosságát, a sziv ama lángolását, mely egész életök
jellemvonása; ott szerézték meg lelkök fényét, mert a
magányban Isten szöl az emberhez s olyanokra tanitja,
melyeket a köznapi élet zajában meg nem hall, észre
sem vesz'" stb. A leáldozó nap végsugarai a kápolna
üvegfestményeire vetették bucsuzó fényöket, s megtör '
vén a szerit alakok szinén, mintegy jelvényezték a meny
nyei fényt, melyet Isten mindazoknak szánt, a kik a
menny intésére figyelmes lélekkel halgatnak. - A jézus
rendi áldozárok (elösmert vezérek a lelki gyakorlatok
ban) azon igazságokról szólottak, melyek az exercitiumok
lényegét alkotják. Lehetetlen vázolni a gondolatok ere
detiségét, a tárgyalás igen gyakori ujdo nszerüségét,

melybegyöngyölték az ismert igazságokat, melyek a
ker. vallás közös vagyonát képezik. A beszédek azon
irányban haladtak, hogya ker. életut k ezdete, vége,
Isten, s ugyan ő tőle vannak az oda vezető életmód
eszközei.-Péntek reggel ö Emja kezéből vettük az élet
kenyerét. A befejező beszédet szintén ő Emja tartotta.
Miután hálát adott Istennek, hogy a meröben kűlsö kőrűl

mények miatt nehány év óta elmaradt szent gyakorlatokat
Isten elvégeznünk engedte, atyai sföpapiszavakat intézett
a jelenlévökhőz, főleg azt hangozta.tva, hogya lelki ujjászü
letéshez, melyre népünknek, országunknak oly nagy szük
sége van, legelőbba papság regeneratiója kívántatik, hogy
a világiaknak a papok élete tükőrülszelgáljon. Azután főnsé

ges szavakkalin tett a papi kötelességek hű teljesitésére, ami
az ima, tanitás, szelid lelkület, engedelmesség stb. V égre
atyailag elbucsúzott tőlünk és. szivének forró áldásai között
elhagyta a szószéket s intonálta a "Téged Isten dicsérünk"
hálaadé éneket.

(Megjelent.) Ünnepi s alkalmi beszédek. Második
bővitett kiaQ-/H>. Irta Karsch Lollion hittudor és hittanár,
akad. hitszónok. Nagyvárad, 188z. Hügel. Nyolcz. 292 1.
Ára 2 frt. Az érdekes beszédek hóditanak. Nem hosszuk
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de tartalmasak, Az őszvégezés igen he ly esen elmaradt,
mert azt a szónok, a ki tudja a beszédet, amugy is meg
teszi. Melegen ajánljuk. - z. Hitelemzés példákban. Gya
korlati segédkönyv. Irta Nagy Antal szönyi plebános.
II. kötet. A parancsokról. (Második rész.) Nyolcz. 865 1.
Az érdekelt közönség tömeges pártolása eléggé mutatja,
mily jeles munkát végzett a pleb. ur, midön jelen gazdag
müvét kiadta.-3. Svéd-norvég missiók. Másodízben meglá
togatta Halász Mihály. 188z. Nyolcz. 155 lap. Hunyadi
Mátyás intézet. Kapható 80 kr, -- Szerzö irálya isme
retes a M. Á. tárczájából, csak azt kell jelentenünk, hogy
érdekes utirajzai önállóan is megjelentek, Van hozzá
mellékelve egy földabrosz i8.- 4. A Talmud zsidó. Minden
rangu zsidó- és kereszténynek megszivlelésül bemutatja
Dr. Rohiing Ágost tanár. Az eredetinek 3. kiadása után
magyaritá Gemini. Harmadik kiadás. Eger, 188z. Szel
csányi könyvkereskedése. E czirn alatt harmadik kiadás
ban jelent meg Gemini jeles fordításában a Talmud hi
res magyarázata, szerzö két előszavával. Tartalmából
kiemelendő a harmadik fejezet, mely a talmud zsidó
romlott erkölcstanáról szöl, magában foglalván a talmud
zsidók eljárását a keresztényekkel szemben, a talmud
megengedte uzsora, csalás stb. vétkek megvilágitását.
Ára a 10Z. oldalra terjedő füzetnek, ha a pénz utalvá
nyoztatik, bérmentesen küldve 65 kr. Megemlítjük, hogy
a mü Csehországban, Steinbrenner Jánosnál Winterherg
ben nyomatott. - 5. Fizessünk-e párhért a papnak, kán
tornak és harangozónak. .Irta Pálházi. Eger. Kis nyol.
czad. 35 lap. Ára bérmentesen küldve 10 kr, 10 péld.
90 kr. 50 pld, 4 frt, ha az összeg előre utalványoztarik.
Az utánvételi megrendelések nem küldetnek bérmentve.
Megrendeléseket Egerbe, (Hevesm.) ft. Luga László ur
hoz, az érsek-lyceumi nyomda igazgatójához" kérik in
tézni. Tisztajövedelme egyházi czélra fordittatik.-6. Ka
tholikus "Egyháztörténet Dióhéjban." Néptanodáink fel
sőbb osztályai, ugyszintén a polgári és iparos iskolák
használatára főpásztori kegyes engedélylyel kiadta: Fo-
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nyó Pál. Harmadik kiadás, 44 lap; ára 22 kr. Megren
delhetőszerzőnél Baján (Bácsm.) - Ama körülmény,
hogy a szerzö által mult évben kiadott "Katholikus szer
tartások elemei" valamint jelen rnű is egy év alatt há
rom kiadást ért, s hogy a legjelesebb tanintézetekben,
magában a főváros iskolaiban is általánosan el lett ké
zikönyvül fogadva: elég kezesség annak használhatósá
gáról. - 7. Schematismus V. Cleri D. Magnovaradiensis
Pro anno 1882. Nyolcz. 124 lap. Index 32, a tanítók
névtára 14 lap.--A papság száma 159. A szerzeteseké 100.
A fiók-egyházak száma 67L-A kalvinistáknak van 233
templomuk. Esperesi ker. 12. Nagybecsü benne, hogy
az egyházmegyei áldozárok életrajzi adatai ismét közöl
tetnek.

(Istvánnapt' beszédek.) I) Szent István öröksége. Egy
házi beszéd, melyet Budán mondott Maszlaghy Ferencz.
Budapest, 1882. Athenaeum. Nyolcz. IS lap. A jeles be
szédet a lapok mind közölték, s a közönség szívesen
vette, hogy a fenkölt szellemü beszédet olvashatta. Tar
talma: Szent István tette pedig ezt biztos tudatában an
fiak, hogya keresztény vallás egyedül csalhatlan eszköze
az emberi szenvedélyek korlátozásának. egyetlen biztos
alapja a jogos hatalom s tekintély fentartása- és megőr

zésének, valódi tanitója a becsület és kötelességérzet eré
nyeinek, népének ezért adta a ker.vallást.Ebben látta ő nem
zete állami és társadalmi jóllétének tényezőit; ebben
hitte rejleni nemzete iővendö nagyságának zálogát. S
hogy ezen hitében, ezen látásában nem' csalódott, annak
élő tanujele az, hogy annyi balsors-verte nemzedünk még
mindig él s élni fog, mig királyi apostolának ezen drága
örökségéhe.z hü maradand. - 2. Egyházi beszéd sz. István
M. O. apostoli királyának ünnepén 1882. aug. 20. -Tren
csénben, tartá Füredi János kegyesrendi tanár. Trencsén.
Skarniczel Fer.encznél. Nyolcz. 16 lap. Az igen szép be
szédben azt fejtegeti a SZónok, mi az oka M. O.fennál
lásának P A ker. vallás. azon alap, melyre fekteté hazáját
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szent István. Üdvözöljük a haza határain oly szépen szö
noklö tagtársunkat.

(Külfiildt' kath. t'rodalont.) I. Die innere Entwic1dung
desPelagianismus. Dargestellt von Franz Klasen. Frei
burg, Herder 1882. Nyolcz. J02 lap. Szorgalmas munka
az elenyészett eretnekségröl, mely azonban, mint az ész
véd előfutára nevezetes volt. Keletkezése amanicheis·
mu.s ellenhatásaiba helyezendő, ép ugy hozták elő a vi
tás körűlmények, mint hogy Nestorius után következett

.Eutyches. - 2. Das Evangelium des h. Matthens. Von
Joseph Kleutgen. S. J. Freiburg. 1882. Herder. Nyolcz.
282 lap. Szerzönek ez igen régi munkája, 1833·ban irta.
Most adta ki, miért hiszi, hogy az épületes irodalomnak
szolgál vele. Érdekes a munkához csatolt értekezés: a
csodalátosról, melyet szerzö először 1846. adott ki, de
alkalomszerűnek vélte most is kiadni. - 3. Die Kirche
der h. Elisabeth zu Marburg, nebst ihren Kunst und
Geschichtsdenkmálem. Von· Wilheim Kolbe, luth. Pfarrer.
Marburg, 1882. Elwert. Nyolcz. 114 lap. Egynehány fa
metszettel. Kegyeletes Ieirata a marburgi góth egyház
nak, mely a régi diszbe állittatott. Tárgyalja építése tör
ténetét s feltünteti, hogy az egész ker. világ hordta ösz
sze adományait s 76 pápai és püspöki bucsuengedély
adatott az adakozóknak. Szerzö is állitja a 40. lapon,
hogy sz. Erzsébet ereklyéi megvannak. - 4. Exempel
lexikon. Von Scherer. Insbruck, 1882, Wagner. III. kő

tet 4. füzete.- 5. Das h. Land. Organ des Vereines
von h. Grabe. Köln. 1882. Bachern. XXVI. évfolyam
J-6 füzete.

(Uj katholt'kus könyvkereskedés.) Folyó év aug. else
jén "Szütsés Goszleth" czirn alatt katholikus könyvke
reskedés nyilt meg Budapesten, a sz. Ferencziek bazár
jában. - A könyvkereskedésnek külképviseletét s iro
dalmi ügyletek intézését Szüts Emil, a könyvkereskedés
belső kezelését, vezetését pedig Goszleth Ferencz ur
fogja vinni, ki e téren, mint katholikus könyvkereskedő

a kath. közönség előtt már az előbbi időkből is ismeretes,
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mert hat év óta Sz. -István társulat könyvüzletében volt
alkalmazásban, mely társulattól való kilépésa alkalmából
a legfényesebb bizonyitványnyal lett kitüntetve.

(NémetuJvárz" gr6f Batthyány Józsif) a kegyurasága
alá tartozó alsó-szölnöki templomban f. é. aug. hó 3-án
a reformált hitvallásról ünnepélyesen visszatért a rom.
kath. egyház kebelébe. Magától értetik, hogy előbb mind
az interconfessionalis honi törvénynek, mind az egyház
követelményeinek eleget tett. Zsemlics István, plebános.

(Imakönyvek.) Nem rég kirándultam Csehországba,
hogy lássam ama hires imakönyv-gyárat, mely ritkitja
mását Európában s mely Steinbrenner név alatt ismere
tes t. olvasóink előtt. A Franz-Josef vaspályán Stracho
nitzig váltottam jegyet, s innét három óraikocsin-uta
zás után Winterberg német városba értem, hol már 1484.
évben volt nyomda. Steinbrenner kiadó csupán imaköny
veket s vallásos naptárakat ad ki, (számra nézve 17)
azért vállalata a maga nemében egyedül áll. Kétszázféle
német, 18 féle magyar, 40 féle cseh, lengyel, horvát,
szlavon, tót imakönyv szöveg birtokában lévén, ezekhez
alkalmazta nagyszerű kőnyvkőtészetét,Megnéztem a mult
években Benziger gyártelepét, s Herczog lipcsei könyv
kötészetét, kik e nemben előkelő helyen emlitetnek s
mindenféle válalataikban nagyszerüt birtak elöállitani,
de imakönyvek tekintetében Steinbrenner gyára fölül
mulhatlan és pedig izlés, finomság s főleg árak tekin
tetében. A francziákkal egy magaslaton áll; árak tekin
tetében azonban egyedül van a világon. Ezt azért teheti,
mert e tájon a. munkadij csekély, háromszáz munkása
nagy városban még egyszer annyiba kerülne, pedig
most is hetenkint 1600 vagy 1800 frtot fizet a dolgozó
személyzetnek. Mert nem csak gőz által hajtott nyom
dája, nem csak nagyszerü gépekkel ellátott kőnyvkő

tészete van, hanem egyuttal bronczgyára és csontfaragó
intézete. Az elsőben azon szép réz, ezüst, arany diszit
ményeket készítik, melyek imakönyveinek ama ragyogő

szépségeket s tartósságet kölcsönzik/ melyek által e~y~-
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temesen megkedvelte könyveit a magyar közönség, a
másodikban pedig részint ivarból, részint más csontok
ból faragják a könyv táblák diszleteit. Ez mind kézi
munka (nem faragja gép) s mégis olyan bámulatos ol
csók a legszebb, legdiszesebb könyvek. Két forinton
már elegans kötésa könyvet kaphatunk. Öt forintos
könyveit mind tizre becsültem. Igaz elefántcsont kötés
felmegy tiz forintra, vagy ha nagyon disz es rajta a fa
ragás, húszra is; de imitalt ivar, vagy gyönyörü kris
tály kötés 3-4 forinton kapható. Elkábultam a sok
karneol, kék zománcz, bivalszaru, zőldzománczosköny.
vek látásán. V égtelenül örültem, hogy valahára magyar
szövegü könyvek ilyen diszes kötésnek örvendenek s
nem kell külfőldre futkározni, mikor diszmunkát akarunk
szerezni. Midön a b. Szcitovszky bibornok Lisztnek ima
könyvet akart adni, nem talált a széles Magyarországon
magyar imakönyvet, melyet a nagy művésznek adhatott
volna, csakis franczia könyvek voltak diszes kötésben
kaphatok. Most már minden izlésnek, a mágnások bár
mely kívánatának is elég van téve, amint arról .St. ma
gyarországi bizományosainál is meggyőződést szerezhe
tünk. Kissé rősteljük, hogy nem akadt hazánkban ilyen
válalkozö, de mindaddig, mig ő tesz a magyar egyházi
irodalomnak ily fontos szolgálatot s megszabadit a fran
czia és német szövegü kőnyvektöl, gyárát a legmelegeb
ben ajánljuk.

rA Satanismus) czimü olasz-egyletről irják, hogy
Genuában .virágzik. Zászlaján melyet ünnepélyek alkalo
mával kibont, az ördög képe látszik s ezéíja az ördög
tiszteletét előmozditani, sőt ilyegyletek alapitásán Olasz
ország más városaiban is fáradoznak. Ezen ördög cultus
Olaszországban nem ujság, mert 1830-ban lépett már
életbe, sőt visszalehet vinni az első franczia forradalom
idejébe is. 1830-ban mindenáron törekedtek, hogya fenn
emlitett cultus Olaszországban is virágzásra jusson. De
minthogy amaz évben keletkezett forradalom még ideje
korán elnyomatott és főczinkosai halállallakoltak : a
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liberalisok megigérték egymásnak. hogy minden eszközt
fel fognak használni, csakhogy szándékuk érvényesüljön.
Most ugy látszik közel vannak hozzá. Az eszközök, me
lyeket használnak, aczélhoz méltóan, valóban ördögi ter
mészetüek, Ilyenek: a nép erkölcseinek megrontása, kű

lönösen sajto utján, továbbá a népeket és fejedelmeket,
uralkodókat és a hadsereget álnoksággal tévutra vezetni;
végre: ernyedetlen igyekezet, hogy incselkedések és a
legrnesterkéltebb gonoszság segélyével hatni a fejedel
mekre. Azonfelül iparkodnak a kőzvéleménynyel közeli
diadalukat elhitetni, hogy igya g yengeszivü és gondol
kodni nem akaró lelkeket pártjukra csalhassák. Ezt nő

veli azon körülmény, hogya kormány, - mintha vak
volna - még ezen emberek rnalmára hajtja a vizet, és ha
talmát, tekintélyét nem szégyenli emez elvek megvaló
sitására oda kölcsönözni. Annyi tény, hogy a kormányi
hivatalokban becsületes, azaz conservativ, kath. emberek
nem alkalmaztatnak. Ha még vannak is itt-ott oly fér
fiak, kik az előbbiek gonosz elveit nem helyeslik, azokat
vagy egyszerűen elküldik, vagy ugy bánnak velök, hogy
végre is elvesztvén türelmüket, önmagok is elmennek.
Nem csoda hát, ha ilyen "megtisztult" hivatali karban
oly iszonyu mérveket ölt a pénztárlopás, sikkasztás és
csalás, nem igen okulnak a dolgokon és nem alkalmaz
nak becsületes embereket. Az iskola minden osztályából
kiűzték az Istent és igy minö férfiakat kap majd a haza
a fiatalság ily nevelése után, ezt ugy hiszem bébizenyi
tani felesleges. Mégis álljon itt egy példa: Egy 14 éves
fiu a vizsgákon megbukott. Szűlei alkalmasint, - mint
meg is érdemelte - jól megfenyitették s ő golyót rőpi

tett agyába. Papok bántalmazása szintén nem ritka <:'10
log már. A szt, vallás, papok, püspökök és a pápa elleni
merényletek nemcsak Hem büntettetnek, hanem felsőbb

helyről közvetve, vagy közvetlenül még dicséretben is
részesülnek. Törvényhozásnál nem az igazság dönt, ha
enyém és tiedről van szó, hanem az illetőnek egyéni
jellege. Ha klerikalis hirében álli biztos lehet, hogy el-
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veszti pörét. A királyt magát is vallási szempontból any
nyira vitték már, hogy jul. 28-án nem mert megjelenni
sem a turini székesegyházban, sem a moncalieri királyi
várkápolnában tartott gyászrnisén, mely elhunyt nagy
atyjáért Károly Albertért celebráltatott. Egyáltalán mond-.
hatni, hogy Olaszország Francziaországgal együtt Európa
legerkölcstelenebb államai. Ime l itt látható ismét egy
ördög, ki a pogányság korában) bálványok képében
imádtatott, s ki manapság "modern) divatos" alakban
jelenik meg.

(Nem Egyptomban) hanem Londonban részvénytár
saság alakult, egy temetőhely beszerzése czéljából: ebek,
macskák és madarak számára. The zoological Necropolis
Association. -- Az "Állattemetkezési·egyesület" nevet
viselö s egészen komoly színezetü vállalatnak alaptőkéje

10,000 font sterling. - A társulat védnökei közt nem
egy,grófnöt, marquit, sőt papokat is találunk. - Igaz
gató tagjai a többek közt egy generalis és egy orvos,
(nem állatorvos!) A vállalat alaptőkéje a "London-kerü
leti-bankv-ban van elhelyezve. - A programm igy hang
zik: "Mi London közvetlen szomszédságában egy teme
tőt akarunk berendezni: ebek, macskák s madárkák szá
mára; hogy igy, - a mennyire lehetséges - a kimult
kedvenczek emlékét ki-ki tetszése szerint - emlékszeb
rok által is - megörökithesse."

(A tavalt" lourdut") bucsujárás tagjai közől első meg
halt: Lukasz Josepha k.a. Pozsonyban, utánna gr. Batthyány
Józsefné (Lujza) csillagkeresztes hölgy, Pozsony. Azért em
litjük, hogyabucsujárás tagjai értök imádkozzanak, amint
a lourdesi barlangban tartott magyar istentisztelet alkal
maval megigértük.

---------.....--------------
Szerkeszti: Z A D O R I JÁ N O S.

Elliflzetési dlJ egélzévre 6 trt. oszt. ért.

Esstergom, 1882. Nyomatott Buzárevita Gusztávnál,



A VÖRÖS CSILLAGOS KERESZTES VITÉZEK
RENDJÉNEK MÜKÖDÉSE ÉS ÉRDEMEI MA

GYARORSZÁGBAN.
(Lásd a 321. Iapot.)

A rend Magyarorszdgball meglelepedik ls Pozsonyban
commendd; nyer.

Keresztély szász herczeg, bibornok és Magyar
ország primása a rendnek egyházias szellemét ismerve,
oly nagy bizalommal viseltetett irányában, miszerint
maga mellé 17°7 körül kanczel1árul és egyházi ta
nácsosul a rendnek tagjai kőzűl választott. Előbbi

tisztre Giitzl Ferencs :Jeromos utóbbira Freitalt Lbrmcz
szemeltetett ki általa. Götzlt később Thumscher Fe
reucz követte. Midőn Keresztély herczeg mint csá
szári főbiztos a birodalmi tanácson Ratisbonban mű

kődőtt, udvari papjainak kitünő hasznát veheté.*)
Látván' Erdődi Gábor Antal gróf, egri püspök,

mily jeles udvari papokat bir a herezeg-primás a rend
tagjai kőzül, e czélből szintén a rendnek nagymeste
réhez fordult és tőle titkárul Mader Antalt nyerte.

A szász herczeg udvari papjainak hű szolgála
tait elismerő jutalomban ohajtván részesíteni, III. Ká-

*) Ez időből a főváros levéltárában a .Patronalia" csomagban szá
mos levél van Gőtzltől, névleg alamizsnás sz. János, a vizi-városban építendő

plebánia templom stb. ügyében. Mindezekből kitetszik, hogy a város ta
nácsa igen nagyra becsiilé ezen prímási titkárt.

'lj M, Sio~ ~III. kötet. IX. fUze~ 4~.
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roly királyhoz fordult, hogy számukra magyarhoni
egyházi kitüntetéseket kieszközöljön, minek következ
tében Freitag és Götzl prépostokká lettek. Utóbbi a
sz. Zsigmondról czimzett budai prépostságot kapta
1720. febr. 2-án kelt királyi adománylevél ') által,
mely Putanicz ker. János esztergomi kanonok halá
lozása következtében üresedésbe jött.

Erdődi gróf is kivánta megjutalmaztatni hű tit
kárát hosszu szolgálataiért, kinek 173 I. márt. 27-én
szintén a sz. Zsigmondról czimzett budai prépostság
adományoztatott, 2) melyet Götzinek 1729-ben történt
halála után, Békássy Ferencz szombathelyi kanonok
birt s ennek, arról történt lemondása után, ment az
át Mader Antal birtokába.

Azonban Keresztély szász herczeg a rendnek
tagjait, nem csak mint udvari papokat kivánta érseki
megyéjében használni, hanem rajta volt, hogy azokat
hivatásszerű foglalkozásban is alkalmazza, a mire igen
jó alkalom kinálkozott neki Pozsonyban. Ott Széché
nyi György eszt. érsek, árvaházat kivánt volt alapi
tani, mely azonban sikert nem aratott, vagy mivel
az alaptőke a vállalatra elegendő nem volt, vagy
mivel a török és belháborúk erre akadályul szolgál
tak. Az árvaháznak szánt épület üresen állott és csak
olykor foglaltatott el az átköltöző katonaság által.
Ezen épület a hozzá tartozó nagy telekkel együtt,
egykor Vesselényi Ferencz nádornak birtoka volt.
A 28,857 négyszögölnyi telken, mely majdnem oly
terjedelem, rninő Pozsony belvárosának területe, di
szes kert csinos nyaraló val, rétek és szántöföldek lé
teztek. 1720-ban Keresztély herczeg az épületet ki
javittatá és szegények ápo1dájául (Ptochodochium)
szánta, melyben a felügyelést a csillagos keresztes
rend tagjaira kivánta bizni.3)

1) Liber Regius az országos levéltárban.
') U. o.
") Korabinsky, Geogrv--Historísches Lexikon. 564.
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Hogy azonban az idegen rend hazánkban egész
jogosan megtelepülhessen, azon volt, miszerint a haza
törvényei által, országgyülésileg elfogadtassék és
rneghonosittassék. Ezen szándoka a biboros szász
herczegnek az I 723-ik évi pozsonyi országgyülésen,
sikerült, hol a 96. törvényczikk a rendnek a meg
honosulast megengedte.

E nagyfontosságu törvényczikk szószerint a kő

vetkező :
»Ordo Crucigerorum Hospitalariorum cum Ru

bea Stella, .in Regnum Hungariae, et Partes eidem
annexas recipitur.

Articulus XCVI.
Ex quo Sacer Ordo Crucigerorum Hospitalari

orum cum Rubea Stella, per sedulam Hospitalium,
et Nosocomiorum curam, et Administrationem, in
pluribus Regnis et Provinciis, per eundem zelose
exercitam, magnos Christianae Pietatis Fructus ope
rari comperiatur, nec minorem in hoc pariter Apo
stolico Regno Hungariae, post Ejusdem receptionem
ex oblata quoque Patriae Nobilitatis Filiorum, in
Ordinem suum susceptione, et ad Functiones, ac
Beneficia sui Ordinis, eorundem admissione Fructum,
Status, et Ordines sibimet merito pollicerentur. Hinc
praevia Suae Caesareae, et Regiae Majestati humil
lima supplicatione, et accedente Ejusdem benigno
assensu, ad demissam quoque, coram Statibus, et
Ordinibus, eo fine factam Ejusdem Instantiam, ac
zelosam Eminentissimi, ac Serenissimi Cardinalis Ducis
de Saxonia, Principis Archi Episcopi Strigoniensis,
et Primatis Regni, nec non Venerabilis Cleri Regni
Hungariae Interpositionem, determinatum est: ut idem
Sacer Ordo, in Regnum istud, et Partes eidem an
nexas, Voto tamen, et Sessione absque omni, pro
recepto et stabilito habeatur, Fundationesque Hospi
talium, et Nosocomiorum , debito modo et ordine, ac
a Fundatoribus praescripta Cautione administrare i

4(
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Non secus aliarn etiam Bona Fundationalia, pure
Saecularia, et liberae Fundatorum dispositioni sub
jecta, Jure et Titulo duntaxat Pignoratitio possidere
valeat, Filosque Nobilitatis Patriae, aliosque Natio
nales, in Ordinem recipiat, et idoneos ac capaces,
ad Beneficia quoque Sui Ordinis assumat."

Az ápoida gondozása az igy meghonositott rend
nek három tagjára bizatott, kik a sz. Márton és sz. Li
pótról nevezett pozsonyi Cornmendát képezték. mely
nek parancsnokává a már emlitett Giitz! Ference a bi
bornok titkára, és sz. Zsigmondról czimzett budai pré
post neveztetett ki.

Hogy mily örömmel fogadtatott a rend Pozsony
ban és mily üdvösen működött ott, kitetszik Bél Má
tyásnak részrehajlatlan nyilatkozatából, melyet annális
örömestebb veszünk át, mivel tudvalevőlegő Pozsony
ban az időben több mint tiz éven át az ágostai feleke
zetűek predikátora volt. E tudós férfiu mint tanu a po
zsunyi rendházról igy nyilatkozik :*) "Ezen rendből

hárman laknak az épületben, kik az ápoldának gond
ját viselik. A kiket e falak közé felvesznek, azokat
szivesen táplálják, tisztán öltöztetik, s ha rosszul érzik
magukat, nagy gonddal ápolják. Ha az igazat meg
kell vallanunk, azt véljük, hogy ezen intézet felette
tiszteletre rnéltő és a közjó tekintetében nagy érdemü.
Az ápoldán kivül a terjedelmes kertet is kezelik.
Felesleges volna felsorolni a város tanácsa és a rend
küzött 173 5-ben junius havában történt tárgyaláso
kat, melyeknek eredménye a Felség közbejöttével az
volt, miszerint a rend tagjai szabályaik szerint együtt
fognak lakni s tekintetbe veendik a város jogait és
adóit; a város ellenben a Hospitalariusoknak terhére
nem leend. E föltételek mindkétrészről hitelesitett
okmányokban foglaltattak. A város maradandósága
megkivánja, hogy jogait védje és jövőjéről meg ne

*) Notítia Hungariae Novae. J. 616.
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feledkezzék. De méltányos, hogy a Magyarországban
ujonnan felvett rendnek, a város részéről a szerétet
ben val6 részesitést is kivánjuk, miután jogait nyil
vános törvény utján elfogadta." Igy Bél Mátyás.

A szerény pozsonyi Commenda, első parancs
nokának Gőtzl Ferencznek 1729-ben történt halála
után Erdődi grMnak s egri püspöknek jeles titkárát
Mader Antalt kapta parancsnokául, ki mindent ugy
folytatott, mint azt előde megkezdte volt. Hogy
azonban a parancsnoki jövedelmet növelje, sikerült
neki a sz. Dorottyáről czimzett soproni javadaimat
is megnyerni, mely ut6dára is átment. Az I7 J I - ben
nyert sz. Zsigmondről czimzett budai prépostsághoz
kiváló érdemeiért, még 1748-ban a sz. Hyppolitről

czimzett znaimi prépostságot is nyerte és igy a
morva őrgrMság praelatusai közé számittatett.

Mader parancsnoksága idejében 1744-ben az
ápoida számára Eszterházy Imre eszt. érsek termé
szetes márványból nagyszerü templomot kivánt épi
teni, melynek föfalai már jócskán emelkedtek, midőn

az érseknek I7 45-ben decz. 5-én történt halála az
épitkezést félbeszakította.

Mader oly tekintélyes férfiu volt, hogy midőn

Böhrn Ferencz a rendnek nagymestere meghalálozott,
a rend által nagymesteri egyetemes helynökké meg
választatott és a rendnek kormányával megbizatott.
Midön ez okból 1750-ben Pozsonyből távoznék, utő
dául ott wisenthali Schleichart Kdroly neveztetett ki,
kinek kedveért Mader a sz. Zsigmond prépostságről

is lemondott. .

Már Mader idejében szó volt arról, miszerint a
pozsonyi Commenda egyesitessék a sz. Zsigmond
czirnü budai prépostsággal. Ennek kieszközlésére
Schleichart vállalkozott, ki az ország nagyjainál és a
befolyásos körökben igen kedvelt egyéniség volt,
azonban minden fáradozás daczára az nem sikerült
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neki, a minek következtében figyeimét főkép arra
forditotta, miszerint Budán a, sz. Zsigmond prépost
ság jogait és birtokait visszaszerezze, valamint hogy
az ujdon épülö királyi várpalotában a prépostsági
templom helyett alakul6 kápolnában a lelkészkedést
a rend számára megnyerje, ez okból utazásokkal
igénybe levén véve, a pozsonyi parancsnokságről

lemondott, hol őt 1768-ban Brenni János Anuu
követte,

Ennek ut6da a pozsonyi Commendában Eberle
Sebestyén Bálint lőn, miután I777-ben sz. Zsigmond
budai prépostságot az egyetemnek átengedte, vala
mint ettől, ugy 1785-ben a pozsonyi parancsnokság
r61 is felmentetett, mert az ápolda II. J6zsef rende
letéből meg lőn szüntetve és az alapitvány jövedelme
melyből eddig 60-70 szegény láttatott el, a po'
zsonyi szegények kőzött kiosztand6 180 segélydíjra
lőn átváltoztatva I) .

A sz. Zstgmondr61 nevezett budai prépostság.

Mielőtt a keresztes-vitézek rendjének Budán val6
megtelepedéséről érdemlegesen sz6lhatnánk, meg kell
ismerkednünk a sz. Zsigmondről nevezett budai pré
postság történetével.

IV. Károly, r6mai császár és Csehország kirá
lya kiváló tisztelettel viseltetett a szentek ereklyéi
iránt, • melyek között felette :'nagyra becsülte sz.
Zsigmondnak, Burgundia királyának testét.f) melyet
Carlstein nevü várkastélyában, Prága mellett, őriz

tetett. Kegyelete ezen szent iránt fokoz6dott akkor,
rnidőn életveszélyes betegségéből, a szentnek köz
vetitése által épen azon időben szabadult meg, mi-

,) Annales Sacri militatis Ordinis Crucigerorum cum rubea stella in
Praepositura S. Sigismundi Budae. MSS. - és Fuxhoffer-Czinár, Mo
nasteriologia II. 178.

") Vértanuságot szenvedett 524·ben. Lásd a Bollandistákban : Pape
broch S. J., Vita S. Sigismundi I-a Maji.
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dön buzgó neje Erzsébet, az ereklyék előtt könyör
gött. Sőt ugyancsak Erzsébet fejedelemasszony, a
nehéz szülés veszedelmeit, ezen ereklyék buzgó tisz
telése következtében kerülvén el, másod szülöttét,
sz. Zsigmondnak hathatós közbenjárásáért való há
lából nevére kereszteltette. Zsigmond, a későbbi

magyar király, tehát mivel születése óta védszentjé
nek oltalmát kiválólag tapasztalhatta, magát irányá
ban hálára kötelezve érezte, azért uj hazájának szék
városában, a budai várban, számára I424-ben diszes
templomot építtetett, melyet társas káptalannaliátott
el, J) a melynek Schallaga Miklós polgár, mint másod
alapító, tetemes jószágot adományozott. 2)

Mivel Zsigmond király udvarában mindég szá
mos cseh tartózkodott, azok számára sz. Zsigmond
temploma engedtetett használatul. Igy történt hogy
időfolytával a csehek nemzeti templomává lőn. ~

Melybe I. Mátyás király 'első neje Katalin, Podjeb
rad György cseh királynak leánya I464-ben temet
tetett,') kinek tetemei 182 7-ben, jan. I 3-án, midőn

a mai sz. György-tér szabályoztatnék, gazdag sir
boltban megtaláltattak. ll)

I) Referunt . . . . principis magnificentiam superbissíma ejus aedi
ficia: atque illa inprimís, quae Budae statnit.Aute arcern sacellum erexit,
quod divo Sigismundo dicavit : eujus quippe numini se peculíarí religione

fecerat obnoxium, idque amplissimo sacerdetum collegio donavit. Bonfin.
Dec. HI. Lib· III.

o) In der selben Zeit stifft König Sigmund ein halbe Domerey in
der stat zu Offen in der Judengass, in der Newen Cap ellen in Gotis ere,

und gab darzu desselben Schallaga Niclaus guter, und auch in Sant Sigis
munds ere zu demselben Stifftedas maiste ta ill, also das dasselbe Stifft

vollebracht ward." Windeck, Chronic. CXXI.
a) Schier Xistus. Buda Sacra 58.

') Anno l464. Mense Februario Kunegundis Regina, quam Hungari
Catharinarn dixere, Phtysi eonsumta in aede S Sigismundi Budae honori
ficentissime nec absque luetu Mathiae Regis sepulta est. Pessina, Mars
Moravieus. 1690.

fi) Jankovieh, Budán felfedezett gazdag sirbolt 15. és Tudom, Gyüj
tem ény 1827. II. 51.
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Sz. Zsigmond temploma időfolytával több neve
zetes eseménynek szinhelyévé is lőn.

Mátyás király halála után 1490-ben a királyvá
lasztás ügyében, a felek közt surlédasok s majdnem
belháboru támadt, ekkor a pártok fejei sz. Zsigmond
templomában jöttek össze, hogya békéről tárgyal
janak. Az egyik rész vezetői Dóczi Orbán egri püs
pök és Báthori István erdélyi vajda, a másiké Er-

'nust Zsigmond pécsi püspök és Újlaki Lőrincz sze
rémi fejedelem valának. Azonban mindamellett, hogy
többször is összejöttek, mit sem végeztek. ')

Midőn IS 14-ben Bakács Tamás a pápátől en
gedelmet nyert arra, hogy Magyarországban keresz
tes hadat gyüjtsön, nagy kisérettel sz. Zsigmond
templomában megjelent, hol ünnepélyes sz. mise után
szőnoklat által a keresztes hadat kihirdette. 2)

E keresztes-hadnak szervezése azonnal megkez
detett. Fővezérévé Dózsa György szemeltetett ki,
kinek Bakács bibornok s pápai követ sz. György
napján adta át a vörös keresztes zászlót. Ezen át
adásnak helyeül Istvánfi sz. Zsigmondnak templomát
mondja,") mig Szerémi György müvében sz. Györgyé
emlittetik.4) Szerémi állitása, nézetem szerint a va16,
mert ő egyidejü ir6 és szemtanu volt, de azért is,
mert sz. György temploma, mint a várnak legterje
delmesebb piaczán álló, ily ünnepélyekre igen alkal
mas vaja. Állott pedig e templom a mai disztéren,
mely hajdan sz. György térnek neveztetett, ott, a

I) "De pace iterum agi coeptum in divi Sigismundi aede quae pro
arce est, primates utrinque convenere. Hinc Urbanus et Stephanus Báthor,
Sigismundus illinc et Laurentius ... Colloquium ibidem' ter quaterve ha
bitum, nihil tamen de solida pace decerni potuit," Bonfin. Dec, IV. Lih, IX.

0) "Cardinalis templum Divi Sigismundi rnagno comitatu ingressus,
sacris peractis Pontificis indultum pro concione promulgat " Istvánfi, His

torill Regni Hungariae. 1758. Líb. V. 41. I.
a) "Igitur Cardinalis in eadem Dini Sigismundi aede stb. U. o.
') Emlékirata Magyarország romlásáról. 58. I.
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hová többen sz. Magdolnáról nevezett magyárok
plebániáját helyezik. És pedig állott a mai disztér
nek éjszaki részén, mintezt más helyen*) bebizonyitottam.
Ennek átalellenében állott Bakács Tamásnakháza is.

Sz. Zsigmond templomának helyszinelését illető

leg meg kell jegyeznünk, hogy az a mai sz. György
térnek déli részén állott és pedig szentélyével kelet
nek, kapujával nyugatnak fordítva, tehát a vár hosz
szaval keresztben. Délre mellette állott a préposti
lak, éjszakra pedig a Begina apáczák két háza. Köz
vetlen a templom mellett az, rnelyet Eötvös Orso
lya, margitszigeti apácza 1536-ban adott el nekik, e
mellett északra pedig ama ház, melyben megtelepe
désük óta laktak. E házcsoportozatot két utcza
szegélyezte, melyek, ugy mint mai nap is, a várból
a királyi lakba vezettek, a nyugotra fekvő sz. Zsig
mond- a keletnek fekvő pedig evangelista sz.
János utczájának neveztetetett. A sz. Zsigmond ut
czája keleti homlokzatát tehát képezték délről észak
felé, a préposti lak, a sz. Zsigmond kápolna, a Be
ginák két háza. Ellenben nyugati homlokzatát, szinte
délről északnak a Bánfiak háza, sz. Zsigmond kano
nokok háza, Som és mellette Bombardarius Márton
házai. Ev. sz. János utczája keleti homlokzata képez
tetett a prépostsági lakház, a templom és a Begi
nák hézai által, melyek tehát két utczára szolgáltak.
Ev. sz. János utczája nyugati oldalán állottak a cse
ribarátok zárdája és temploma, melyet köz követett,
melyen tul egykor Werner gróf és budai biró, ké
sőbb Zápolya, ez után Verböczi és végre a budai
basa háza volt, hidféle átjárattai a templom- később

mecsetbe. E háztól északra Sellatoré, e mellett
Czeglédi kanonoké és végre Szabőé. A sz. Zsig
mond templom körüli házcsoportozattól délnek tér
volt, mely sz. Zsigmond terének neveztetett. Ezen
győzte le lovagdiadalban Mátyás királya cseh Ho-

*) Ti>rök mécsetek Budán,
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lubárt. A tért 30 láb széles árok metszette át, mely
át vala hidalva. Ezen túl ismét térség egész a Fris
palotáig, mely előtt Mátyás idejében szobor állott. E
házcsoportozatot keleten és nyugaton falak kere
tezték körül. Előbbi oldalon a zsidó- utóbbin az ev.
sz. János kapuja vezetett ki á várból.

Mivel ezen általam megállapitott helyleirás eltérő

attól, melyet Rupp és mások eszközöltek, azért kö
telességemnek tartom minden egyes állitásomat be
bizonyítani.

Kiindulok Bánfi Miklős, utóbb fiának házától, mely
állitásom szerint a királyi palotával szemközt fekvő

házcsoportozat délkeleti sarkán állott, ott körülbelül,
hol jelenleg József föherczegnek palotája van. Ezt
bizonyitom Székely (Zekel) István budai birónak és
a budai tanácsnak 15 ra-ben kelt okmányával*), mely
ben Bánfi házának fekvése igy határoztatik meg: "In
vico S. Sigismundi vocato, ante castrum Budense in
contigua vicinitate domus nonnulorum dominorum
Canonicorum Capitularium prenotate Ecclesie S. Si
gismundi a superiori (éjszakről), ubi ab inferiori
(délről) partibus murus ante prefatum Castrum Bu
dense ab antiquo constructus, vicinatur. habite. Ex
opposito autem domus domini Prepositi pretitulate
Ecclesie Sancti Sigismundi et alia domus regia fris
palotha vocata, fundata et constructa habentur. "
Ebből kitetszik, miszerint Bánfynak haza szegletház
volt, melynek déli szomszédságában csak a castrum
(királyi palota) előtt létezett fal volt; északról a ka
nonokok háza, nyugatról nincs szomszéd emlitve, de
a mint látni fogjuk, várfal létezett, keletről a sz.
Zsigmond-utcza, melyen tul a prépost háza.

Bánfy házával keletről a : prépost házán kivül
még maga sz. Zsigmond temploma is volt szemközt,
mint ez kitünik II. Ulászlónak I 514-ben kelt s szintén

*) Neo Regestrata Acta. 583. csom. 5. szám.
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Bánfy házát leir6 okmányáb61, ') melyben áll :Ex
opposito ecclesie bte Marie Virginis Noue aliter
Sancti Sigismundi vocati, ante Castrum Budense fun
date." Jele, hogy Bánfy házával szemben a pré
postsági épület mellett, ott állott a sz. 2~mond

templom is.
A sz. Zsigmond káptalanbeli kanonokok háza

tehát délre határos volt Bánfyék házá val, északra ~dig
Sornék házával, melyet Som Gáspár, jösénakfia
ISIs-ben Perényi Jmre nádor házával, mely az ot~
utczában feküdt, cserélt fel. Az ezen ügyben Péter
sz." györgyi gr6f, mint országbir6 által kiállitott ok
mányban') Sornék, később Perényi háza igy helyszi
neltetik: "Antelatus Gaspar de Som, totalem Dornum
suam lapideam, in preallegata ciuitate Budensi ex
opposito Domus in qua Religiose Domine Begine
ordinis Sancti Francisci, nunc residerent existentem et
habitam cui quidem domui prefati Gasparis a meri
dionali Domus Canonicorum Ecclesiae beate Marie
virginis minoris aliter Sancti Sigismundi vocate, ante
castrum Budense constructi. Ab aquilonari vero par~

tibus sive plagis Domus circumspecti Magistri Mar
tini Bombardarij Regij Majestatis, contigue dicitur
vicinari, tam videlicet anteriorem quam etiam poste
riorem partes usque ad murum ciuitatis Budensis,
ibidem habite." Tehát a sz. Zsigmond káptalanbeli
kanonokok háza, északnak határos volt Somék házá
val, ez pedig Bombardarius (tüzér) Márton házával.

Nyugatnak Sornék házát61 a város fala volt,
melyre a ház falaival támaszkodott. E fal, mely a
várost nyugat felől szegélyezte bizonyára a kanono
kok háza mögött, ugy mint Bánfiék házánál is, el
huz6dott.

Mielőtt az utcza tuls6 felére átmennénk, annak

I) Magy. orsz. Diplom. Levéltár 22,563. v. Neo Reg. Acta 581. cs. 4, sz.
l) Neo Regestrata Acta 605. cs. 30. sz,
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nevével kell megismerkednünk. A Budaváros tanácsa
által kiállitott s általunk idézett okmányban: "Vicus
S. Sigismundi" elnevezést találunk, mig a második
okmányban, melyet II, Ulászlótól idéztünk, ugyanazon
Bánfy-féle ház mellett levő utcza: "vicus sive platea
antiqua per Judeos quondam inhabitata", kifejezéssel
jeleltetik. Ez igen fontos adat annál is inkább, mert
Windeck is, mint idéztük volt, a sz. Zsigmond pré
postságot, a zsidó-utczában mondja alapitottnak.
Azonban II. Ulászló nyilatkozatából tisztán megért
jük, miszerint a sz. Zsigmond-utczában az ő idejében
már nem laktak zsidók: "per Judeos quondam inha
bitata. " De rnivel bizonyos, miszerint Budavárban
egész a török időkig laktak zsidók, kellett azoknak
más utczában lakniok, És mivel az okmány; "platea
antiqua"-ról beszél, kellett "platea nova"-nak is lenni,
és ime, már a budai törvénykönyv') két különféle
"Judengasse"-ről beszél. Az egyik az "aite," mely,
mint láttuk sz. Zsigmond utczává lett és melyröl az
emlitett törvénykönyv igy emlékezik meg: "Von
huet des tores vnd turnes, pey der alten Juden-gas
sen. "2) Evvel ellentétben áll a másik zsidó-utcza, me
lyet ujnak nevezhetnők, habár arról a törvénykönyv
minden epiteton nélkül tesz emlitést. Ebben csupán
egyedül volt szabad a zsid6knak kereskedést űzniők :\)
Igy tehát már a XIII. század óta két utcza létezett
Budán, a zsidók birtokában.

Ismervén a régi zsidé-utczát,: már most az ujnak
helyét is ki kell jelelnünk. Erre nézve utmutatásul
szolgál Verancz Antal igen becses feljegyzése, 4)
mely sző szerint a következő: "Mynd az ewt Buda
utczát kyknek wala newe, Mynd szent wcza, Olasz
wcza, szent Pál wcza, Sydo wcza és etwes wcza,

') Ofner Stadtrecht von [244 -1421. kiadták Michnay és Lichner•
•) U. o. 14. l.
l) U. o. lIS. 1.
O) Podhraczky József. Eredeti két magyar krónika, 58. 1.
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meg alatatak, meglyk wczak Zent Giergy Piaczatewl
fogva hoszatára szombat kapwuig walanak." Mivel
azonban tudjuk, miszerint sz. György terének a mai
disztér neveztetett, ennél fogva a zsidó-utczának a
mai disztértől északnak kellett feküdnie. Az Ofner
Stadtrecht kiadói az eddigi bécsi-kapu; most Vérbő

cziutczát tartjáki) a zsidó-utczának. Ezt csak rneles
leg, mert erről más alkalommal bővebben leend sző.

A sz. Zsigmond-utcza tulsó, azaz keleti során
találtuk emlitve a Begina-apáczák házát, melyben
akkor, azaz IS Is-ben laktak, mely Somék házával
átal ellenben feküdt. Ezen háznak, vagyis zárdának
környékét többször is igen részletesen találjuk leirva,
A sok kőzül álljon itt csak a következő. helyjelzet,
mint czélunknak kiválólag megfelelő, mely Zápolya
János királynak, I536-ban kiállitott amaz okmányá
ban 2) előfordul, melyben a Begina-apáczákat meg
erősiti azon háznak birtokában, melyet Orsolya nyul
szigeti sz. Dornonkos-rendű apáczától, Eötvös Tamás
leányától vettek és a város tanácsának meghagyja,
hogy őket annak birtokában megoltalmazza. Ezen
okmányban a vett. házon kivül a Beginák-zárdájának
helyrajza is előfordul, ily módon: "Domum suam in
ipsa Ciuitate nostra Budensi prope Sanctum Sigis
rnundum habitam et domui seu Coenobio Religio
sarum Dominarum Beginarum T ertii Ordinis Beati
Francisci Confessoris observantiam regularemgeren
tium atque profitentium, ante Claustrum seu Monas
terium Sancti Joannis Evangelistae sito et adjacenti
fere connexam." Ebb61 kitetszik, hogy Eötvös Or
zsolya háza délnek, közel "prope" állott a sz. Zsig
mond templomához; éjszaknak pedig "fere connexam"
tőszomszéd volt a Beginák zárdájával, mint az ok
mány további szövege "contiguam ejus vicinitatem"

'l U. o. Erkliírendes Wörterverzeichniss. 290. 1.
") Monialium Vetero Budensium 14 cs. 2J. 1.
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által is kifejez. A Beginák zárdájának környezete e
szerint keleten a sz. Zsigmond-utcza és ezen túl
szemközt Somék háza; délnek Eötvös Orsolyától
vett házuk, nyugatnak a ferencziek zárdája, helye
sebben temploma. mint ezt alantabb látandjuk. Mi
vel "ante Claustrum" említtetik, azt vélem követ
keztetni, miszerint az apácza-zárda homlokzatával
keletnek, a ferencziek zárdája felé volt fordulva és
mintegy feléje tekintve, állott előtte.

Az Eötvös Orsolyatől vett háza a Begináknak
északről tőszomszéd volt a Beginák eredeti zárdájá
val, délnek közvetlen szornszéd nem emlittetik, hanem
"prope Sanetum Sigismundum" jelzés szolgál a szorn
szédság kijelélésére. Ez pedig nem jelenthet mást,
mint hogy a ház és templom között valamely kőznek,

térnek, utczácskának kellett lenni.
.Sz Zsigmond temploma ezek után északről sza

badon állott, mert közte és Eötvös Orsolya háza
között köz volt. Nyugatnak előtte futott a róla ne
vezett sz. Zsigmond-utcza, ezen túl szemkőzt a Bán
fiak háza. "Ex opposito (mondatík') Bánfy házáról
Ecclesie bte Marie Virginis Noue aliter Sancti Sigis
mundi vocati" és "Ex opposito Ecc1esie bte Marie
Virginis ante idem Castrum nostrum Budense", 2) ettől

északra a kanonokok háza. Keletnek, az utczán túl,
véle szemközt a cseri-barátok temploma és zárdéja.
~nek mellette a prépost háza.

Mielőtt a most leirt házsornak keleti ol
dalán szemközt fut6 házsorra átmennénk, meg kell
ismerkednünk a közötte fut6 utczával. Ezen utcza ne
vét Ev. sz. János templomátől nyerte, mely az utczát
homlokzatával uralta. Róla és. sz. Zsigmond-utczájá
ról, Ursinus Velius, T. Ferdinánd királynak udvari
történetirója mondja :'1) "Ex urbe ad arcem viae duae

I) Neo Regestr. Acta. 581. cs. 4. sz.
l) U. o. :M. O. D.L; 22.563.
lj De belle Panonico Libri X. Kellár-féle kiadás 16.1.
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amplae." Tehát ezen két széles utcza szolgált köz
lekedésül a vár és a királyi palota között.

Lépjünk át az' utcza másik felére és pedig a
Beginák házánál, mely "ante Claustrum seu Monas
terium S. Joannis Evangeliste" állott. Itt, tulajdonké
pen, nem a ferencziek zárdájához, hanem templomá
hoz értünk, mert egy q8I-ben kelt okmány') igy
nyilatkozik: (Monasterium, vagy Claustrum) "Religi~

osarum Dominarum Beginarum prope fores Ecclesiae
Beati Joannis Evangeliste ante castrum Budense",
a mely szerint a Beginák kolostora tulajdonkép ev.
sz. János temploma előtt állott, miből az következik,
miszerint a ferencziek zárdájának a templomtól dél
nek kellett feküdnie. Ezt annál is biztosabban állit
hatjuk, mert kimutathatjuk, hogy sz. János templo
mától északra miféle házak állottak. A közvetlen
mellette fekvő, I352-ben, mint Werner gróf és bu
dai birónak háza igy iratik le :2) "Palatium suum
quod prope ecclesiarn Sti Joannis evangeliste est, ...
ita videlicet quod medietatem ejusdem a parte da
nubiali seu orientali sitam et aliam dimidietatem a
parte occidentali etc." Ezen házhoz, mely palotának
neveztetik, a mellette levő térség is tartozott, me
lyen az okmány szerint a tömlöczök léteztek. Ily ha
tározottan körülirva, majd később is felismerhetjük e
házat.

Lássuk most a "platea Sancti Johannis Evan
geliste" hazsorát. Két okmány,") az egyik I503-b61,
a másik I 507-ből, melyek Czeglédy Endre budai
kanonoknak házával foglalkoznak, leirják e házsort.
Czeglédy háza a sz. János utczában feküdt és kör
nyéke oly praecisiéval van leirva, hogy ezen utczá
nak házsorát szépen össze lehet állitanunk. E szerint
"Domini Johannis de Zápolya Comitis pepetui terre

') Monial. Vetero-Bud. J4. cs. 33. 3Z.
O) Neo Regestrata Acta 604. cs. I. sz. .
" Knauz. A bud. káptalan Regestai. M. T. Tár 1863. XlI. 36:és 138.
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Scepusiensis, Necnon circumspectorum Gasparis Sel
latoris ab vna ac Pauli Zabo, alias Zalaydictj con
Ciuium Budensium ab altera partibus. Igy tehát dél
ről északnak ily sorban állottak a házak: I. Zápo
lya Jánosé, 2. Sellátor Géspáré, 3. Czeglédy Endre
kanonoké, 4. Szab6,· máskép Szalay Pálé.

Habár az egész házsor, mint sz. Zsigmond
temploma szomszédságában levő érdekel, mégis fő

kép Zápolya házára kell forditanunk figyelmünket,
mely ev. sz. János templommal tőszomszédságban

állott, mert egyelőre a templom helyzetét igértük
meghatározni.

Zápolya János házát, már mint Verböczi István
tulajdonát körülményesen leirva találjuk Thurn
schwamb János által,") a ki igy ir: "Az öreg Ver
bőczi István Szerenesin János özvegyét vette el és
Budán a vajda (Zápolya János) atyjának házában
lakott, sz. János temploma mellett, a mely a sarut
lan szerzetesek zárdájáé, A vajda atyjának házából
az utcza felett fa-folyosó vezetett át a sarutlan
szerzetesekhez. És mivel Verbőczi István nagy pá
pista - volt, a sarutlan barátoknak naponta kellett
házában misét rnondaniok."

Ime Zápolya háza sz. János temploma mellett,
ott, hol W ernéré állott, mellette utcza, vagy köz,
ugy mint Werneré mellett a telek a tőrnlőczőkkel.

Mivel e házsor, mint látjuk sz. János templo
mától északnak esett, ugy bizonyos, hogy a tem
plomtól délnek kellett (a cseribarátoknak nevezett
ferencziek zárdájának) állani. Mivel pedig a tem
plommal szemkőzt voltak a Begina-apáczák házai,
ezek mellett pedig sz. Zsigmond temploma, ebből

az következik, hogy sz. Zsigmond temploma a fe
rencziek zárdájával szemközt esett.

Sz. Zsigmond templomának ev. sz. János tem-

. *) Enge!, ®efd.>üVte t>e~ Ung. lnei~~I. 197.
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plomához volt közelségét feltüntetik Buda látképei
is, névleg Meldemann nagy képe. Hol ev. sz. János
tornya mellett, mely felett tisztán ki van irva:
"S. JOANNES PARFUSSER CWSTER," egy alacsony, sok
gumos gulaalaku torony látszik, mely felett áll: "S.
SIGMUND."

Helyrajzi tételeink közül még egy van hátra,
melyet be kell okmányilag bizonyitanunk, ugyanis, mi
szerint sz. Zsigmond temploma körül épületcsopor
tozattől délnek térség volt. Ennek bebizonyitására
idézem ezen térnek körülményes leir6jának, Ursinus
Veliusnak szavait: :,Ex urbe ad arcem viae duae
amplae fuerunt, ante eam arca ingens est, cujus in
medio signum positum erat, Hercutis, opus Mathiae,
regis. Inter arcem areamque fossa ducta est lata pe
des triginta, quae comittitur ponte." Ezen térség "sz.
Zsigmond" terének neveztetett, a melyen történt szá
mos történeti nevezetességü esemény kőzül csak azt
emlitem, miszerint rajta győzte le Hollés Mátyás ki
rály a cseh Holubárt, a mit Galeotti igy jegyzett
fel"}: "In platea dini Sigismundi actum est; fit con
cursus Regis et Holubaris," stb.

Elég legyen ez sz. Zsigmond temploma helyé
nek és környékének meghatározására.

Azonban nem csak a helyszinelést voltunk kény
telenek az eddigi nézetektől eltérőleg megalapitani,
de kénytelenek vagyunk eltérni a templom elneve
zése tekintetében is. Eddig a sz. Zsigmond temploma
és a boldogságos Szüznek uj, vagy kisebb temploma,
külőn két templomnak tartatott, mely ut6bbinak azon
hely jeleltetett ki, a hol most a vári szinház van,
mely azonban, mint láttuk, ev. sz. János temploma
volt. Itt az jutott feladatunkul, miszerint bebizonyít
suk, hogya fent említett két elnevezés, nem két kü-

*J De Dictis et factis Mathiae, Schwandtnernél Scriptores Rerum
Hungaricarum fol. I. 547.

Vj 14. 5ioll XIII •.kötet•.IX. füzet. 42
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lőn, hanem ugyanazon egy templomot és pedig sz.
Zsigmond prépostsági templomát illette. Erre nézve
bizonyságot szolgáltat a gyakorlatban volt elnevezés:
"Ecclesia beate Marie virginis minor, aliter Sancti
Sigismundi vocata, ') a melyből egyenesen arra lehet
következtetni, miszerint az első elnevezés az ujabb,
melyhez a régit, mint ismertebbet is szükséges vala
hozzácsatolní. Továbbá világos, hogy ezen két el
nevezés egy és ugyanazon épületet illette e mondat
ból : "Ex opposito Ecclesie bte Marie Virginis Nove
aliter Sancti Sigismundi vocati." Itt világosan csak
egy templomépületről van SZÓ,2) mely szernkőzt állott,
melynek azonban két neve volt.

A "nova ecclesia bte Mario virginis in Castro
Budensi" czim a XV. században kezdett vegyest
használatba jönni a sz. Zsigmond czimmel, ugy, hogy
lassan ez utóbbi elmaradt. Bizonyság erröl az 1562
ben a zsinatra megjelenni kötelesek lajstroma, mely
ben csupán: "D. Praepos, Saecul. Novae Ecclesiae
S. Mariae Virgo de Buda", mely akkor üresedésben
volt, fordul elő. Hasonlóképen a "Venerabilis" czí
met megilletők között, szintén csupán: "Praepositus
Novae Ecclesiae B, Virginis de Buda" emlittetik. A
jelenleg conferálni szokott prépostsági czimek között
azonban mindkettő előfordul, és pedig: "S. Sigis
mundi de Buda", valamint "B. M. V. Ecclesiae nouve
ante castrum Budense." Tehát két czim alatt egy
és ugyanazon prépostság conferáltatik.

Mindkét elnevezésnél, majd "in Castro Buden
si", majd pedig "ante Castrum" jelzés fordul elő.

Ez semmi zavart sem okozhat, mivel a "castrum"
alatt majd a királyi vár, majd Buda, mint erőditett

város érthető. Ez, mondom, annál kevésbé okozhat
zavart, mivel I. Ferdinándnak I 528-ban kelt levele :\)

l) Nea Regestr. Acta 605. es. 30. sz.
t) Magy. Orsz. DipJ. Levt, 22, 563. sz,
.) Acta EccI. Carneralia 4L cs. 7. sz.
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praecisirozott megnevezéssel : "Ecclesia Sancti Si
gismundi ante Arcem Nostram Budensem fundata",
minden kételyt kizár. Ezzel ki van mondva, hogy
nem Buda váron, hanem a királyi lakon kivül állott
sz. Zsigmond temploma, mely, mint láttuk a "B. M.
V. nova" vagy "minor" cziniét is viselte, mely utóbbi
czimen többen I) a városon kivül, valamely elővá
rosban létezett egyházat képzeltek.

Még a prépostság és káptalan vagyoni helyze
téről is kell szőlanunk. Erre nézve eddig igen gyér
adataink vannak. Tudjuk azt, miszerint Zsigmond
király idejében, midőn a káptalan alakittatott, Schal
laga Miklós budai polgár tetemes jószágok adomá
nyozása által a káptalan alapitójává lőn, azonban
okmányok hiányában nem birjuk kimutatni, hogy mi..
ben állott ezen alapitvány. Továbbá Istvánfiból azt
is tudjuk, rniszerint a káptalan Eszéket birta: mert
ő igy ir: "Essekum, ad confluentes Danubii et Dravi
situm, ac muro einetum oppidum, col1egioque sacer
dotum, quod Budae Sigismundi adpellatur olim ad
tributum. "~) De mivel ez Istvánfinak csak némely
kiadásában fordul elő s mivel áIIitásai vajmi nehezen
állják ki a critikát, azért ez sem fogadható el hite
les adatul. Csupán megbizható adatul szolgálhat az,
miről a Hunyadi Mátyás által 14 71-ben kiáIIitott
okmány') szól, mely szerint ugyanazon királynak
anyja Szilágyi, a szűz Mária budavári uj temploma
prépostjának és káptalanának "Zenthethornija" Szent
tornya nevü uradaImát Békésinegyében adományozza,
melybe az ó-budai káptalan által ugyan az évben
hivatalosan beiktattak. A törökvilág után Putanitz
János ugyan több jószágot kivánt magának, mint sz.

I) Schier, Buda Sacra. 72. 1.
t) Lib. XII!. az elején. Sajátságos, hog}' e szavak: »ac muro" stb.

egész végig több kiadásból kimaradtak. V. ö. még Bél 1YIátyás, Notitia
Hung. Novae. UI. 448.

") ~eo Rel:"estrata Acta ISZ6. (:S. 23. sz.
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Zsigmond prépostjának, revindikálni, de ezek, mint
az általa gyüjtött okmányok alapos vizsgálatáb61 ki
tünik, nem sz. Zsigmond budai, hanem az 6-budai
prépostság birtokai voltak. Ezek után arra lehet kő

vetkeztetnünk, miszerint a sz. Zsigmond prépostság
és káptalan igen csekély dotatiőval birt.

A prépostság jogait illetőleg nem titkolhatjuk,
miszerint habár a prépostság mainap cum usu pon
tificalium conferáltatik, a török idők előtt azok hasz
nálatával nem birt. Ennek bebizonyítására ugyan
egyenes adataink nincsenek, de erre mégis biztos
sággal következtethetünk a következő adatból: ')
Pis6 Jakab a török idők előtt utolsó sz. zsigmondi
prépost, a mohácsi csata hirére Buda lakosai pél
dájára szintén menekült, összes ing6ságait kocsira ra
katva, biztosabb vidék felé sietett, azonban őt Po
zsonymegyében Borostyánkő alatt Ferencz bazini
gr6f emberei megtámadták és összes ing6ságait61
megfosztották. Ezen ing6ságok igen érdekes leltárá
ban") sajátságos, hogy temérdek egyházi tárgy for
dul elő, de közöttük püspöksüveg, pásztorbot, mell
kereszt, gyürü stb, nem említtetik. Már pedig kétséget
sem szenved, hogy ha ilyeneket bir vala, azokat min
den bizonynyal meg is akarta volna menteni. Ebből

természetszerűleg az következik, hogy Piso a püspöki
jelvények használati jogával nem birt s kővetkezéské

pen, ha Piso nem birt, a többi prépostok sem birhattak.
Némethy La/os.

HITTANI INDITVÁNY.

Régi panasz a hittanárak ajakán, hogy azon tár
gyak, melyek több hittani disciplina körébe vágnak,

1) Lásd: Egyház művészeti Lap. 1882. 215.
I) Acta Ecel. Cameralia. 41. cs. 7. sz.
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vagy legalább határosak egymással, vajmi sokszor vagy
kétszeresen adatnak elő, vagy, mind a két helyen főlté

telezve tudásukat, mellőztetnek. Első esetben haszontalan
idöpazarlást, második esetben még többet, rnert valóságos
tudományos kárvallást okozunk az illetöknek, elzárvan
tőlük azt, a mit jogosan varnak. A gondos, tüzetesen
foglalkozó egyének, nincs kétség benne, pótolni fogják,
legalább határozatilag azonnal s talán utóbb gyakorlat
ban is; hanem kik megelégesznek a papnöveldében ka
pott szellemi sütnivalóval, utóbb nem törődnek az elha
gyott szakaszokkal. legfölebb ha esetleges vita alkalmá
val feltünik a hiány és szégyent vallanak tudatlanságukkal.
Akkor is előbb kikap a gondatlan tanár, ki ezekre figye
lemmel nem volt. Egy zsinati vizsga alkalmával az illető

egyén ugy magyarázta alantas calculusát, mert, úgymond,
ezt mind a két tanár kihagyta, azon véleményben lévén
mind a kettő, hogya másik, mivel a hánytorgatott kér
dés az ő szakmájába is vág, már ugyis tárgyalta. Ilyen
mulasztások már többször is okoztak kellemetlenséget.
Megtörtént, hogy a főpap maga examinálván az egész
hittanból, ilyen hányt-vetett kérdést adott a növ. pap·
nak, ki mind a két helyen átugrott rajta.-Ennélfogva az
érdeklett felekkel barátságos társalgásban megbeszéltük
a dolgot s keletkeztek a következő pontozatok. Habár
az inditvany régi tapasztalás nyomán készült, nem akar
tekintélylyel föllépni, hanem csak figyelmeztetni az ille
tőket, hogy miután ök is tapasztalták a kellemetlenséget,
adják elő véleményöket, melyet a sok közől érvényesiteni
lehet. Kérjük tehát a hittani tanár urakat, hogy ebbeli
tapasztalataikat valamelyik egyházi lapban közölni szives
kedjenek. Négy, szorosan hittani. kérdésekkel foglalkozó
folyóiratunk kőzöl valamelyik kétségkivül minden pap·
növeldébe jár, tehát az eszmék közösekké válhatnak.
Magától értetődik, hogy ezen folyóirat is a legszivélye
sebben nyitja meg hasábjait ilyetén pontozatokra. Miután
az inditvány minden oldalról megbeszéltetett, az ilye
nekkel szívesen foglalkozó egyének összejöhetnének 3



662 Hittani inditvány,

napi congressusra, s hol véglegesen döntetnék el az ügy,
s fölterjesztetnék a rnélt, püspöki karhoz jóváhagyás vé·
gett, Ekkor aztán az egész országban egyenlő terjede
lemben adatnának elő a tárgyak s egy szakasz sem ma
radna el.

Mi tehát a következő eljárást véljük elfogadandó
nak; előre kijelentvén, hogy rögtön tágitunk, mihelyt
valaki jobbat ad elő. És ha nem is látnők be, hogy jó,
de .a magyar hittanárok többsége által elfogadtatik,
örömmel szegödünk az általános határozathoz. Ha elejtik
véleményünket,szintén megnyugszunk, mert habár nekünk
a tárgy komolynak látszik, a vázolt baj, kellemetlennek,
a közvéleménynek minden emberi dologban föltétlenül
hódolunk s azzal vigasztaljuk magunkat, hogy amit a
jelen nemzedék elvet, jön más, mely felkarolja s végre
hajtja, mint ez annyi sok más dologgal már megtörtént.

Eddig legtöbb surlódást okozott a szentségekről szóló
tárgyalás, mert nehéz elkülöniteni, mi hova tartozik, hol a
határa az egyes disciplináknak. Ugyanis a dogmatikus
csupán a hinnivalókat akarja előadni, a moralista a kő

telességeket, a jogász a törvényeket, melyek a szentsé
gekböl származnak, a pastoralista az adrninistratiót, ily
képen minden szentséghez van joga a négy taniránynak.
De miután tömérdek a végezni való, körülbelől minde
nik igy gondolkozik, mint Lieberman: quod utique (a
tananyag sokasága) magis dolendum esset, nisi sciremus
hane materiam in alias etiam saeras disciplinas late dif
fundi (lnstit. l. VI. de Sacrarn.) Nulla enim est, quae
sibi non partem aliquam vindicat in hujus argumenti
expositione. Ekkor aztán a felfogástól függ, mit adjon
elő vagy l"\E(m, a szerint a mit ezt vagy amazt, ezen vagy
azon disciplinához tartozónak vél. A személyes (azért
kü1ömböző) felfogás folytán hézagok támadnak az egész
sacramentarius-ügy előadásában.

Mi tehát azt véljük, hogy a következő módon le
hetne azokat felosztani : a hittanár elöadná az általános
tanokat a szentség'ekröl (De Sacrarnentis in genere) és
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az olt. szentséget; de ez utóbbit oly terjedelemben; hogy
előadásaiba fölvenné ~ kiszolgáltatást is; szőval kiméri
tőleg s minden oldalról adná elő.

A jogtanár ugyancsak kimeritöleg fölvenné az egy
házi rendet és a házasságot, hiszen ezekkel volt legtöbb
dolga eddig is; öt-hat szakasz hozzátoldva az eddigi
tananyaghoz, eleget tehetne uj kivánatainknák.

Az erkölcstanár a keresztséget és bérmálást kezel
hetné hittanilag, erkölcsileg és lelkészetileg ; e két
szentségben magára vállalná a felelősséget minden 01·
dalról. Arnugy is Müller Ernő erkölcstana harmadik
kötetében belevágott a postorálisba,

A lelkipásztorkodás tanára kimeritené a töredelem
szentségét és az utolsó-kenetet, amugy is ezekkörül fo
rog tevékenységének nagyobb része. Hurter dogmati
kája a szentségekről igen keveset szöl, az utolsó kenet
ről épen csak magyarázó definitiót ad, mert ugy véli,
hogy ez hozzá ugy sem tartozik, csak annyiban, hogy
hitágazatilag szeritség.

Azután lehetne négy ilyen füzetet kiadni, hol min
den irányban tanittatnék a hét szentség. A dogmatikus
és jogász teendőinek megírására már vállalkoztak. Ezen
füzetek a lelkészkedő papság használatára is volnának,
mert legalább biztosan tudnák, hogy ama bizonyos szent
ségre nézve minden tudnivaló a füzetben foglaltatik.
Névszerint a kiszolgáltatásra vonatkozó pápai rendeletek.
Főleg a vizsgákra készülőknek üdvös előnyöket biztosí
tanak ezen füzetek. Mondanom sem kell, (mert tudja a
t. olvasó közönség) hogy Aquinás óta a mult századi szer
zök is, (már t. i. a dogmatikusok) öszvesen tárgyalják a
szentségeket ; az inditvány tehát csak felére nézve várja
a kivitelt, a mennyiben az öszszetes tárgyalás négy em
ber közé osztatnék. Elő kell venni Tournelly, (a két leg
ujabb kiadásu) : Excharrnes-t, Billuast, Bailly, Trornbelli,
L'herminier Sardagna, Bauvier, Hurter stb. müveít, meg
az ujabb szentszéki határozatokat, a tananyagot világos,
egyszerű nyelven előadni s kész- a kézikönyv. A nehéz
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frázisokat azért kell kerülni, mert sok bajt okoz a latin
egyszerű nyelvezete is, hát ha még olyan nyelven kell
tanulnia, milyent a különben jeles s mindig dicsérettel
említendő Mollik Tóbiás használt. Ez a jelen korban ki
vihetetlen. Pedig a hittanban a latin nyelv föntartását
védjük, bármit tegyenek a németek, spanyolok, kikre
hivatkozni szokás. Habár a legujabb korban a franczia
papnöveldékben általán, az olasz, spanyol, német egy
házi intézetekben java részben a latin nyelv használtatik.
Ennélfogva nekünk sem szabad azt elhagyni, mert hát
a latin egyház tagjai vagyunk és ha első évben szen
ved is miatta a tantárgy, utóbbi években belejön a fiatal
ember és kedvet kap a latin szarzök olvasására, hol
azután bőven pótolhatja a hiányokat.

Szekták a dogmatikusole előadni a szentirás hite
lességét (czimszerüsége, teljessége) is, de kérdem, vajjon
mire való a stud, biblicum, ha azt elö nem adja? Ennél
fogva a szentirás emberi hitelességét, a vulgata tekinté
lyét, a zsidó kijelentés tőrténetét, mivoltát, isteni erede
tét, rendeltetését, ezt mind karolja fel a biblicus, mert
a dolog természete kivánja. (A mint felkarolja is; tehát
ne ismételje a dogrnatikus.) A dogmatikus csupán apró.
féták Krisztusra vonatkozó jövendölését értelmezi s hit
tani erejöket kidomboritja, mert nála Jézus istensége a
központ, mely köré jegeczül minden teendöje. A szerit
irás ihletsége, rendeltetése, homálya, részletes kutföi volta,
szóval isteni tekintélye, hitelessége némelyek szerint szin
tén tartozik a dogmatikushoz és pedig apologetikus
szempontok miatt; ámde a dolog természete ezt is a
biblicushoz csatolja. Maradjon tehát nála.

Ne gondolja senki, hogy ekképen a dogmatikus
teendőit csekélységre szeritjuk le; megszaporodott ujabb
időben dol~a az apologetika, az infallibilitás objectuma,
a hit- és ész közti viszony tárgyalása által, etek és a
hozzájok tapadt ellenvetések, ujabb támadások uj terhe
ket róttak rá, van elég teendöje, Hozzájárul, hogy Aqui
nás Summáját immár mellöznie nem lehet, azért sok
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olyan bölcsészeti tárgyat, mely a hittanban is zavarta a
vizet, kell elővennie. Mert eleddig nincs olyan discip
lina, melyhez nagyobb joggal tartoznék Aquinás,mint a
dogmatikához.

Nem állitom, hogy a hittani tárgyak között szoros
határt vonni lehetne, mert hiszen egymásba vágnak
számtalanszor, de mindamellett sok dologban lehet meg
ásni a mesgyét. Igy például a hit mivolta (fides, qua
creditur) tartozik az apologiához, 'dogmatíkához és az er
kölcstanhoz (az isteni erényekhez): ugy látszik azonhan
hogy jobban illenék, ha azt a dogmatikus tanitaná, mert
hiszen a természetfeletti hittannak "theologia fidei" a
neve. Határozzon az eldöntés. Ugyanez áll a zsinatról.
Hurter csak ugy érinti, mint a pápaság egyik elökelö
tulajdonságátj hogy t. i. van joga zsinatokat hívni -össze,
mert sajátlag a jogász körébe tartozik, történetöket pe·
dig a hist. ecclesiastica vázolja, habár sok dogmatikus
mégis felkarolja; igy legujabban Hettinger Fundamen
tal- Theologie czimü alapvető hittanában. Altalan Het
tinger igen sok tárgyatölelt fel, hol tüzetesen előadva,

hol csupán érintve. Például erősen beszél de potes
tate directa et indirecta Esiae, pedig ezt a jogásztól el
vitatni senki sem fogja. Miután ekképen idegen dolgok
ra pazarolta idejét, fontos hittani ellenvetésekre csak azt
mondja: "ezekután elesik, a mit ellenvetneke de miképen
essék el, vajjon elrnetszendö vagy leverendő-e s miképen ,
arról betűt sem említ. Ekképen történt, hogy a külön
ben jeles munka, kézi-könyvnek nem használható, rnert
a kezdőnek ki kell fejteni az ellen érv sernmiségét;

Sokszor történik, hogy valamely tárgy természe
ténél fogva tartozik valamely disciplinához, de néhutt
külön is adják, vagy összerokonitják mással. Mikor azu
tán hovatartozásáról van szó, nem csupán arra kell te
kinteni, hogy ez, vagy amaz auctor hová sorolta,ha
nem tekintetbe kell venni, hogy melyik, milyen intézet
számára irta müvét, milyen tárgyat vett kezelés alá s
milyen viszonyban van az más tárgyakkal. Ezen tekin
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tetek azután erősen benyulnak a tananyag megválasztá
sába iés a kézikönyv terjedelmébe. Ennekfolytán történt,
hogy Palmieri is mondja: qui (tractatus de traditione)
hic inserendus esset nisi seorsim traderetur. (De Rom.
Pontif. 167; lapon.) Azt akarjuk mondani, hogya dolog
lényege határozzon, nem pedig az, hogy hova sorolták
egyes szerzök, kiknek különleges okaik voltak a tárgyak
egybekapcsolására.

Szent Péter római utját és római lakását előadja a
biblikus, dogmatikus, történész és jogász. Ugy véltük sok
ideig, hogy jogosan a dogmatikusé, mert neki erre nézve
külőnősen szüksége van. De most már ugy látszik, hogy az
mégis csak a történész körébe tartozik.-Az egyházi tőr

ténésznek is van elég kifogása.
Az egyházi történelem előadásánál fontos kérdés,

holkezdendö az meg? Tudjuk, hogy akadtak történet
irók, Jdk egészen plansibilis okból az egyháztörténelmet
Elgy.nesen Ádámnál és Évánál kezdték, mások rend
szerint Krlsatus szűletésével,vagy az egyház álapittatá
sával pünkösd napján kezdik azt meg, bevezetés gya·
nánt előrebocsátván az akkori pogány és zsidó világ
vallási, erkölcsi s tudományos állapotát. Kétségtelen,
hogy· egy társulat történetével foglalkozván, főérdekü

annak alapítója meg a viszonyok, kürülmények s con
stellátiók, melyek között a társulat létesült; ezt tekintve,
tökéletesen helyes eljárásnak lenni látszik, az egyháztör
ténelmet Krisztus születésével kezdeni, előadni életét, az
egyház alapittatását s a korviszonyokat, melyek közt az
létrejött. Mindenki látja, hogy ezen eljárás egészen jo
gosult, de azt is látandja, hogy ily szempont alapján
az egyháztörténet keretébe be kellene foglalni az összes
histőriai revelationist N. F. sőt - indokolatlan nem volna
--:- a dogmatica rövid foglalatját is. A mostanság divó
tananyag felosztása szerint azonban külőn tanittatik az
uj-szővetségi kinyilatkoztatás története. Tehát ennek hi
vatása a világ állapotját Krisztus szűletésekor előadni,

hogy ekkép ezen isteni megváltasi tény kellő hátteret
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nyerjen, előadni Krisztus Jézus életét, müködését, vala
mint az apostolokét is kimerítően s minden oldalról
megvilAgitani. Krisztus Jézus és az aevum apostolicum
(sz. János haláláig) tárgya e tudományszaknak, mely
időkeretén belül a zsenge egyház terjedését, küzdelmeit
s gyözedelmeít ecseteli. Ekkép tehát, nehogy a histo
rikus fa1cem in alienam messem immittere videatur, azt
tartjuk, hogy tökéletesen indokolt s helyes eljárás mi
nálunk, az egyháztörténelmet az aevum apostolicum után
kezdeni. Hogy ezen kiindulási pontunkat közelebbről

jelezzük, Kazalynak megjelent müvét véve föl tanköny
vül, ugy hisszük, hogy a história kezdendő a 48. 1. "A
kereszténység terjedése az első három században" czimü
fejezettel, mig a Jézus életéről s az apostolok mükő

déséről irottak 30-48 1. mint merőben felesleges dolo
gok elmaradhatnak. Valóban ideje volna már a történeti
tankönyvek megírásánál a tananyag divó felosztását ko
moly tekintetbe venni; minden histöriai tankönyvben ott
figurál nehány sovány §. Krisztus életéről s az aposto
lok mükődéséröl, melylyel ~ár a könyvet nagyobbítani,
rnert ily rövidke, futólagos s ép azért nagyon is felületes
leirásnak, a mint egyrészt haszna nincs, ugy másrészt
fölösleges, mivel az más theologiai disciplinának tárgya.

Meg azon megjegyzésünkvolna.hogya de auxiliis czimü
vitát, a kegyelemről szölö thomisticus, scotísticus.augustini
anus és congruisticus elmélet históriáját a dogmaticus vegye
át egészen ressortjába, mivel a történettanár oly hallga
tókhoz szólván, kik a dogmaticát még nem hallgatták,
erről haszonnal ugyancsak nem beszélhet.

Az egyházjognak számos érintkezései vannak majd
minden hittani disciplinával ; előadásánál s még inkább
megirásánál kell, hogy a jogász folyton szem előtt tartsa
a lényeges különbséget, mely jogi kötelesség s erkölcsi
kötelesség között, legalitás és moralitás között létezik,
nehogy ezen külőnbőzö dolgokat összezavarja s egy ka
lap alá vegye. Az egyházi irók kiváltképen otthonosabb
lévén a moralisban is, igen könnyen összetévesztik-e a
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két különálló terrenumot, il. mely összekeverés tiszta jogi
fogalmak képzését természetesen neheziti.

Az egyházjog a dogmát mint jogforrást. mint két
ségtelen jogi tételt elfogadja s belőle vonja le az egyes
következtetéseket ; nem hivatása ekkép a jognak a dog
mákat bizonyitani, kifejteni, ezek reá nézve kétségen
kivüli axiomák, Oly terjedelmes egyházjogi müveknél, a
minőpl. Ghilíjyss-é, nem lehet rosszallani a luxust, me
lyét az lm'agának megenged, per iongum et latum dog
makat sz. írási idézetekkel s a szent atyák számtalan
helyeivel bizonyltgatván; tankönyveknél azonban ez nincs
rendén! igy pl. Az Aichner-féle tankönyvben a de jure
ecel. fundamentali czirnü fejezet, melyben a kath. egy
házról s annak külsö szervezetéröl, az egyházi hatalom
ről, a magísteríum-, ministeriurn- és imperiumról, az egy
házi rend felvételéből eredő s a joghatósági hatalomról,
az egyház monarchicus és hierarchicus alkotmányáról
szól, valóban teljesen elmaradhatna. Szerzö is megjegyzi
e fejezetnél : "in hoc exponendo nos breves este opor
tet, non solum licet; cum enim maxima pars hujus trac
tatus in theologia dogmatica et explicetur 'et probetur,
eadem repetere perinde esset ac fa1cem in alienam mes
sem imrnittere. Hinc ea sola hic aceuratius explicantur,
quae in aliis disciplinis haud occurrunt, " Ugyan ez ok
nál fogva Kazalynál elmaradhatnának a következő pa
ragrafusok: §. 47. Valódi egyházat Jézus Krisztuson ki
vül senki sem alapithatott ; §, 48. J. K. valósággal ala
pitott egyházat; §. 48. Krisztus egyházának ismertető

jelei. §. 49. Az egyház czélja s annak elérésére vezető

eszközei. §. 50. Minden egyházi hatalom Krisztustól szár
mazik. §. 5 I. Krisztus teljhatalma tanítói, papi és kor
mányzói hatalomra osztható fel. §. 52. Krisztus három
tisztét az apostolok örökölték. §. 53. Péter apostol Krisz
tus által az egybAz fejévé rendeltetett. §. 54. Péter apos
tol, mint az egyhá? feje, teljes mérvben örökölte Krisz
fus hármas tisztét. §. 55. Az apostolok jogutódainak
szükséges volta. §. 56. Az apostoloknak jogutódjai a
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püspökök.§. 57. Egyedül a püspökök jogutódjai az
apostoloknak, - mind megannyi tétel, mely a dogmati
kában tárgyaltatik, bizonyittatik, melyet következőleg a
jogásznak bizonyítania nem kell.

A pastoralistával a jogtanár külőnősen a házassági
ügyekben s az egyházi vagyon kérdéseiben érintkezik.
E sorok írója akkép egyezett meg a pastoralistával, hogy
emez a házassági akadályokról szóló tant valamint á. va
gyonra vonatkozó elvi kérdéseket kizárólag a jogásara
bizza; a felmentésekről szóló tractatust ellenben közösen
kezelik, minek elmaradhatlan ismétlések a következmé
nye, ez okért czélszerübbnek .vélném eme fejezetet kizá
rólag a pastoralisnak átengedni.

A természeti hittant illetőleg,mely másutt a bölcse
letben' adatik elő) magától értetődik, hogy a dogmatikus
körébe tartozik. Ámde a mit ez végez, ezt igen sokan
keveslik; azt mondják a hetedik és nyolczadik osztály
ban hetenkinti 6 órával kellene azt előadni, ott pedig
(a gyrnnasiumban) oly kevés figyelembe részesül a böle
cselet (s általán ami nem vétetik érettségire), hogyez·
zel megelégedni nem lehet. Mi tehát a teendő?

Azt hiszszük, Ö Szentségének azon világra szóló le
vele folytán és alkalmából, melyben a bölcselet méltány
lása, emelése végett Aquinást irja elő, lehetne a hittani
cursust öt évre határozni. És akkor ott, hol az egyház
megyének bölcselethallgató növendékpapjai vannak s
külön tanárai, a mostani 7. 8. osztályban nem változnék
egyébként a tanrendszer, csakhogy a bölcseletnek na
gyobb tér engedtetnék, érettségire csak a jobb tehet
ségűek bocsáttatnának, s a 8. osztály a hittanhoz sorol
tatnék s neve lenne: propaedeutica philosophica-theolo
gica. A mint ez már valahol történt. Ha az ifjak Göthe
kalandjaiből, .a Reineeke Fuchs titkaiból kevesebbet
tudnának, evvel, ugy hiszem, nem veszitenének sokat.
Talán más haszontalanságot is kiszoritana az a 6 órás
philosoph ia, Ha az öt éves cursust római rendelet foJy~

tán határozná el a mag-yar püspöki kar, nem mondhatná
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a katonai bizottság, hogy az ujonczozási törvény kiját
szása végett hozatott be az ujitás. Mert mint tudva van,
csak a hittan hallgatók szabadulnak meg a tényleges
katonai szelgálattól (combattans) nem pedig bölcselet
hallgatók, habár papi öltönyt hordanak. Ezen öt évi hit
tannak az is lenne előnye, hogy kik csupán azért pé
lyáznak a papságra, hogy ott a 7. és 8. osztályt elvé
gezzék (legtöbbnyire szüleik unszolására) a papnöveldék
ilyetén kárositásától elállanának ; mert ha nem képez
tetnek világi pályára, hanem egyenesen az egyházira,
hol legtöbb figyelem lesz forditva a világban nem igen
sokra becsült latin nyelvre,' bölcseletre, - nem lesz ked
vük annyi időt veszíteni. Ilyképen azoknak engedik át
a helyet, kik valódi hivatásból akarnak lépni a papnö
veldébe. - Mig hetenkinti 6-7 órában nem adatik elő

a bölcselet, addig a philosophia tanításáról sző sem le
het ; a mi most történik, oly csekélység, hogy nem is
nevezhető bölcseletnek, rnert: nincs idő rá.

Ezeket van szerencsénk 'az érdeklett felek becses
figyelmébe ajánlani esedezvén. hogy nézeteiket kifej
tve, azokat velünk közölni méltöztassanak,

Kettett.

TÁBÜRI LELKÉSZEK,

kik 1686-ban Buda vzSszafoglalásf.l alkalmával a keresz

tény seregben mükiidtek.

Ha még oly ügyes hadvezérrel bir is a sereg, de
nincs lelkesedve az ügy iránt, melyért csatába vezette
tik, akkor mindég kétes a győzelem, de ha van, ki lel
kesíti azt, akkor oroszlán mődon megküzd és bátran
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szembeszáll a tetemesen nagyobb ellenséggel is. Tanu
sitja ezt a magyar sereg, midön Hunyady János vezetése
mellett Kapisztrán sz. János által lelkesítve, fényes győ·

zelmeket aratott.
A sereg lelkesitését Kapisztránként főkép a tábori

lelkészek eszközölhetik nagy sikerrel. A történelmi fel"
jegyzésele megörökítették. számos tábori lelkész nevét,
kik buzditó szavuk és tettre vonzó példájuk által, lelke
sedéssel vezették övéiket a biztos győzelemre. Hazánk
ban Kapisztrán mellett méltőan emlithetem Picenus sz.
jakabot") előbbinek társát és segédét, továbbá brindisi
sz. Lörincz kapuczinust, ki rőo r-ben Mátyás főherczeg

seregét Székesfehérvárnál vezette győzelemre,mely győ

zelmet a fővezér egyenesen az ő buzgalmának tulaj
donitott.P)

Azonban ily hősies férfiak oly nagy számban vol
tak, hogy merő lehetetlenség még csupán neveiket is
megemliteni ; azért e sorokban csupán azokra szoritko
zom, kik 1686-ban Buda ostrománál jelen voltak és a
diadalmas bevételnek tényezőiként müködtek.

Vildgi papok.
Ilyenek ezen időben igen gyér számban müködtek

a hadseregben, mint tábori lelkészek, mely tisztet legin
kább a szerzetesek viselték, mindazáltal Buda ostrorná
nál mégis kettőnek jelenlétéről biztos tudomással birunk,
ezek:

Freschot Kdzmér a "Ristreto dell' historia. d'Un
gheria" szerzöje, ki mint szemtanu irja le benne Buda
ostromát s ez okból Gyurits Antal által3) lotharingiai
.Károly udvari papjának tartatik, ki idegenszerű neve
daczára, mint a könyv helybenhagyásából kitetszik, né
met volt, mert ott e szavak fordulnak elő: "Rev. Padre
D. Casimirio Freehot Alemano. 't

1) Bontin, Wadding ad an, 1476. és Dec. III. Libro VIII. ad an.Q53.
lj Vita beati Laurentii a Brundusío. Posonii 1783. 48. 1.
") Mai)'ar Korona, 1878 szept. l 3-án. ZJO. sz.
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Zenaro.lla Jártos Pál, alba-regalei sz. Miklós pré
postja a "Giornale Militare onvero Buda espugnata"
szerzöje, ki müvében szintén mint szemtanu beszél. Erről

kétségtelen miszerint a főparancsnokságnál kellett alkal
mazva lennie, mert olyakat jegyzett fel, miket csak ott
tudhatott meg.

Mindketten tehát nem a közkatonaság, hanem a
fővezérnek lelkészei voltak.

L4 Jlzustársaságbekek.
Ezeket 1. Lipót király, midön lÓgÓ. okt. ro-én Bu

dának és környékének egyetemes lelkészeivé tette és
1700. febr. 5·én őket a Széchényi György. eszt. érsek
által nekik Budán tett alapitványokban megerősitette, a
megfelelő okmányok I) szerint e helyekben főkép azért
részesitette, mert: "jelenleg is Buda tényleges ostromá
nál övéik élete nyilt veszélyeztetése mellett seregeink
nek segítségére voltak.

A rend számára ezen elismerést főkép kiérde
melték :

P. Kol/ch Lukács, kinek Buda ostroma alkalmával
kifejtett tevékenységéről igy emlékezik meg életírója :~)

"Budának, Magyarország fővárosának bevételénél. az
ostromló sereggel a golyózáporban az elsők között ha
tolt be a városba, főkép azon szándékból, hogy az os
trom által elfoglalt város pusztitásában, rnidön még a
gyermekeknek sem szokott a dühöngő katona kegyel
mezní ő legalább azok lelkének legyen segítségül és a
sz. forrással öntözve őket az ég számára megnyerje.
Óhaja teljesült, mert rnidön a város bevetetett és a ka
tonaság minden utjába akadót bárdra hányt, mindent
feldúlva a házakba befurakodott, sem nemnek, sem
kornak nem kegyelmezett, akkor Lukács atya a gyer
mekeket kereste fel, kiket még sebeikből vérezve ta
lált, ezeket kendöjéböl, melyet gyakorta vizbe mártott,

') Mindkettő az orsz. levéltárban, Acta Jes. Bud. I cs. I. és 2, sz.
l) Tanner, Societas Jesu Apostolorum Imitatrix, 9'!-0. l.
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bőségesen vizet locsolt és igy egyszersmint megkeresz
telt, sőt többnek, kik nem. kevésbé veszélyesen valának
sebesitve, életét megmentette, kiket a táborba vezetett:"

.P. Mektzer vagy Metzger ker. János, ki magát há
rom év alatt mint tábori lelkész annyira kitüntette, hogy
a bajor sereg tábori fölelkészének tisztére méltónak ta
láltatott. Mint ilyen, lelkesült buzgalmát kivált veszélyes
esetek alkalmával mutatta ki. Igy Budának utolsó, de
legkeményebb ostroma alkalmával, nem csupán a sebe
sültek és haldoklók gondozásával, azoknak fáradhatlanul
a szentségeket kiszolgáltatva, hanem az élet nyilt veszé
lyét megvetve, részint hogy buzditson, részint hogy az
elsőknek lelki segély nyujtására kéznél legyen, az álta
lános rohamban részt vett, kezében lándzsát 'Viselvén,
nem hogy avval az ellenséget támadja, hanem hogy vele
magát a menésben segitse, midön Buda várfalainak le
omlott romjaira másznék. Bevétetvén Buda, ott a jézus
társasága uj házának első főnökévé méltán választatott
meg. Mint olyan I687-bnn halt el és katonai pompával
temettetett a bold. szűznek félig leomlott templomában I)
a basa háza mellett. 2)

Brattn Alajos, ki mint tábori hitküldér, a császári
seregben mükődö ]ézustársaságbelieknek és más lelké
szeknek hat éven át piispöki helyettesi hatalommal fö
nökük volt. Budának. Magyarország fővárosának két
szeres ostroma alkalmával, mely utóbbi által be is véte
tett, valamint más alkalmakkor a császári keresztény se
regben a katonák között, a legalkalmasb tért nyerte arra,
hogy magát legyőzhetetlen béketűréssel a lelkipásztor
kodásnak adja, más után nem törekedve, mint elsőrend

ben a lelki, másodrendben az ideig való segély nyújtá
sávaI. Mindezt a legnagyobb kitartással teljesitette. És
habár egyik lábán szenvedett, mégsem kímélte magát,
hanem ezer veszély és halál között sürgött a sérültek és

') E templom hollétéről v, ö. Török mecsctek Budán, 7. 1 és "Uj
Magyar Sion," 1(182. 568.

i) Elogia S. J. DD. ab anno 1676.88 L Kózirat az egyetemi kőnyvtárban,

Uj M. Sion XIII. kötet. IX. fü.et. 43
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betegek körül. ') Miután Buda szerencsésen bevétetett,
P. Braun bizatott meg, mint tábori püspöki helyettes, a
jézustársaságbelieknek mint budai lelkészeknek elhelye
zésével, ezt Beck Lipót báróval, az ideiglenes várpa
rancsnokkal, olykép intézte el, hogy a Ielkészettel, mig
Győrből a társaságnak lelkészekül ide rendelt tagjai
megérkeznek, Darasóczi Mártont bizta meg, ki a tábori
kórodában mükődőtt és öt nyelvben jártas volt. Q)

Darasóczi 1VJártOlZ, kiről az előbbeni sorokban meg
emlékeztünk.é) E jeles férfiu a kórházakban és utóbb
Buda romjai közt, hol a mételyezö betegségek uralkod
tak, annyira megrongálta egészséget, hogy csakhamar
hivatása áldozatává lett.

Pleszl Ulrik, szelídsége és kedves modora miatt
mindenki által tiszteltetett, különösen kedvelték őt a
katonák, kik benne őrangyalukat tisztelték. Buda bevé
tele után, midön a várban a kevés lakható épületben-a
katonaság elhelyeztetnék, neki is, mint tábori papnak
jutott valamiféle lakás, azonban az imént emlitett Dara
söczi, mint városi lelkész lakás nélkül maradt, P. Ulrik
szokásos előzékenységévelmeghivta őt magához és szi
vélyesen osztozkodott vele. 4)

Kegyesrendiiek.

Habár e rend kizárólag a gyermekek oktatásával
foglalkozik, mégis egy jeles tagja Buda ostromában is
tevékeny részt vett, ez :

Moesch Lukács, PállffY grófnak lelki atyja és fiainak
nevelője. Külőnben igen ügyes mathematikus. Midön

Pálffy mint altábornagy és lovassági dandárnok Buda
ostromlására költözött, P. Moescht is magával vitte, ki

1) Elogia S. J. Tyrnaviae DD ab anno 1680. Kézirat u, o.
O) Historia S. J. Budae. Kézirat a Nemzeti Muzeumban. r. köt, Má

solata könyvtáramban 5. 1.
s) U. o.
O) U. o. és Elogia S. J. DD. ab 1676. 15z. DD. Tyrnaviae ab

1680. 429. 1. MSS az Egyetemi könyvtárban,
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felhasználva mathernatikai ismereteit, tetemesen elömoz
ditotta az ostrom jó sikerét. ')

Ferenczrendüek.

Névleg a sz. Mária tartománybeliek. Részt vett
ezek közül az ezredbeli káplánokon :

Gleisner Károly és Preniailer Bernáton kivül még
hat más és pedig:

Tamaséomcs Ference, Csatdry Athanaz, Pöriis Mt'
hály, lJfunkácsy lVItksa, Zaclz Antal és Pomjerger Arsen
atyák, kik mindannyian a seregben a katholikusokat lel
kesülésre buzditották. a betegeket, sebesülteket, haldok
lókat a vallás vigaszaival és szentséyeivel erősitették. a
holtakat keresztény módra eltakarították. Kik az ara
tott győzelem után a fővezér parancsára a hét ezreddel
együtt a várba bevonultak, hogy azok lelki szelgálatára
legyenek. 2)

A ferenczrendüek közé tartozott még:
Ttizes Gábor is, kiről, mint a tűzi mesterségekben

igen jártasról már más helyen megemlékeztünk.")

Kapzu:zinusok.

Ezek közül habár csak egyet birunk is felmutatni, de
ez a sereg védszentje volt.

P. Aviani Márk, őt XI. Incze pápa Ió8I-ben küldte
a keresztény seregekhez, utközben bejárta a fejedelme
ket, főlhiván őket a harezra a kereszténység kőzős ellen
sége, a török ellen s buzditván a népet lángszónokla
tával,

Ö volt az, ki midön Bécs Ió83-ban sept. I2-én az
ostromló törők seregtől fölszabadittatott, Kallenberg
hegyén sz. József kápolnában, a lengyel király és a többi
fővezér előtt sz. misét mondott, melyen a lengyel király

l) Horányi, Scriptores Piarum Scolarum. II. 347,
O) Kósa Antíquarii Collectanea. Kézirat a tartománylevéltárában Po

zsonyban HO. 1.
0) Századok, 1882. 415.

43*
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fia szolgált neki. Mise után a jelenlevők felé fordulva,
ezen jósló áldását adta reájok: "Menjetek. támadjátok
meg az ellenséget és győzök lesztek!" I)

Budavár bevételekor Márk atya kereszttel a kezé
ben a sereg élén mászta meg a vár falait.

Lipót király, Lotharingi Károly herczeg kedveltje
volt. Előbbeni nejével együtt jelenvolt, midön Márk atya
szentül kiadá lelkét. Emlékül a királyi család szép sir
követ állittatott neki. 2)

Habár bizonyos, hogy más egyházi férfiak és szer
zetes rendbeliek is vettek volt részt e korszakot képező

hadi eseményben, mindazáltal az eddig rendelkezésünkre
álló forrásokból csak ezekről nyerhettünk biztos adato
kat, de a legnagyobb hálával fogadnók, ha ezek jeles
sorának teljesbitésére tájékozottabb buvárok uj adatokkal
kedveskednének.

Némethy Lajos.

AZ EGYHÁZ ÉS A TUDOMÁNY.

A mióta a kereszténység, mint az isteni elmének
természetfölötti kinyilatkoztatása s mint olyan tekintély,
a mely föltétlen hitet követel magának, az égből a földre
származott, azon időtől fogva szakadatlanul folyik a küz
delem az egyház és a tudomány között. A természeti
ész vissza akarja hóditani képzelt jogait. Pedig ezen
küzdelem jogosultsága épen nincs igazolva; mert egy

I) Annales Conventus Capucinorum Viennae. Kézirat 286. 1.
') Történelmi Adattár. Csanád Egyházmegye Hajdana és Jelene. I.

köt. 182 1.
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tévedésen, az emberi elme határainak félreismerésén
alapszik. Azonban ugy vagyunk teremtve, hogy ezen
harcz a szó szoros értelmében elkerülhetetlen. A kevély
emberi ész ellenséges szernmel nézi az Egyház tekinté
lyét, a mely határt szab tulkapásainak s szabad kutatá
sának, vonakodik magáévá tenni azon igazságokat, me
lyek felfogását meghaladják.

S ezen harcz annál elkeseredettebb az emberi ész
részéről, minél inkább látja az Egyház nyugodt magavi
seletét, a mint győzelme tudatában egy hajszálnyit sem
tágit a kinyilatkoztatott igazságok ellen intézett támadá
sokkal szemben, tekintet nélkül a tudományok haladott
ságának bármily fokára. Ellenségeink ezen harczot az
emberiség legszentebb jogaiért való küzdelemnek szeretik
nevezni, melyben a szabadság a szellemi rabszolgasággal,
a Iza/adás a tespedéssel, a müve!tség a tudatlansággal
rnérik össze fegyvereiket. Ez az ugynevezett Cttlfttrlzarcz,
a mely már Celsus bölcsész és a hitehagyott Julián korá
han vette kezdetét s folyt változó hevességgel egész
napjainkig. .Sokakat megingatott s a századokig tartó
küzdelemhen az Egyház volt az egyedüli, a mely állás
pontját soha fel nem adta. Ezen küzdelemnek különböző

mozzanatait egy szerves egészbe foglalni, vagyis törté
netét a századok hosszu során át egészen napjainkig le
vezetni, nem volna épen háladatlan munka.

Az első kisérletet ez irányban Draper Vilmos ame
rikai iró tette, New-Yorkban 1873-ban napvilágot látott
History ol the conflt'cts bet1fJeen relt'gtonand science czimü
művében, Szerző tizenkét fejezetben tárgyalja az össze
ütközéseket, kiindulási pontul vevén föl az Alaxandriá
ban létesült első tudományos kutatást s ezzel ellentétben
lefesti a ker. vallás rohamos terjedését a római biroda
lomban s az alexandriai lábrakapott irány erőszakos el
nyomatását. Ezt követi azon küzdelem, mely a két el
lenséges párt közt folyt s a mely mint eredményt a
Nyugatnak reformálását tünteti föl a Mohamedanismus
által. A mint magukat az arabok Nyugaton megfészkel-
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ték, ébredezni kezdett a tudomány is, a mi ismét egy
másik confliktust idézett elő t. i. az Atieroisnucs], Ez idő

tájt a csillagászat s más természettudományok óriási lép
tekkel haladtak előre. Az égi testek pályája, mozgásának
minemüsége pontosan meg lett határozva s e téren Ga
lilei, mint a ki tudományt képviselte, jött ellenkezésbe
az Egyházzal.

Ezt követte Éjszak reforrnáti ója, a mely azt ered
ményezte, hogy Éjszak-Európa az Egyházra nézve elve
szett. Most azon kérdés képezi a vita tárgyát, vajjon is
teni gondviselés kormányozza-e a világot, vagy változ
hatlan természeti tőrvény-e az, mely az egész minden
séget igazgatja.

A nem rég elhalt iró, a vegytan tanára s az orvosi
karnak dekánja volt a new-yorki egyetemen, a ki tör
ténelmi s más szakmunkái által szép nevet vivott ki ma
gának. Jelen müve előszavában biztositja az olvasot,
hogy csak érett megfontolás után közölte az abban fel
sorolt tényeket s hogy teljes erejéből azon volt, hogy a
két küzdő pártnak véleményeit s nyilatkozatait részre
hajlatlanul gyüjtse együvé." S az írónak ezen nyilatko
zata feljogosithatott volna minden olvasót arra, hogy
ezen müvet a valódi tudomány termékének tekintse.
Valósággal azonban nem egyéb ezen munka, mint egy
tendentiosus férczmü, melyben csak az Egyház iránti
lángoló gyü1ölet mulja fölül az irénak főlületességét és
tudatlanságát.

Valóban, szeretetrernéltö módon bánik el a szerzö

az Egyházzal, a mely majd csak hogya görög mitholo
giába nem olvadt, müve nyomán. Ép azért szerzö nem
tud eléggé hálás lenni a Mohamedanismusiránt, a mely Isten
nek visszaadta az őt megillető tiszteletet, s lábra állitotta
ismét a megbénult tudományt. Az Egyház a lehető leg
rosszabban végezte czivilizátori tisztét a középkorban, a
pápák voltak legfőbb okai a barbárok betöréseinek s
Róma elfoglalásának ; a köznép ugy testileg, mint szel
lemileg a legnagyobb nyomorban sinylett. A mi nagyon
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természetes is volt. Mert az Egyháznak jelszava volt: a
tudatlanság anyja a jámborságnak; s ezen elvből kiin
dulva misem történt, a mi a nép szellemi fejlődését elő

mozdithatta, vagy anyagi viszonyain javithatott volna.
"Az egyház minden időben az orvosok s az orvosi

tudomány megrontásán fáradozott." A szenny- és dohos
levegőben pusztuló szegény betegek kegyhelyekhez s
ereklyékhez utasittattak, hogy ily módon pénzt csikar
hassanak tőlük. Minden, a mit az Egyház látszólag a
müvelödés érdekében tett, nem a nép javára történt, ha
nem csak hogy hatalmát öregbitse, jövedelmeit szapo
ritsa." "A XIII. század egy csodaszülőttel ajándékozta
meg a világot, a mely arra volt hivatva, hogy a pápák
jövedelmeit szaporitsa s e csodaszűlőtt a purgatórium
(tisztító-hely) volt." "A társadalom minden osztálya, X.
Leó pápától kezdve az uton fekvő koldusig, meg volt
mételyezve a bujakórtól." "Igy ezen tények kétségtele
nül azon meggyőződést érlelték meg a XVI. század hit
ujitóiban, hogya katholiczizmus teljességgel eltévesztette
küldetését, hogy nem egyéb, mint az ámitás s csalás
rendszere, hogy a valódi kereszténység csak ugy állit
ható vissza, ha vissza lesz varázsolva az apostolok kor
szaka s az első keresztények hamisítatlan hite."

S ezen valóban szellemes csacsogás igy folyik to
vább. Sz. Agoston müvei "össze nem függö ábrándo
zások" a serapeumi könyvtárt Theophilus püspök sem
misitette meg s Hypathia nöbőlcselö Cyrill püspök csat
lósai által tépetett darabokra, a halley üstököst egyházi
átokkal sujtotta III. Calixt pápa 1456-ban, Galilei és
Giordano Bruno, mint a tudomány vértanui fennen ra
gyognak.

Hogy szerzö a fülgyónásról, a me1y szerinte a IV.
Lat. zsinat óta divik s más szokásos ellenvetésekrőlsem
feledkezett meg az magától értetődik.

Tudományos szempontból tekintve a dolgot, a mü

nem érdemli meg, hogy megczáfolására papirt és tintát
pazaroljunk; de azonfelül is, mint culturharczos mü nem
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bh oly veszedelmes jelleggel, hogy józan embert. rémü:
létbe ejteni képes volna. Szerzö mégis érdekessé tudta
azt tenni atörténeltni és exact tudományokból szedett
kivonataival, az emberi nem müvelődéstörténetébőJ föl
használt példáival ; pikánssá s megdöbbentő hatásúvá
azon vakmerősége által, melylyel alegterhelőbbvádakat
hozza föl az egyház ellen s a legkézzelfoghatóbb valót

lanságokatmegdönthetlen tények gyanánt mutatja be. S
ha már ily nemes tulajdonságokkal ékeskedik e könyv,
nem csoda, ha a tudákos, vagy épen tudatlan eulturhar
czos előtt varázsfényben jelenik meg. Innen van az is,
hogy habár tudományos szempontból figyelmet sem ér
demel, mégis rohamosan terjedett el s nem egy ezáfol6ra
talált az ellentáborban.

A munka megjelenése után mintegy vezényszóra a
legkülönfélébb európai nyelvekre lőn fordítva. Német
országban már 1875-ben jelent meg 'mint az .Jnternaiio
nale 'wtSsemcltaftlt"che Btoltothek" ez. vállalat I 3. füzete
e ezimmel: nGeseh. der Confliete zw. Religion u. Wis
sensehaft L. Broekhaus. 8.0 XVII. 382 1. - A forditó
egy Roserithal nevü uri ember Erlangenböl, ki magát
az előszóban mint fölötte lelkes eulturharezost mutatja
be. Fölötte kivánatos volt ezen könyvanémetekre nézve
azon időben, midön a eulturharez javában boldogitotta
népöket, mert legalább külfőldröl csempészhették be
szerivel-módjával a "tudományos" könyvészet soraiba,
a nélkül, hogya német tudományosságot hason irányu
eredett" rnüvel kénytelenitettek volna pellengérre állitani.

Olaszország 1876-ban vette észre, hogy e munka
egy milanói kiadásával őt is szerencséltették. Cornoldi
jezsuita a "Civiltá cattolicav-ban hevesen kikeIt ellene.
Alaposabb és kimeritöbb czáfolátot irt e munkára Sal
vatore di Bartolo, a palermói káptalan egyik tagja.

Spanyol nyelven két kiadást ért a munka, Megje
lenése élénk mozgalmat idézett elő az irányadó kőrők

ben. A "Real Academt"a de ciencias marales y jJolt'#cas."
rendkivül pályázatot hirdetett ki a czélzatos munka
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megczáfolására. A pályadíjat dr, Orti y Lara,': egyetemi
tanár s a "La ctencia cristiana" folyóirat tudós. és tevé:
keny szerkesztöje nyerte el "La ezeneia y la dtvtlw re
oeiacion, o demonstractfmde que entre las cienctas y las
dogmas de la religion no pueden .existir conjlú:tos" czímü
rnüvével, melyben szerzö nem annyira megczáfolni akarja
az amerikai irót, mint inkábbbebizonyitani, hogy a tu
domány és a kath. hit sarktételei között tulajdonképen
lehetetlen az ellenmondás, mert l) a vallás és tudomány
ugyanegy forrásból, Istentől erednek, 2) a vallás és tu
domány látszólag azért tér el egymástól, mert különnemü
tárgyakkal foglalkozik, 3) hiába keresünk a tudományok
történetében egy tételt is, melyet a tudománynak kép-·
viselői sikeresen állithattak volna fel, mint a hittel ellen
kezőt, 4) végre, mert a történelem bizonyitja, hogy a
tudomány nem támadhatja meg a hitnek sziklavárát
anélkül, hogy önmagát szét ne rontsa.

Egy másik spanyol író, a ki Draper . müvét meg
czáfolta, Mix Mihály jezsuita volt. Ez sem tartja érde
mesnek, hogy Draper történelmi ferditéseit nyomról
nyomra követve megczáfolja ; inkább abban fáradozik,
hogy kűlőn-külőn meghatározását adja a vallásnak és a
tudománynak s ezeknek egymásra való vonatkozását fől

tüntesse és igy czáfolja Draper állitásait. Társától abban
különbözik, kogy mig amaz synthetice tárgyalja a dol
got, addig ez elemeire bontja, külön szólván a vallásról
és külön a tudományok ról, összesiti s eredményképen
begyözi, hogy a vallás és tudomány között ellenmondás
tulajdonképen nem is létezhetik.

Még más apologeticus müvek is jelentek meg spa
nyol nyelven Dr. müvének megczáfolására, melyeknek
fölsorolását azonban ezuttal mellözni kivánjuk s csak
azt jegyezzük meg, hogy szép fényt vetnek a kath. Spa
nyolországnak ugy hitbuzgóságára, mint tudományvá
gyára.

Draper müve jrancziaforditásban l87S-ben látott
napvilágot. Itt a helga bollandistaP. de Smedt S;J.
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szállott sikra az igazság érdekében részint abrüsseli
"Revue des questtons scz'entijiques" ez. folyóirat hasábjain,
részint pedig egy önálló rnunkában (L'eglise, et la science.
Louvain et Paris. 1877- 97 1.) Draper művében előfor

duló csak nehány pont képezi czáfolatának tárgyát, név
szerint az egyház törekvése elnyomni a tudomány hala
dását, az inquisitió, a tudományok általános pangása a
középkorban az Egyház nyomása alatt, a tudomány szel
lemének elfojtása az egyház csalhatatlanságáról szóló tan
által s végre az egyház tilalma, melylyel alattvalóinak
kezeit megkötötte, nehogy despoticus uralmát kérdés
tárgyává tegyék. Mint jól értesült apologetához illik,
azon önérzettel, a mely csak az igazság bajnokának tu
lajdona, veri vissza P. Smedt, Drapernek indokolatlan
támadásait s különösen a serapiumi könyvtár elégeté
sét, Galilei pörét, a Halley ütökös és az inquisitiót illető

elferditett történelmi adatait. Arról, hogy az egyház va
lóban a tudomány barátja és elöharczosa a legfényesebb
s legkimeritőbb apologiát irta a St. Denisi-i káptalan
egyik tudós tagja Abbé Motg-no, "Les splendeurs de la
foív ez. nagy munkájában.

Moigno-Ferencz Mária szül. 1804. apr. 15. Franczia
ország Guémené nevü városában, a jezsuita rend inté
zetében végezte tanulmányait és élete 18. évében e szer
zetbe lépett, a melyhez 1843-ig tartozott. Jószivüségből

meggondolatlanul kezességet vállalt, a mi pénzzavarba
döntötte s ezen körülmény okozta, hogy szerzetét, elől

járói legnagyobb sajnálatára elhagyni kényszerült. Szo
moru idők következtek most reá nézve. Hitelezöitöl ül
döztetve, pártfogóitől elhagyatva, kereset nélkül élt egész
I848-ig, mely évben szerény fizetéssel a St. Louis Col
legiumban a második kápláni állomást nyerte el. Ezen
állomását azonban az intézetben lábrakapott visszaélések
míatt csakhamar odahagyva, mint subsidiarius töltötte
életét a St. Germain des Prés külváros lelkésze oldalá
nál egész 1857-ig. Végre I873-ban St. Dénes székesegy
hazának kanonokja lőn. A jezsuita rend főnöke egyide.
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jüleg értesítette, hogyaszerzettagok közös imáiban.részt
vehet s a szerzet valamelyik társházában töltheti éle
tének hátralevő napjait.

Moigno otthonos a theologia és az exact tudomá
nyok minden sza s ában : az utóbbiaknak pedig ő volt
első rendű terjesztője Francziaországban. Francziaország
s más európai államok több tud. társasága tagjának vá
lasztotta őt.

Már 1831- ben foglalkozott a tervvel: kimutatni,
hogya kinyilatkoztatás és a tudomány között ellenmon
dás nincs s ezen tervet többé kevésbbé érvényesitette is,
minden, ezen idő óta megjelent müvében, Mégis 20 esz
tendő telt el, a mig végre 1878. kiadta azon müvét,
melynek megalkotásán egész életében fáradott s mely
nek czírne : Les splendeul's de la foz: Aceord par/az! de la
révélalzon et de la science, de la foi, et de la raison 4.
K. Nyolcz. 2-ik kiadás 1881.

Az első kötet bevezetésképen a hz'tet tárgyalja.
Miután tüzetesen meghatározta a hit és erkölcstan lénye
gét, szól a hitnek szükségességéről s annak hanyatlásá

róI a mai korban, megjelöli az okokat, a melyek ezen
hanyatlást eredményezik. Kimutatja, hogya hit az ér
telemhez mért fogalom s hogy csakis a hit az, a mely a
természetes ész ismereteit kiegésziti s betetőzi. A függe·
lékben a pogány remekirók müveiröl s az apostoli sz.
Széknek főbb dogm.. döntvényeiről - kezdve 1791-től

-- beszél. Refíexiói nagyrészt Francziaországra vonat
koznak s ezekben sokszor egyoldaluvá lesz. Igy pl. mi
kor közli nézeteit arról, mily tért kell engedni a pogány
szellemnek a nevelésben, hódol Gaume téves elvének,
miszerint az ó-kori remekirókat feltétlenül ki kell az is
kolából küszöbölni.

A II. és III. kötetben a fötárgyröl, a tudományok
különböző ágainak s a nekik megfelelő kinyilatkoztatás
ősszehasonlitásáról s ennek eredményéről szől a szerzö,

Névszerint a II. kötetben a kosmologi.a és anthropologia
vivmányai szembesittetnek a sz. irással. Atnödern tudo-
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má.ny gŐgös természeténél fogva egyeduralmat akar ma
gának biztositani s azért foglal a hittel szemben ellen
séges állást. A valódi tudomány és a hit kőzőtt a leg.
szebb összhang uralkodik. Sz. bebizonyitja, hogy a tu
dományhaka hit elleni támadásai mindannyiszor az elöb
binek tökéletlen voltán alapulnak s hogy minden ujabb
felfedezés a tudományok terén kulcsul szolgált a sz. irás
némely eddig érthetetlen helyének megmagyarázására.
Án. kötet főtárgyát az ember képezi. Szól sz. ennek
származásáról, helyzetéről a mindenségben, kettős ter
mészetéről, a fajkülőnbségröl s mindezen tételei bébizo
nyitásában a boncztan, élettan és népisme . vívmányaira
támaszkodik; végre az emberiség korának meghatáro
zásában a geologiát, a paláontologiát s antropologiát
veszi segédeszközök gyanánt. A munka ezen részében
tulnyomólag a tudomány minden ága van képviselve, a
többi között az időtan és a nyelvtudomány is. Végül az
a tárgygyal foglalkozó irodalomnak némely kiválóbb
termékét emliti meg, el nem rnulasztván sehol, a maga
egyéni megjegyzéseit hozzácsatolni.

A III. kötet ct másodiknak folytatásaképen vehető.

FÖczélja bebizonyítani, hogya sz. irás csalhatatlan nem
csak a dogmákat illetőleg, hanem mindazon tudományok
megbeszélésében, melyeket magában felölel. Sz. tagadja,
hogya sz. irásban csak egy a tudományt illető tévedés
is volna s bebizonyitani törekszik, hogy mindazon he
lyeken, a hol a sz. Irás a tudományoknak ellentmond,
az előbbi részén van az igazság. Részletesen teszi meg
beszélés tárgyává azon ellenmondásokat, melyeket a tu
dománya sz. Irás kifejezései ellen támaszt. Tárgyalja a
természetrajzban az egyes állatokat s azoknak kűlőnféle

faj ait, a physica· és szdmtanban Josue csodáját, Galilei
pörét, a világosság tererntését a nap előtt, a napkeleti
bölcsek csillagát, a Horeb hegyén sziklából fakadt vizet,
a sötét felhőt s lángoszlopot, az Acház napóráján vissza
futó árnyékot. A JifUraJzban az édenkert fekvését, az ál
talá.nos vizözönt, a holt tengert, a vöröstengeren való
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átmenetelt ;. a történelemben az egyptomi és as.syr főlira

tokat s a sz. irásban emlitett különféle történeti szemé
lyeket.

A valódz' tudomány, távol attól, hogy ellentmondana
a sz. Irásnak, ellenkezőleg segitségére van lépten-nye
mon. S valamint egyrészt a tudomány szolgálja a hitet,
ugy viszont a hit azon lángoló szővétnek, a mely a tu
dományoknak csatakos utait bevilágitja.

A IV. kötet röviden összefoglalva az előbbiekben

taglalt dolgokat, a kereszténység apologiáját tartalmazza
"A hit és az értelem" czim alatt. Sz. begyőzi a hitnek
isteni eredetét a megtörtént csodák. és jövendölések se
gitségével, fölállitja az igaz Egyháznak kel1ékeit, azután
pedig az evangeliumok következő helyeire terjeszkedik
ki: Mária, akit boldognak fognak mondani minden nem
ségek; Krisztus a pogányok világossága s minden nem
zetek üdve ; a gyermek, a ki sokaknak romlására s fől

támadására tétetett s jelül melynek el1entnondatik: le
gyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tőké

letes; a szegényeknek hirdettetik az evangelium; gyü,
lőlni fognak titeket az én nevemért; te Péter vagy . • •
és én ha felmagasztaltatom a földről, mindent magamhoz
vonzok : azon ismernek meg titeket, hogy az én .tanit·
ványaim vagytok, ha szeretitek egymást; a ki hisz még
nagyobb dolgokat fog végbevinni : j eruzsalem gyerme·
kei fogságra vitetnek minden népekhez : elmenvén tehát
tanitsatok minden nemzeteket, én pedig könyörögtem
éretted, hogy meg ne fogyatkozzék a te hited. Szerzö
szemében ezen 15 jövendölés, mint megannyi csoda jele
nik meg, mint fényes bizonyitéka sz. hitünk isteni vol.
tának : ugy jelenik meg mint "splendeurs de Ja foi". 
Folytatásképen szól hitünknek egyes titkairól, ugymint:
Isten léte, a Szent Hárornság, a Gondviselés, az ima, az
eredendő bűn, a megváltás és Krisztusnak valóságos je.
lenlétéről az oltári-szentségben,

Bonczkése alá veszi még. az emberi akarat szabad
sá.&,át j. a praescientiát és a praedestinatiőt : az angyalo-
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kat és azoknak viszonyát az emberekhez; az emberi lel
ket mint egyszerű és szellemi lényt; a szentségeket, a papi
nőtlenséget, az ember utalsó dolgait. Végül szól az egy
házról, annak társadalmi s civilizatori befolyásáról, az
államhoz való viszonyáról, a pápa világi fejedelemségé
ről és a függelékben a Péterfillérröl.

Ezekben adtuk rövid kivonatát azon rnűnek, amely
a tudománynak összes ágait, a melyek a hitet csak né
mileg is érintik, magában felöleli. A könyvnek minden
lapja tanúskodik a szerzö mély vallásosságáról és széles
kőrü ismereteiről. Mindazonáltal be kell vallanunk azt
is, hogy szerzö inkább fáradott a külőnnemü érvek ősz

szegyüjtésén, mintsem a dolog mélyére hatolt volna s
igy érvei sok helyütt nem föltétlenü] bizonyitök. Szigoru
álláspontot foglal el a sz. irók sugalmazásának megha
tározásában. Szerinte a sz. irók előtt tudva voltak a mo
dern tudományok minden eddigi vívmányai; a hexaéme
ron oly közléseket tartalmaz, melyeknek igazsága csak
a legujabb kutatások eredményei által tétetik megdönt
hetlenné s igy szükségképen kell elfogadni az egyenes
és közvetlen inspiratiót, sugalmazást, S ezen álláspontjá
nak természetes kifolyása az, hogy állításai nem minden
tekintetben hozzáférhetlenek.

Azonban eltekintve ettől, a munka jeles voltát ta
gadni nem lehet. Fényes védelme ez a hitnek a tudo
mány itélőszéke előtt; fegyvertár, a tudomány ellensé
ges támadásainak visszaverésére. Draper iránymüvének
csak négy helyen szentel figyelmet; közvetve azonban
ugy Draper, mint társai tanának sikeres megczáfolásához
bő anyagot szolgáltat, Legfőbb előnyének lehetne mon
dani, hogy a ker. hitvédelemnek bizonyos értelemben
vett encyklopaediáját képezi s hogy kifogástalan tarta
lomjegyzékével mindazon kérdésekben, a hol a hit- és
tudomány egymást érintik, ha nem is minden tekintetben
kielégitő felvilágosítást nyujt.

(A Handweiser nyornán.)

Hollady :Jenö.
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Monumenta Ecclesiae Strt'gont'tmstS. Jussu et sumptu
Emmi et Rsstlnz' D. Joamlts Cardt"nalzs Szmor. Ordine
chronologtco dúposttd, dz"ssertattonzous et notts z"llustravzt
Dr. Ferdz"tzandus Knauz, 'Tomus secundus. Ab a 1273. ad a.
1321. Nr» I-927. Cum 6 tabulis IdhographzctS et 14 sigz"l
/ts ligno incisis, Strigomi 1882. TypzS descúpsd Gustavus
Buzárovtls.

Midön 15 év előtt a legfelsőbb királyi kegyelem
Simor Jánost a győri püspöki székből az ország prímási

méltóságra kiszemelte ; az akkori "Magyar Sionu tudós
szerkesztöje e hir hallatára négy századdal visszaszánt
Hunyady Mátyás dicső korszakára s ott a nagyok s hő

sök kőzől, kik ifju királyunkkal élükön e hazát nagygyá,
boldoggá tevék s virágzása tetőpontjára emelék. egy
tisztes, tekintélyes alakot látott kitünni. Ez Vitéz János
Magyarország prímása volt.

E nagy főpap s az uj prímás közt mennyire kő

zős mükődési tért jelelt ki a gondviselés bizonyos
határokig s bennök mily kőzős tuladjonságra talált: fel
tüntetni iparkodott a szerkesztö.

Mennyire találó volt e párhuzam már akkoron, 01·
vashatja mindenki*) s miután a tények rendre teljesűle

nek, meggyőződést is szerezhet mindenki.
A párhuzamból az utolsó pont most teljesül, rnidön

Simor János szép drága palotát emeltet az ország pri
másainak, melybe tulajdon képtárat, továbbá ugy a sa
ját mint az érsekmegyei könyvtárt elhelyezi s rnidön ez
végre megtörtént, miként Galeotti Vitézről irta, szöról
szóra állani fog Simor János bibornokprimásról is: "Non
referam, quantis impensis construxerit illam omnibus
ferme mortalibus celebrem Bibliothecam, in quam omni
um disciplinarum monumenta congessit."

Simor azonban itt Vitéznél tovább megyen. E nagy-

"') Knauz, "Magyar Sion." 1867.
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becsü könyvtárt saját productumaival is fogja szapori
tani. A sajtó alatt lévő s több kötetre terjedő fópásztori

körlevelek, melyekben sok oldalu s alapos tudománya,
elmeéle s ugy az egyház, mint a haza iránti lelkesült
sége kisugárzanak, mindenesetre díszét képezendik.

Mint a tudomány nagylelkű pártfogójáról azonban
ott fog továbbá tanúskodni ama vállalat is, melylyel az
esztergomi érsekségre vonatkozó okmányokból oly adat
tárt nyit a tőrténetbuvárok számára, mely nemcsak a
magyar egyház, de az ország régi viszonyai és állapo
taira világosságot derit s bő anyagot seolgáltat.

Sok, igen sok történt ujabb időben a hazai törté
netirás előnyére, valódi hangya szorgalmat látunk a meg
megjelenő müvekben; azonban mindannyi között -leg
alább eddig - aligha első helyen nem áll e rnonumen
tális munka, melynek második kötete pár hónap előtt

hagyta el a sajtót.
E kötet az 1273-1321-ig terjedő időközt tárgyalja.

Időrendi sorozatban: II. Miklós, III. Benedek, II. Mik
lós mint restitutus, Ladomér, Gergely, Mihály és II. Ta
más érsekekről s közben két vacat Sedesről értekezik.
Elég küzdelmes kor volt az, melyet Miklós és Benedek
nek kellett átélnie, telve a trón körüli viszályokkal ; nem
csoda, hogy ők isa körülményektől ide s tova ragad.
tatva, maguk számára az érseki széket teljesen s állan
dóan biztositani nem tudták, miért is csak mint "elec
tusv-ok szerepelnek. Sokkal több szerencsévél s tapin
tattal intézte dolgait utódjuk, a hatalmas monoszlai csa
ládból származó Ladomér, kinek az árpádház iránti vál
tozatlan hüsége és ragaszkodása, az ország ügyeire be
folyt bölcsessége, az egyház belszcrvezetére irányult
több rendbeli tőrekvései: valóban nagygyá s örökre
nevezetessé tevék nevét az érsekek sorozatában. Gergely
csakugy tartotta föl magát, mint Miklós és Benedek.
Mihály érsek [élességét már Róma is elismeri, dicsérvén
benne. a tudományt, müvelt modort és életszentséget. A
garázda cseh Vénezel gazdálkodásai az országban azon-
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ban fölötte sok bajt okoztak neki, sőt székhelyéről is
kelle megfutamodnia. Tamás érsek pedig Lodomérhez,
mint nagy bátyjához méltó utódképen említtetik.

Az érsekek mindegyikénél, a dissertatiók után pub
licáltatnak a roppant szorgalommal összehordott levéltári
kincsek. Már az első kötetnél láttuk mennyire javítgatta
ki' Knauz a mások után idézett okmányokat s főleg a
Fejér Codexében megjelenteket, ugy, hogy néha egészen
más dolog sült ki a helyesbítés folytán. S midőn pél
dául 357. lapon III. Endre levelében e kifejezésből : "ad
mandatum karissime matris nostre," Péterffy a "karis
sime" helyett Catharinae-t olvasván, hozzáadja: Indubi
tatum iam est, Stephani Posthumi conjugem, et Matrem
Andreae Regis fuisse Catharinarn, e gente Thomassino
rum, non autem Claram Goritiensem, quam hucusque
sane multi Andreae adscripserunt", Knauz felkiált: "Ecee
quomodo e mala leetione historia depravatur."

Midőn K. nehány okmány hamis voltát bebizonyitja,
másokon a hibás dátumokat a maga idejére reducálja,
Igy történt, hogy midön például iröink az udvardi ZS1

natot rendesen I309-ik évre tették; K. az 574. lapon a
jegyzetben világosan bebizonyitja, hogy az I307-ben tar
tatott. Az okmányok ilyetén eorrect kiadásából látjuk,
hogy itt-ott bizonyos személyek szereplése egészen más
időre esett s királyaink uralkodási éveit is tüzetesebben
meghatározzák. Sok helyütt datum nem lévén, K. azo
kat a körülményekből, velös jegyzeteiben megállapitja,
valamint a keltezés helyét is, mint pl. III. Endrének a
308. sz. alatti levele Pozsonyban, a 344. és 506. sz. alat
tiak pedig Esztergomban. Mindez természetesen roppant
nagy okmánytári ismeretet igényel s nem kisebb cornbi
náló tehetséget. Am de hányan vesznek ily fáradsá
got maguknak a Codexek kiadásában! Midőn pedig
K. műveiben ilyenekre akadunk azt kell beismernünk,
hogy ez által okmánytárosokat is képez.

Knauznak I876-ban megjelent "Kortanát" nagy tet
széssel fogadta a tudományos világ s a eritica főleg azon

Vj ~I. Sicn XIII. kötet. IX, fÜZet. 44
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részt emelte ki belőle, mely a kőzépkori betürendes nap
tárt s az éves naptári táblákat adja; s valóban a Monu
mentákban itt-ott az okmánykeletek meghatározásánál
könnyűséggel lehetett ennek alapján eljárni. 50S. lapon,
a pozsonyi káptalannak egy levele festo s, Potentianae
virgo lévén kelt.ezve, K. hozzáteszi: "Datum a festo Potenti
anae virginis nullibi secus computatur." Az elörebocsájtot
takbőlláthatjuk, mily nagy gondotforditott K. az okmányok
correct kiadásánál s hogy mindenre kiterjedt figyelme.

Valamint az I· só kötetben nem egy történelmi dolo
got kijavitva találunk, többi között például Kalocsát ér
deklőleg az Astrikröl szóló nevezetes értekezésben, vagy
Erdélyt illeeöleg azon történeti discussióban, mely Fe
licián érseket tárgyalja s mely szerint ez soha egy dip
lomában sem emlittetik mint erdélyi püspök; hasonlóan
világosságot vet a második kötetben Váczot illetőleg a
Haabról szóló értekezés, miután e megyei névtárban :
Haab I. és Haab II. is előfordul. S mit tanulunk e ki
igazitásokból ? Azt, hogy azelőtt csak nagyon kevés
adat lévén rendelkezésül, e kevésből argumentáltak s
határozták meg a történeti eseményeket, azonban manap,
midön a levéltárak a szabadkutatásnak mindenütt nyit
vák s tömérdek sok adat halmozódik össze a feldolgo
zásra: e körülmény uj világot derit a történeti dolgokra
s megesik, hogy a régibb állitásokból nem egy, egészen
tarthatlanná válik. Mennyi fáradságot forditottak valaha
arra, hogy sz. Orsolya társait csakugyan tizenegyezerre
megállapitsák s ujabb időben ki fogja már e számot
vindikálni? Ez évben közöltetett,*) hogy Rokkos tanár
Athenben Horner egyik kéziratát födözte föl, mely meg
becsülhetlen értékü, mi vel sok világosságot terjeszt a.
nagy görög költő eddig homályos és bizonytalan létére.
Egy kolostor kincstárában találta e régi papiros teker
eset, melyen világosan lehet olvasni, hogya költő Itha
kában látott napvilágot és Lykurgnak kortársa volt, ki
utazásai alkalmával költeményeire bukkant és a költöt a

*) "Magyar Korona" april 20. sz.
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tulajdonképeni Görögországba vitte. A papyruson irot
takból még az is kitűnik, hogy atyját Philornenosnak,
anyját Chrisaisnak hivták. És a versengő hét város még
most is fogna Homerért versenyezni? A vagy lesz most
is ember, ki nepomuki sz. János egykori létezését fogja
tagadni, miután a prágailevéltárban egy okmányt fedez
tek fel, melyen saját kezü aláírása vagyon s melyből az
is tudatik, hogy alapítványi pénztár kezelője volt. Nagy
döntvény marad tehát például Astrikra nézve is az "An
nales s-.Crucenses", melyekből nyilván kitűnik,hogy As
trik soha kalocsai, de igenis esztergomi érsek volt.

Károly király koronázási helyére nézve, nagyon el
ágazök voltak az eddigi vélemények; K. a 444. lapon
szintén ujabb adatok nyomán, határozottan megállapítja,
hogy Esztergomban koronáztatott és pedig Gregorius
electus által.

Ugyancsak e kötetből látjuk, hogy a pápai kőve

teknek nem egyszer fontos szerep jutott e korszakban.
Igy midőn például II. Miklós és Péter veszprémi püs
pök ügye, mint a pártok által az esztergomi érsekségre
kiszemelteké megerősités végett Róma elé kerülvén,
mindkettő rnellöztetett, III. Miklós pápa parancsából
Fülöp firmai püspök vezette ideiglenesen az esztergomi
érsekséget, ennek jövedelmeit beszedte s az utód javára
biztos helyre elhelyezte, miröl a pápának is beszámolni
tartozott. (Nr. 69,) - Miklós ostiai püspök pedig Po
zsonyban, hol ugy látszik állandóan tartózkodott, syno
dust tartott, melynek constitutiói azonban ismeretlenek.
(1. az 537. és 544, Nrusokat.) Gentilis bíbornok, midön
Péter spalatói érsek, Lőrincz esztergomi s egyszersmind
spalatói kanonokot phárosi püspökké rendelte; e vá
lasztást megsemmisítette. (Nr. 6 I 3.)

Előfordulnak némely dolgok e kötetben, melyek
figyelmünket is magukra vonják, pl. él. 93. Nrus alatt,
Kinga, Boleslav fejedelem özvegye, Szandezen a klarls
sák részére 1280·ban kolostort alapit s az alapitó levelen
többi közt frater Stephanus esztergomi Guardian is mint

44*
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tanu előfordul, miből kitűnik, hogy sz. Ferencz halála
után körülbelül 60. évre már volt fiainak Conventjök
Esztergomban.

A 99. Nrusban, valami Gothardus de ordine frat
rum minorum, nobilis vir de Ludán, bátyja özvegye és
ennek gyermekeivel bizonyos birtokcserét tett. Ebből

látjuk, hogy akkor a nemesek, ha szerzetbe is léptek,
megtartották birtokaikat s azokkal rendelkeztek.

Az esztergomi káptalan (804. Nrusban) az ürményi
jobbágyság kiváltságait és terheit elősorolvánezt mondja:
Primo et principalí ter iudicium ipsorum immediate per
tinet ad nos et praepositum nostrum, praeter sangzttnú
ejfust'onem, quod comittitur ab ipso praeposito, de nostra
connivencia, officiali nostro, pro tempore constituto. Ime,
mily jogot gyakorolt azon időben az esztergomi prépost.

A magyar szent korona történetéhez is fontos ada
tokat olvasunk a 637., 663" 683. és 806. Nrusokban.

Gyakori szent zsinatokra is akadunk, melyek Bu
dán, Esztergomban, Pozsonyban és Udvardon tartattak.
Ezen kivül az ország belügyeire nézve a királyokkal s
maguk kőzt is többször "Congregatio Episcoporum" is
előfordul.

A pecsétek, melyek e kötetben közöltetnek s a
végén azokról szóló index, nem csekély anyagot szel
gáltatnak a pecséttanhoz. K. a 336. Nrusban Praynak
Lodomér érsek kisebb pecsétjére vonatkozó észrevételét
s illetőleg rosz olvasását helyreigazitván kimondja, hogy
Lodomérnak nem Iehetett két különböző kisebb ;pecsétje.
Egyébiránt a tárgymutató, több érdekes dolgot jelez a
"sigillum" alatt, a pecsétek használatáról ugy királyaink
mint a püspökök, vagy a káptalanok által.

Végül megemlítjük, hogy K. Monumentáit nagy·
ban emelik a bő indexek, milyeneket az ujabb időben

közlött Codexek nehányánál bizony hiában keresünk s
Theineré például, a roppant adattárhoz aránylag nagyon
is hiányosnak mondható. Hogy használtassanak már
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most az ilyen okmánytárak, hogy a kereséssel a drága
időt ne pazaroljuk !

"Loquantur alios saxa, Te Eminentissime Princeps,
Monumenta haec loquentur."

Miután pedig ily nagyszabásu munkához a roppant
türelmen kivül, tartós egészség is kivántatik, a tudós
szerzönek ezt kivánjuk.

V. A.

De Deo ereante. Praelectiones scholastico-dogmaticae,
fJuas habebat Camt"llus Mazella Soc. Jesu. Editt'o altera.
Romae ex typographt'a polyglotta S, C. de propag. fide.
Nyolczadrét 1039 l. Ara II lira.

E jeles rnű már csak arról is nevezetes, hogy első

kiadása Amerikában látott napvilágot. a honnan ugyan
sok mindenféle áldás háramlott már a vén Euröpára, de
scholastikus Theologia eddig még át nem szivárgott:
ez utóbbi években jutott ebből is, még pedig a javából.
- Valamint t. szerző úgy rnüvei is azon iránynak hor
dozói, mely átlag szorosabb ragaszkodást követel sz. Ta
máshoz és a scholastikához, még azon jeles hittudósok
tól is, kiket különben egyes eltérő nézeteik és rendsze
rűk daczára csakis sz. Tamás tisztelőinek nevezhetünk.
Ök ugyanazon tanszéken. melyen most P. Mázella disz
lik, szabad s önálló irányban dolgozták föl a theolegiát
s haladásuk után ítélve képesek lettek volna messze
időkre kihatni, ha a tanulmányok ujjászervezése törek
véseiknek kedvezne. - Sz. Tamást hirdették ugyan ők

is a theologia nagy corypheusának, de a sokban meg
változtatott bölcsészeti rendszer elkerülhetlenül a theo
lógiában is hozott magával sok ujdonságot azon határok
közt, hol a haladás utja a theologia előtt sincs elzárva;
ehhez járult, hogy a seolastica más egyrangu vagy al
sóbbrendü iskoláit is figyelembe vették, nem engedve
kizárólagos uralmat senki fiának s igen nagy sulyt fek
tettek a hagyomány tanulmányozására, mely folytonos
buvárkodásuk mellett uj fényözönnel árasztá el a régi
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igazságot. Az alaki rész sem maradt változatlanul, hanem
alkalmazkodott az uj igényekhez, a régi bámulatos rö
vidség helyét hosszas magyarázatok foglalják el s a je
len tudomány-reflexió és rendszeresítésben kedvét lelő

szelleme nagy dissertatiókká formálja az egyes tételeket.
Az ujjászervezés minél tőkéletesb visszatérést sürget

sz. Tamáshoz, ki maga a megszemélyesitett Schola, visz
szatérést a rendszerhez, mely a mult tudományának édes
anyja és nevelője.

Mindkét követelménynek hiven felel meg P. Mazella,
azért művei rnéltán az újjászervezés gyermekei; nemcsak
a régi igazságot hirdetik, hanem a régi világos gondol
kozás terminusait is hangoztatják, diszlik bennök a fé
lemletes Syllogismus és a jó tanítás föltéte : a distinctio.
Az mi a münek tárgyát illeti, az teljesen megfelel s ki
meriti a czim által keltett várakozást sőt még többet
ád: - De Deo ereante magában foglalja az Isten mü
veit, melyekben kü1re hat, azt a nagy kinyilatkoztatást,
mely által minden van, a mi létével hirdeti, hogy Ö
van. - Hat disputatióra osztja föl tárgyát, melyet a
teremtéssel kezd és az utolsó itélettel befejez. Talán
kissé meglepő, hogy értekezve a teremtőről, ki végtelen
jóságból alkotott, a könyv végén az élők és holtak bi
róját találjuk föl benne, ki csak igazságot ismer: az
igaz, mások máskép teszik! a t. szerzö azonban e részt
azért vette föl müvébe, mert előadván az ember terem
tését, természetfölötti rendbe való áthelyezését és esését
alkalmasan fíizhette ehhez a végső dolgokról szóló tant,
hogy mindezen phasísok, melyeken az ember átment és
menni fog, összefoglalva könnyebb áttekintést nyujtsa
nak. - Különben is a t. szerzö szemei előtt tartja czél
ját: ő tankönyvet irt, mely rendszeres beosztással diese
kedjék, de egyszersmind tekintettel legyen az iskolák
ban elvégzendő tananyagra. A thesisek alakjában előa

dott theologiában mindig veszély van, hogy az alapos
kérdések kitünő kifejtésével beérni akarják s oly sok
érdekes és a tant kiegészitő részletekre nincsenek figye-
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lemmel ; az .igaz mindenre nincs ídö ; de sok függ a. be
rendezéstől : P. Marzella ezen tekintetben dicséretesen
tér el sokak fölfogásától; nála találunk teljes tractatu
sokat számos közbeszőtt kisebb kérdésekkel, melyek ki
domboritják a tárgy alakját s nagyobb érdeket kölcsö
nöznek az egésznek.

De mit széljunk a második disputatióról, melyben
az angyalokról levén szó, előkerülnek a scolastikai hir
hedt vitái de loco et motu loeali angelorum. de loeuti
one et illuminatione; lehetnek-e az angyalok két külön
bőzö helyen, lehet-e több angyal egy s ugyanazon tér
ben, átrnehet e egy helyről a másikba a nélkül, hogy a
közön keresztül hasson; a kinek nem tetszik, hagyja ki,
de ha azt is akarja tudni mire valók az efféle viták,
mondhatjuk: arra, hogy jobban értsék a kőzönséges,

alapvető igazságokat a szellem természetéről és hivebb
fogalmat alkothassanak magoknak felőle.

Még nehány megjegyzést egyes tételekről. - Az
első disp. legszebb fölosztást mutat, mert a világ terem
tését az általános okok szerint tárgyalja: Isten a világ
teremtője (causa efficiens) örök tervrajza szerint (causa
exernpl.) örök dicsőségére (causa finalis.) Ez utóbbinak
tárgyalása ki nem elégít, szerény véleményünk szerint
talán szükséges lenne mindent szorosabban s könnyebb
átnézettel a két főfelosztás alá foglalni: finis operis
finis operantis, mert ezen külőnbőztetést kellő értelmé

ben szem előtt tartva könynyen felelhetünk a nehézsé
gekre. - f:p ugy a természetfölötti adomány fogalmá
nak megállapitása, amint azt Bajus és a Jansenisták kár
hoztatásából meritjűk alaposabb megbeszélést kiván; a
t. szerzö ezt sikeresen létesiti, hol a természetfölöttinek
fogalmát általánosságban adja és az annyiszor használt
természet és természetfölötti szök értelmét a sz. Atyák
nál világos logikával megállapitja,

Az őtödik disp. az eredeti bünt tárgyalja, A mily
nehéz a lélekölő átok átszárrnazása, melyről sz. Agoston
mondja :miris quidem modis sed tamen fit, ép oly jele-
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sen van előadva, s gondolom már ezért is megérdemli
a siker nem mindennapi dicséretét. Itt a scolastícus el
meél szétapritja a bűn fogalmát s szem elől nem tévesztve
az 'eredeti és személyes bün közti különbséget keresi
a bünős akaratot, mely mindenütt lappang, hol a bün
sötétlik s melyet a született s máris bünös kisded lelké
ben föltalálni a theologus nagy föladata. E része mint
hallottuk külön lenyomatban is megjelent. Nem mond
juk, hogy verőfényes immár minden, hogy nem boritja
itt is ott is a gondolatot a titok kétes fátyola, de hogy
a mennyire lehet egyesiti az alaposság és világosság elő

nyeit. - Kivánatos azonban, hogy az olvasók figyeimét
nemcsak az eredeti és személyes bűn, hanem még a
büntetések közt fenálló különbség is lekösse; mert a
külőnbőzö büntetés szinte fontos tényező a nagy kérdés
megoldásában, amint ellenkezőleg a büntetésnek egysze
rüen odavetett fogalmából sulyos felhők emelkednek a
derülő égen. - A keresztség nélkül elhalt kisdedek a
mint nem sujtatnak érzéki büntetéssel (poena sensus) ugy
a theol. határozottabb véleménye szerint a tulajdonké
peni kárhozat (poena damni keservét sem érzik, hanem
bővelkednek mindazon javakkal, melyeket különben a
természetes boldogság nyujtott volna. -- Az ily sancti
óval sujtott bün nagyban elüt a személyes vétektől.

A t. szerzö elvei szerint cselekszünk, ha nemcsak
a m ateriával, a könyvnek tárgyával törődünk, hanem a
formára, a tárgyalás alakjára is figyelünk. E nemben P.
Mazzella müve valóban scolasticus könyv, mert szigoruan
ragaszkodik a forrnához, s egyszerü syllogismusokban
állitja föl' az igazság élét; mindenfelé találkozunk az is-
kola angyalának szavaival, melyek jól kiválasztva figyel
meztetik az olvasót mély értelmükre s megkedveltetik
vele a gondolatot magasztosságában a kifejezés egysze
rüségét. A t. szerzö elve könyvébe fölvenni más irók
nak tárgyához szóló világos bizonyitásait ;és magyaráza
tait. - Ezen elvével nem mindenki barátkozik meg, ki
a tárgy teljes önálló főldolgozásat állitja föl a jó iró esz-
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ményeül, ki talán csak hiába való ismétlését látja abban
a rég elmondottnak - Irály szempontjából tekintve a
dolgot, be kell vallani sok a citatió, többször csakis ma
sok szavaival beszél, mi az előadásegyöntetüsegétta

várja, de ez eljárás is szolgál a szerzö czéljának, ki nem
kivánt dissertatiókat irni, hanem világosan tanitani s
összeszedve az egyes auctorok fénypontjait tárgyát kel
lően megvilágitani. - Nem is kivánhatni többet a vilá
gos előadás nemében; mert a tételek egyformán s ugyan
azon logikai rendben épülnek, elül a kérdéses tétel je
lentését és határait állapitja meg, azután következik a
bizonyítás, mely scolastikus pontossággal fejlődik. - El
ismerjük, hogy igen világosan határozza meg a kér
dés s adja elő az odavágó mágyarázatokat, csa]é'hogy
sokszor hosszúra nyulnak e czikkek és fölöslegessé vá
lik a bizonyitás. Különben a bölcsészeti érvelés teljesen
kielégít, csak a theologicus bizonyitás nem érezteti min
denütt erejét, nem mintha nem foglaltatnék a fölhozott
sz. irás vagy sz. atyák idézeteiben. hariem mert gyéren
van kifejtve és sokan nem vonják el oly könnyen a lep
let, mely mögött tiszta, derült minden. - A fogalmak
és terminusok magyarázatában a tudós szerzőnek csakis
elismerést szavazhatunk, mert oly ügyes kézzelnyul a
bonyolat szálai közé, hogy szinte érdekkel követi az em
ber a zürzavar tünedezését: példa reá a természetfölötti
rend fogalmának, a teremtés és az isteni akarat szabad
ságánakmagyarázata.

A t. szerzö tehát egészen a scolastikus rendszer
embere s nehezen lesz ki öt ezért méltán megszólhatná,

mert az egész vaskos könyv rendszeres, világos tételei
vel legszebb apológiája s bennünk is azt él. jámbor óhajt
kelti, hogy mi is indulnánk meg már a hol lehet e vi
lág taposta uton. - A mely rendszerben annyi erő és
világosság rejlik az sohasem vénül meg, sohasem lesz
nélkűlőzhetö,

petha Rudoif.
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BreVtflrti' Romam' edt"tzo nova Tornacensis 1882. collata
vaticanae Urbano Papa VIII.evulgatae 1632. Cum qua ex
constitutionibas pontijicz'zs omne brevÜlrtUm concordare debet.
Accedunt decreia quaedam Sacrae Congrega!tonis Rt"tuum,
et alta quae ad novam edt"ttonem parandam pertinent. Tour
nay, 1882. Desclée Lefebvre et Comp. Nyolcz. 168 lap. Ara 1

frank.
Kik a zsolozsmás, vagy liturgikus könyveket ki

adják, rendesen megemlitik, hogy a hivatalos példányok
után indultak, szorosan ragaszkodtak az előirt minták
hoz. Kötelességöket teljesitették. Mert az egyház mind
ezeket elöirván, jogosan kivánja rendeleteinek megtar
tását, szabványainak pontos teljesítését.

Azonban a tournay-i kiadók nem csak teljesitették a
legfőbb meghagyást, de egyuttal számot adnak eljárá.
sukról, részletesen kimutatván. hol, miképen, milyen mér
tékben érvényesitették a legfőbb parancsot s ha valahol
eltértek, mi volt oka. Ugyanis mikor a szöveg nyilván
sajtóhibát mutatott, vagy ha valamely szentirás, vagy
patristikus szöveg roszul idéztetett, (sajtóhibákat értek)
akkor a hibát átirni, hibaszaporitás lett volna. Ilyenkor
a mintaszövegtől eltérni. kötelesség, nem engedelmes
kedni érdem. Azonkivül az egyház is némely dolgot
megváltoztat ; ennélfogva az ismeretes sarkmondás: "ni·
hil addi, nihil subtrahi, in omnibus concordare" ugy ér
tendő, hogy az illotönek, az egyház minden ujabb in
tézkedéséről tudomással kell birnia. Ámde az sok meg
fontolást, utánajárást igénylő munka; mert ilyen esetben
nem csak számos kiadást átnézni, hanem a tudósokkal
tanácskozni kellett, hogya meglevő külőnféle szövegből

melyiket kell kiválasztani. Mert midőn a hiba világos,
könnyen boldogulunk, de midön az értelem mindkét
esetben helyes, melyiket kell előnyben részesíteni, itt az
elp,~t4rozás felette nehéz. Ime ezen eljárást vázolják a
~~~rZők, kik a liturgikus mintapéldányokat betűről be
~Q:re ~sszevetették a jelen munkában eljárásukról ezeket
mpnqják:
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Quamobrem edz"tzonem novam zn aedzous S. Joanm's
Evangelz"stae excusam de oerbo ad verbum cum Vaticana zela
contulimus, atque ad ex#um pervenz"musquz~hoc libelio desert
betur. Habes z"g#ur, leetor sjecta#sszme, z"n hoc opusculo ra
Honem de ommous zi's reddt'tam, quae a nobz's praest#a sunt,
ut nov.am hanc Brevzarzi edztz"onem ommous numerzs absolu·
tam redderemus, lpsa quoque Societas S. Joannz"s Evange
/zstae miúl duxü negHgendum, neeue laborzous neque expen
sis parcendum, ut et textus z'ntegr#ate adamusszm seruata,
cuncta zn hoc horo ecclestasticis praescrzptz"s concordent, et
uten#um commodt"ta# zn quantum fierz' potuz'!, jrovz'deatur,
nec non extertor /zon' forma decora sacri textus dz'g-n#a# re
spondeat,

Négy szakaszban adnak számot eljárásukról, elő

számlálják a minta példányok történetér, megemlitik mi
lyen pontozást használnak; továbbá, hogya szövegeken
akkor sem szabad változtatni, ha ellenkezik a Vulgatá
val, vagy a szeritatyák birálatos kiadásával; mert más
dolog a szent atyák müveit'itészetileg kiadni, s más a zso
lózsmás könyv birálatos kiadása. A szertartások gyüldéje
többször tiltotta meg a zsolmák alkalmaztatását a Vul
gata vagy az atyák szövegéhez. Továbbá közlik a sok
decretumot, eldőntést, választ, melyek mai napig a bre
viariumra, misekönyvekre hozattak; végre vázolja a min
tapéldányok kiadását.

Ugy véljük, hogy érdekeini fogja t. olvasóinkat, ha
egynehány példában kimutatjuk, milyen szörszálhasogatö
munkával betűzték ki a varians olvasásokat, hibákat.

Dominica ad Primam, ad Absolutionem Capituli

temp, Passionis.

et illeo non sum ronfu.us,

Item Vaticana 1632.
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EDITIONES. VETERES

NON ROMANAE

· 1648.

· 1648.
.. 1652 •

· 1675.
· 1690.

. 1641.
· 1665·

. 16
34'1 1Vent'ta .. Parisiis .

:: ..... et ideo non sum. Parisiis .
Parisiis .
Plantin ,

} {
Plantin ,

: ideo non sum. Venéta..

ROMANAE
Vaticana

Quid juris? Urbanus VIII. in exemplari suo parti
cuiam et minime delevit ; ea invenitur 'in editionibus Va
ticanis; 'imo typographia Plantiniana quae in editione
1641. et omisit, anno 1690. hane particularn restituit. In
Vulgata et non legi quis neget? Sed Capitula et Lectio
nes breves Vulgatam non sequuntur. Num Ecclesia cor
rectionem temporis intervallo fecit? Minime ! id quod
satis oonstat ex unanimitate qua editiones, quas consu
lere solernus, ornnes in Officio Quinque Vulnerum (Capit
Sextae scribunt: et ideo. Minoris est momenti, si eaedem
editiones loco supra dicto particuIam et deleverunt ; ra
tione concordantiae cum Vulgata id evenisse videtur.

Dominica III. Adventus, Leet. IX.
prlluuuor eet f.HtUB.

Itern Vaticana 1632.

Editiones veteres Romanae et non Romanae cum

Vaticana 1632. concordant.

EDITIONES RECENTIORES

ROMANAE

Camera Apost,
Tiberina

Salvincci
Prop. fide.

NON ROMANAE

1856. } praecursor est } Turenibus , . 1870.
18 56. .laetus. . . . . .

18855~ yraiawsor laetusl Mec~Jj~iae. . 1876'
1 73. Tauríni .• 1879.
. . est. Ratisbonae . 1879 '
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Que quum ita sint, cumque Urbanus VIII. in exem
plari suo perc1are statuerit ordinem nostrum verborum,
nec, ut ex nominatis editionibus recentioribus Romanis
patet, ulla correctio authentica facta sit, ille teneatur,
nempe: jJraecursor est laetus. Ita legitur etiam apud
Maurinos.

In Officio S. Joannis Evang. - Lect, V.
ttbiit l!Ep~tsum

Sic legebar Clemens VIIi; Urbanus vero VIII. cor
rectionem fecit scribens: redt'! EjJhesum. Item Vaticana
1632. et 1634. Editiones tamen Plantinianae 1641. 1690.
Venetae 1648. 1665. ceteraeque omnes cum dicant redzi"t
Ephesum, consulto Rever. Substituto Secret, Congr, SS.
Rituum, hassequimur. Apud Maurinos (Veronae 1735.)
dicitur: redzr.

In Festo S. Joannis Evangelistae, - Capit Nonae.
et st~lItm lll~rint ittbuit tum.

Item Vatic. 1632. et omnes editiones de quibus alias
loquimur, excepta sola editione ex Carnera Apostol. 1856.
quae Vulgatam sequitur scribens: et stola glortae ..

Quo in casu eadem stat ratio quae supra, ubi de
Capitulo Nonae Dominieae II. Adventus agitur.

In Octava S. Joannis Evangelistae,
sicut ips~ tr~rbi~

Item Vaticana 1632.

EDITIONES VETERES.

Léct, IV.

ROMANAE
Vaticana

NON ROMANAE
1634. \ \ Plantin. 1641.
· . sicut ipsoexordio. Plantin. 1699.
· • { Parisiis 1648.
• ., Parisiis 1675.

. lszcut in iP.so exor-{ Venetiis 1,648•

. J dio. Venetiis I66S'
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Inter recentiores invenimus duas tantum editiones
(Tiberin. 1856. Taurin. 1879.) quae cum Vaticana 1632.
concordent. Quo tamen satis probari videtur, n.ullam
correctionem auctoritate Ecclesiae factam esse - ergo
Vaticanam sequamur. Apud Maurinos legimus sicut ipso
exordio,

Feria II, infra Hebd, III. Quadrag. - Lect. r.
biuinilntie eremplnm tel.

Urbanus VIII. in exemplari suo particuiam est de
levit; nec ea apparet in Vaticariis 1632. 1634. nec in
ulla editione veteri. Recentiores vero ornnes legunt :
exemplum est; item Maurini. Itaque instante Reverenda
Substituto eam scripsimus.

SS. Nominis Jesu. - H ymn. I. Vesp.
'nne nerc corbie 9nubin

EDITIONES

(

Ratisbonae
Tauríni •
. .....
.. .. .. ..

ROMANA~

Carnera Apost,

Tiberina .
Salvincel .
Propag. fide

cordis

NON ROMANAE

1879.
1879.

.. }.. cordi {

Turenibus
Campoduni
Mechliniae

Quibus circumstantiis editiones Romanae stant;
concordat correctio Romana in revisione Diurnalis nostri
facta.

Ezekbőlláthatni mily bámulatos munkával hozták
létre zsolozsmás könyveiket a tournay-i kiadók. Mind
ezek teljesen érvényesültek a kis breviarium (négy kö
tet) második kiadásában s ezek szerint készültek a ne
gredtétü s utazó breviariumok,
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A füzet mindazoknak, kik a breviariumot tanulmá
nyozzák, nagybecsü kézikönyvül szolgál. Használata igen
kellemes, mert sárgás papiron, nagy betüvel van nyom·
tatva.

Soiymos.

Das Buch der Natur. Entwurl einer Kosmologzsehen
Theodicee. Von Dr. Fr. Lormser, Domcaptfular. Erster
Band .Astronomie, Regensburg. 1876. Manz. Nyolcz. 316 lap.
Zwetfer Band. Geologze und Paiaeontologie, Regensburgz877.
Nyolcz. 544 I. Ill. Band. Geographt"e und Metereologz·e. Ara
10 Mark. IV. Botaru«. Ara 10 Mark. V. Zooiogie, Ara 12

mark.
Habár olyan e mü, mint a vizáradás, melysemmitsem

ád, a mit el nem vett volna s böbeszédüsége is eszünkbe
juttatja a vizözönt, ugy, hogy rá illik a mondás, habet
dissenteriarn verborum, mégis alkalomszerű kiadványnak
mondják. Lehetetlen is talán kutatni részletekben s álta
lános párházamokat is alkotni; mert a ki a tudományok
egyeztetése körül fárad: nincs érkezése önálló, huzamos
időt kivánó fűrkészetre, legyen az akár történet, akár
természettudomány. Igy történt, hogy Lorinser mig a
hittanban szakember, mint műkedvelő lép fel a termé
szettudományban. Ezekfolytán egyeztetési rendszere csak
abban áll, hogy a természeti tudományok ilyen-amolyan
megállapodásait elösorolja, elég bőven, sőt hosszasan s .
e tekintetben a legelső szakemberek nyomán indult, mint
például a csillagászatban Secchit követte, azután oda rnel
lékeli megjegyzését, mely néha nagyon közönséges, azaz
nem rosz, hanem általánosan tudott dolog. Már pedig
ösmeretes nézetek miatt ily drága könyvet megvenni
nincs kedvünk. Ezen eljárás igen hasznos a predikácziö
ban, ott szükséges a tudottat többször is elmondani,
hogy hatékony legyen, nem ugya. tudományos mü

vekben.
Végevárhatlan bevezetésben részletezi a természet

végességét, a teremtés fogalmát s hogy mennyiben tün-
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teti fel az Isten tulajdonságait, a természet átkát, a tu
dományok haladását s más ösmert dolgot; mindezt ki
lencz szakaszban tárgyalja. Az általános nézetekben Hugo
a S. Victore nézeteit tárgyalja, melyek a középkorban
divtak s az oksági érv részleteit alkotják. Itt a föelvek
most is érvényben vannak, habár a részletek a czélirá
nyosság mibenléte, a természeti folytonosság egymás
utánja stb. mödosultak.

Következik az egek és a mindenségnek tudományos
.leirása, Ezekben érdekes részletekre akadunk, melyek a
természet bölcs elrendezésére sziveteme1ő fényt vetnek.
Például, az egyenlitő tájékán levő tengerből évenként 5
meternyi vastag viztömeg vétetik fel a légbe s innét az
.egészvilágra, hogy folytonos öntözésben részesüljön a
szárazföld. Mily iszonyu mértékben mulja fel a természet
ezen gépezete, az emberi alkotvanyokat. - A termé
szettudomány szólamait s elfogadott nézeteit valódiságuk
ban sorolja elő; igy mondja, hogy a nap mnlegének oka
a gravitatio s a nap hő fokát Secchi szerint 10 millióra
teszi. stb. Habár böngészhettünk volna egyet-mást be
lőle, ami talán az olvasó előtt is érdekes leendett, hanem
bevalljuk, hogy az irónnal kijegyzett kivonatokat ol
vasni elfáradtunk s habár a többi kötetekbe is bele
pillantottunk, lehetetlen volt' az olvasást folytatni, na
gyobb lelki erő, ruganyosabb kitartás kivántatik oda
mint a mienk,

Jól mondja egy német irodalmi lap, hogy nem
egyéb e munka, mint hittani kivonat természettudományi
munkákböl, aki ilyesmit kiván, az kielégítve lesz a mű

által. Azt is állitja ama lap, hogy a természettudományi
kiirások sokaságához képest, kevés a theodiceai elem,
vagyis igen kevés a hittan. Igazat mond ama német
hetilap. Az ollóval együvé szerkesztett kivonatok szak
ember előtt csekélységek, a laikus pedig meg nem érti,
mert a mükifejezéseket nem értelmezi, csakugy vasvil
lával egybehányja, boldoguljon vele az olvasó a hogy
tw~. Az érdemdús szerzö iránti tekintetből kiméletesen
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nyilatkoznak a birálók, hanem csak kitör belőlök nem
csak az ásitás, hanem a boszankodás, ennyi nyomdai
festék pazarlása miatt.

Ak!

"Dte Wt'ssenschajf betet." Predtit bet· der Eder des
drt'tten Siikularfestesder Unívers#á't Würzburg. Gehalten von
Dr. Fr. Hettinger, Professor der Theologte. Fretburg. Her
der. 1882. Nyolcz. 19 lap.

Vannak napjai az emberi szivnek, mikor elvetvén
a mindennapi gondot és bút, szent, magasztos érzelem
tölti el, mikor kibontakozván a jelen sivár ködéből a
jövő felé veti kétkedő szemét; mikor a multon tanulva
epedve nézi, jobbat hoze neki a jövő, mint mit neki a
mult adott. És nem igaz valóság-e a szivnek ily, lehetne
mondani átszellemült állapota. Tudom, ha nem mindnyá
jan, de bizonyára sokan tapasztalták ez érzést, mikor az
év utolsó napján Isten oltára előtt leborultak hálát adan
dók a multért, segélyt kérvén a jövőre. Sajátságos bo
rongás tölti el a szivet, mikor meggondolja: "még ne
hány óra és uj szaka kezdődik az életnek, vajjon mit
hoz, életet- e, vagy halált és a halál után - -? Oh,
ilyenkor érzi a sziv, hogy nem csak por és hamu ő, hogy
élnek benne vágyak, melyek nem e földről valók, hanem
a szentség Atyjától oltvák beléje. Ily érzelmek tőlther

ték el a nagynevü szerzö szivét, midön a würzburgi egye·
tem háromszázados évfordulóján jelen beszédével fellé
pett. Ki ne ismerné Hettingert, e nagynevű tudóst, ki
"Apologie des Christhums" czirnü rnüvével emléket álli
'tott magának aere perenneius. És ugyanazon lángoló
szellem hinti e müvecskében is ép ugy el sugarait, mint
ama világhírű müvében, itt ugy mint ott, világit, mele
git, felvilágositja az elméket, melegiti a sziveket, hogy
mindnyájan teljes lélekkel, teljes elmével rnondják "Isme·
rünk, Te Krisztus vagy az élő Isten fia." Szerzö e mü
ben be igyekszik vitatni, hogya"tudomány imád
kozik. " Nem antithesis ez? Hisz a tudomány Celsus ide-

Vi M. Sion XIII. kötet. IX. fű.et.
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jétől fogva mindig ellensége volt a hitnek és most mégis
imádkozik? Igen, imádkozik, mert a tudomány felismeri
a történelemben Isten ujj át, azon Istenét, ki igy szólt:
"Én vagyok az ut, igazság és élet."

A tudomány volt az, mely a régmult idők emlé
keit a hyerogliphákat és ékiratokat kiemelte a feledés
őrvényéböl, kitárta a bámuló emberiségnek s ime! 
az eredmény fényesen igazolta a sz. irás szavait : "Kez
detben teremté Isten az eget és a földet." Nem mythos,
nem hitrege ez többé, hanem a tudomány eredménye s
kik az előtt nem hittek az egyház tek intélyének, hinni
tartoznak a mult ezredek megdöntő tényeinek. És ha
tovább megyünk, ott ragyog a názáretbeli ács fia, az
Istenember. Nem képzeleti alak Ő, hanem az igazság
sugaraitól övezte fényalak. mely elhagyta égi trónusát,
hogy megkeresse mindazt a mi elveszett. Szeretet volt
étke, az Isten és ember szeretete, mely miatt 33 évet
töltött e földön, hogy megfeledkezve önmagáról tanit
son, szenvedjen és meghaljon. De nemcsak a történelem,
hanem a népek életében is feltalálja a tudomány, az is
teni müködés áldásos voltát és igy ismét imádkozik. Le
szállt az Ige, testté lőn és hintette szent tana magvait.
És e magból terebélyes fa lőn, mely alatt nyugosznak
a föld minden nemzettségei. Az elvek, miket Istenfia e
földön terjesztett lőnek alapjai a világ összes tudorná
nyának, mert kiterjeszti a világ minden lakójára, kitűzte,

hogy mindenki felemelkedhessék az igaz tudomány szin
vonalára: "Euntes doecte omnes gentes." És e tanok,
elvek alapján épült fel az erkölcsök országa. Mi az em
ber? Isten-e, porműe P Üssétek fel Jézus tanait és ott
fogjátok látni, hogy lelke Istentől van, a hová vissza is
tér, teste pedig ismét porrá lesz. Ez egyik talánya az
emberi életnek. És a másik-a fájdalom .Ki nem érezte még
a fájdalmat? És hányan fogták őt ugy fel, mint bűneik

büntetését, mint jámborságuk próbakövét ? Az Istenem
ber példája megszentelte a fájdalmat is. Ha ki szenved,
tekintsen e példaképre, ki igy szólt: "Példát adtam
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nektek, hogya mint én tettem, ti is ugy cselekedjetek."
Végre imádkozik a tudomány, mert annak coripheusai
szivökben érzik az Isten befolyását, érzik, hogy szivök
nem érzéketlen hustömeg, hanem az érzelmek hazája,
mely érzelmeket az adta, ki porból teremté Ádámot és
halhatatlan lelket lehelt beléje. Megnyugtatja az irigység
és más szenvedélyek felkorbácsolta szivet az Ü dvözitő e
szava: "Szeressétek egymást, mint én titeket szeretlek."
(János XV. 12.) Édenné teszi Krisztus vallása a szivet
és a tulvilágon is megszerzi a boldogságot. A tulvilágon !
Van-e más, a mi tiszta fogalmát adná e szónak, mint
épen Krisztus tana '? Sürü homály fedi a régiek elméit,
zürzavar uralkodik náluk, ha e kérdésre térnek, Nem
mást adnak elénk, mint egyelvakitott, Istentől elhagyott
elme torzszüleményeit, melyek a szegény szivet nem
nyugtatják meg, hanem gyötrik akkor is, ha lelke már
már elhagyja hüvelyét; iszonyuan áll előtte cerberus, a
Styx ezer féle büntetéseivel, melyekben nincs irgalom,
csak szigor, nincs könyörület, csak boszu, hol nem látsz
megbocsátó atyát, csak fenyitő birót. Krisztus vallása e
sötétséget is eloszlatta jóságának fényével. Az ő tana
nyomán szivesen mondja a lélek: "Jöjjön el a te orszá
god." Igen jöjjön el a béke és boldogság hona, azon
honé, melyről Vörösmarty oly szépen ir:

"Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán,"

Ez röviden tartalma a szép predikácziónak, mely
nek ismertetésébe bocsátkoztunk.

Péczely Gyfjz/J.

La Théologie des Plantes ott Histoire iniime du monde
'lJégétal-- par M. l'abbé Chattdé, du dtocese de Versatlles etc.
Paris l beatt vol. in - 12., túre rottge et noir. Ara 3 frank.

Ez czime a jeles szerzö egy ujabb müvének, kit
külőnben már "Botanique descriptive" czimü munkájából

45*
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előnyösen ismernek a növényvilág kedvelői. - Még ama
régibb munkájában az általános növénytanhoz nyujtott
practicus kézikönyvet: addig ezen uj könyvében azt tüzte
ki magának czélul sz., hogy a természet, különösen a
növényország csodás szépségeiben annak Alkotóját, Fen
tartóját s Korrnányzóját, az Istent, az absolut szépet fel
tüntesse. Minden lapján emlékeztet az Isten létére, attri
butumaira, majd ismét a legszebb hasonlatokkal illust
rálja a lélek halhatatlanságát és a test feltámadását, ugy,
hogya theologus is segédkönyvül használhatja e müvet,
nemcsak saját épülésére, hanem például szent beszédek
készitéséné1.

De nem kell azt hinni, mintha a "Théologie des
Plantes" csupán felnőtt, komoly és tudományosan mű

velt férfiaknak volna csak élvezhető, ellenkezőleg, oly
népszerü, oly könnyed modorban van az irva, hogy min
denki, még a gyermek is megértheti s szivesen fogja is
olvasni.

E könnyed stylust szándékosan, öntudatosan vá
lasztotta sz., hogy igy munkája mindenkinek hozzáfér
hető legyen s még a gyermekeknek is kedves olvasmá
nyul szolgáljon. Panaszkodik ugyanis, hogy a már fel
nőttebb gyermekek sem kapnak más szellemi táplálékot
szabad olvasmányaikban, mint czifra történetkéket, tűn

dérrneséket, mythologiai jeleneteket, phantasticus kalan
dok leirását. "Ezekkel akarják táplálni" - igy sohajt
fel - "ezekkel kielégiteni az értelem első vágyait, ezek
kel az észt, az emlékező és képzelő tehetséget. Vajjon
üdvös, egészséges táplálék-e ez? A legutóbbi időben

adtak ki regényeket, melyeket tetszelegve vallás-erkől

csös regényeknek neveztek. Ez minden, a mi a szegény
gyermekek számára a XIX. században történt. Ne játsz
szuk aztán a meglepettetet, se ne csodálkozzunk, ha
gyökeresen, testileg, lelkileg elhanyagolva találjuk ma
gU11kat. - Igen mesék és regék, ilyes fáklyák tétettek
a gyermekek ele, hogy megvilágitsák szellemének első

fejlödését s e módszer számtalan helyeslőre talált a
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franczia társadalom legtisztesebb soraiban is. A korunk
beli könyvészet kézzelfogható s megczáfolhatlan bizonyi
ték lesz bárki előtt, ki talán észrevételeinket megtámadni
vagy tulzásról vádolni akarná. Megtőrtént, hogya gyer
mekek az erdőben] a mezőn, az utak mentén, a szirtek
tövében a tóparton kérdezősködtek egy nővényröl, an
nak eredetéről, hasznáról -- egyszóval kezdetéről, életé
ről s végéről, anélkül, hogy valaki feleletet adhatott
volna nekik. Parvuli petierunt panem] et non erat, qui
frangeret eis. Ily esetben] mily kibuvóhoz folyamodnak,
a kik a kényelmetlen helyzetből menekülni akarnak. El
forditják a gyermek figyelmet, a természet szernléletétöl,
s mcsélnek neki a kis törpéről, a piros-sapkásról, vagy
a hamupipőkérő1. Szegény gyermek! - Később a ne
veldében, a lyceumban, ugyanazon hallgatás] ugyanazon
nem tudás, (tisztelet a ritka kivételeknek) a növénytan
félre van téve, ez egy elfeledett. elhanyagolt, fel nem
fogott, - rettegett tudomány."

Ezek a szerzö szavai, melyekből kitetszik egyrészt
lelkesedése a tárgy iránt] másrészt az indok, liogy mi
ért választotta a népszerü irmodrot. Nem akarta, hogy
- mint az rendszerint történik, a növénytan tömkelege
legyen az érthetetlen szóknak, és nehézkes nyelvezete
által még azoknak is kedvét szegje, kik tán örömmel
nyultak ily könyv után: az ő kezei közt a botanika is
mét derült, kellemes, lombjai és virágai kőzöl mosolygó
tantárgy lett, melyben mindén szö a maga helyén van,
melynek az emlékezetben is maradandóbb hely jut.

Érti ezt a gyermek s gyönyörrel, csodálkozással te
lik el a természet szépségeinek leirásánál, - kedvtelés
sel forgatja a serdültebb tanuló] kinek Virgiliusát juttatja
eszébe:

Moenalus argutumque nernus, pinosque loquentes
semper habet.

Vagy: Est etiam fíos in pratis, cui nomen Amello
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Facere agricolae, facilis, quaerentibus herba,
Numque uno ingentem tollit de cespite silvarn,
Aureus ipse, sed in foliis quae plurima circum
Funduntur, violae s ublucet purpurae nigrae

megelégedve fogja letenni a falusi gazda) mert hasznot
merit belőle - szóval, mindenki számára irott könyv
ez, mulattatva oktat s igy: omne tulit punctum, qui
miscuit utile dulci.

Végelemzésben tehát kettős az érdem, mely szerzöt

e müveért megilleti, az egyik: hogy keresztény szelle
met lehelt növénytanába s ez által hatalmasan ellensu
lyozta korunk e nemü munkáinak közönyét, vagy plane
Darwin Descendentiae theoriájában tetszelgő vallás-elle
nes irányzatát. - a másik, hogy népszerüvé tette a tu
domány ágat, melybe eddig laicus nem igen hatolha
tott be.

Dr. Kereszü' Győző.

V E G Y E S EK.

(Szent Teréz) tiszteletére egy rendkivül díszes mun
kát adott ki Ö méltósága dr. Nogáll János pergamoi
püspök ur. Czime: "Szeráf Hangok szent Teréziától."
Hogy minö alkalomra készü1t,mutatja a felajánlás "Sz. Teré
ziának, a szeráflelkű szüznek, a keresztény bölcsészet sa
sának, Karmel liliomának, a keresztény hitélet remeké
nek ... felmagasztaltatása háromszázados évfordulójára
emlékül s örökös tiszteletü1 . . . Magyarország részéről."

Ezen rnunkával szerzö, hazáját képviseli az európai nem
zetek versenyen. A diszmü oly fenséges, hogy méltö he
lyet foglaland a hódolati emlékek között, melyekkel
Európa népei dicsöitendik a szeráflelkű szent Szüzet, egy
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ujabb dicsőséget hozott a távoli Spanyolhonban a magyar
névre. A mü sz. Terézia következőiratait tartalmazza ma.
gyar fordításban. 1. 'szeráf-hangok a tökéletesség utjáról

. a "Miatyánk révén. 3. sz. Terézia hét elmélkedése a "Mi
atyánk"-ról a hét minden napjára. 3. Üdvösséges intésül
szolgáló nevezetes mondásai. A nagybecsü mü háromféle
kiadásban jelenik meg. A legdiszesb el'efántcsont papirra
van nyomva. Minden lap szövege nemzeti szinü ritka iz
léssel kiállitott keretbe van foglalva, felső részén a leg
kecsesb arabeszkekkel diszitve. Minden nagyobb szakasz
élén gyönyörü initiale diszlik. Alakja 8-ad rét; 270 lapot
számlál, gazdagon arany s piros nyomatott diszitmények
kel ékitett pergamentbe van kötve; ritka szép könyv
kötő munka. A fötáblába e czim van nyomva: 1882-iki
okt. 15-ére, - a hátlapon: Szeráf Hangok. A munka
első lapján gyönyörü betükkel e czim áll: Szeráf Han
gok Sz. Terézia tiszteletére. Dr. Nogáll János pergamoi
püspök nagyváradi kanonok. A második lapon a felajánlás
olvasható. E kiadásból csak'kevés példány nyomatott és köt
tetett be. Pápa 6 Szentségének, Apostoli királyunknak,
a bibornok Herczeg-Primásnak van egy példány szánva
s egy Salamankába küldetett a nagy ünnepélyre. E kia
dáson kivül még kétféle jelenik meg, az egyik 8·ad rét
papiron a fentjelzett diszitményekkel, a másik a rnélt,
szerző által kiadott "Lelki kincstár" köteteinek alakjá
ban s ez utóbbi sz. Teréziajrővid életrajzát is tart~lmazza.

Mindkettö könyvárusi uton meg lesz szerezhetö. A mélt.
szerzö jelen müvének czélját lelkes szavakban fejezi ki
az előszóban, im itt közöljük. "l582-ben, ugyanaz nap, me
lyen a keresztény társadalom uj naptára életbe lépett,
három századja. hogy Sz. Terézia elvette az örök élet pál
malombját. A keresztény kegyelet már nagy előre ünnep
hez készült, Szent-Terézia felmagasztaltatása három-száza
dos évfordulójára. Az egyház nagyra van vele. Igenis
nagyra. A világ sem állhatta, hogy hallgatással muljék mel
löle el. A világ maga szempontjából nézte s megválva
egyéb tekintetektöl, tudományosság és irodalom szem-
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pontjából Szent-Tereziát tüneménynek látta, mely ritkítja
párját; leveleit irályra Sevigné leveleinél többre vette;
elmélkedéseit Rousseau "Confessioi"-nál tanulságosab
baknak Bossuet "Elevasioi"-nál magasztosabbaknak ta
lálta; irataiban nagyjában bölcsészeti elmére ismert, mely
Plátóval követ, hozzá Szalézi Szent Ferencz leleményes
sége és Feneion kenetessége zománczával. Az egyház
többet látott benne; látta a szeritség glóriáját halánté
kán, lelkében szeráfra ismert s bölcseségN Szent Ágos
tonnal egy polezra helyezte. Méltán. Ugy illett, hogy
ország-világ szent kegyelettel ülje meg dicsőségét. Ké
szülőben Avila sasának évfordulójára Spanyolországot
illette meg a vezérszerep. És a pyrennei havasokról
"szállt az ének szájról-szájra" és a szózat hitéletet, tudo
mányt, müvészetet versenyre szólitott világszerte; rész
vétre szólitotta nevezet szerint Galliát, Itáliát, Británniát,
Hermániát, ÉS,Hunnia?! - Én hazám, én nemzetem ... ,
e nemzet, melyért e sziv álmában is reszket, én édes ha
zám részt nem venne benne?! Azt nem engedjük, hogy
valahol Európa müvelt nemzetei versenyre kelnek, a ma
gyart hallatlanra vegyék: "mig bennünk egy "ér rnozdul
vagy csöpp vér", nem engedjük! Az nem lehet, az nem
szabad valahol Istenről, a legszentebb ügyről, a keresz
tény hit igazal és reményeiről, a keresztény társadalom
vívmányairól kerül szó : Magyarország nem marad, nem
maradhat el. - Vittük, taval a pyrenei havasok aljáig
vittük Magyarország zászlóját. És zászlója becsületet val
lott. Vittük, visszük az idén szivárvány zászlóját a fran
czia-spanyol havasokon tul; hadd lássák, hogy merre
zugnak Dunának-Tiszának habjai, nemzet él, mely Isten
ért, hazáért, becsületért szent lelkesedés szivmelegével
rnezöre szállni kész. Vinnők messzebbre, vinnők kelet
nek-nyugatnak; és szeretnők lobogtatni magasra, maga
sabbra; szeretnök, hogy lengne bátran-szabadon; szeret
nők kitüzni zászlóját a halhatatlanság ormaira . . .
Nagy szó, igaz szö , hogy "nemzetek életében nines fel
támadás." És nagy szó, igaz szó, hogy "a k~reszténység
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a nemzeteket halhatatlanitja l- Akadnak mariap akárhá
nyan, kik a magyar nemzet "ősi erényének", kik a ke
rnsztény erkölcsének vesztére törnek, Magyarország sir
ásói! Részönkről "mig bennünk egy. ér mozdul vagy
csöp vér", nem engedjük, hogy Magyarország veszszen';
azon vagyunk, de minden áron, hogy Magyarország
a mint volt, ugy legyen és szivvérűnk legpiroslöbb csöpp
jnivel teszünk róla, hogy éleszszük nemzetünkben a ke
resztény szellemet. Szent Terézia, könyörögj érettünk 1..

(KereszténY-17luzeum Pécsett.) Miután a pécsi székes~

egyház restaurálása alkalmával már eddig is nagy szám
ban találtattak középkori régiségek, melyek megőrzése

kivánatos és miután a restaurálási munkálat folyamában
még több ily tárgyakat remélnek feltalálni : dr. Dulánszky
Nándor pécsi püspök ő exciája elhatározta, hogy ezen
tárgyak megőrzésére keresztény-rnuzeumot létesit és egy
ben intézkedett, hogy a nagyobb papnöveldében a lel
kipásztorkódástan tanára a keresztény rnürégészet ele
meit is előadja.

(Az eperjest' nöniJvelde.) Ft. dr. Schuszter Konstantin
kassai megyés püspök ur ő nagyméltósága mult szept.
5-én szentelte föl és nyitotta meg ünnepélyesen azon
nönőveldét, melyet Eperjesen saját költségén állittatott·
"A nemeskeblü püspök - irja róla az "Egyetértés" 
azon 150 ezer frtnyi költséget, melyet a nő velde felálli
tására forditott egy oly városban, melyhez őt Hem füzi
semmi egyéb érdek a magyarosodás és nőnevelés ma
gasztos czéljain kivül, legközelebb még negyvenezer fo
rinttal pótolta, ugy, hogy ezt az összeget értékpapiro
sokban letette és kamatjait az intézet örökös fentartására
fogják fordithatni. E szerint a püspök erre a czélra 190

ezer forintott áldozott, mi valóban fejedelmi adomány."
(A New- York) állam törvényhozása, mely azon meg

győződésből indulva ki, hogy az istentagadás forrása az
öngyilkosságoknak, a következő törvényeket alkotta: I

A ki öngyilkossági kisérletet tesz, 100 dollár bénzbir
sággal, vagy két évi fogsággal bünhödik. 2. A kiről be-
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bizonyosodik, hogy káromkodott, tiznapi fogsággal bűn

hödik. 3. A kiről bebizonyosodik, hogya vasárnap meg.
szentelését nem tisztelte, ötnapi fogsággal vagy 10 dolo
lár birsággal bűnhődik. 4. A szinházigazgatók és sziné

szek, kik vasárnap szini előadást tartanak, 100 dollár
birsággal bünhödik, - hasonlóképen azok is, kik az elö

adást nézik. 5. A kihívás párbajra két évi fogsággal
büntettetik. (Közoktatás.)

(Megjelent.) I. A fensőbb katholicismus elemei. Irta
Hoványi. Második kiadás. II. kötet. Szerit-István társulat
kiadványa: jeles tagilleték. Nyolcz. 389. 1. - 2. A szent
istvántársulati naptár 1883. évre. XXII. évfolyam. Foga
rassy életrajzával, szép elbeszélésekknl. - 3. Az én má
sodik római utam vatikani s lourdesi zarándoklaton
1880·ban. Irta Lonkay Antal Budapest, 1882. Hunyady
Mátyás intézetben. 1. II. nyolczadrétü kötet. Lenyomata
azon szellemdus leveleknek, melyek a "Magyar Állam·
ban" már megjelentek. - 4. Bosznia és Herczegovina
története. A legrégibb időktől napjainkig. Irta dr. Kom
lóssy Ferencz, tanár Nagyszombat. 1882. Nyolcz. 147.
Érdekes, egybefüggő leirása azon eseményeknek, me
lyek történeti kutföinkben elszórva találtatnak. - 5'
Hitelemző beszédek. Zollner Ev. János után átdolgozta
Jagicza Lajos, ravazdi lelkész. IV. évfolyam. Esztergom,
1882. Buzárovits Gusztáv. Nyolcz. 480 lap. Ára 2 forint.
Ezen kötettel a mü be van fejezve.'

(Előfizetést ltt'rdet.) I. Vincze Alajos (Eger) Vasár- s
ünnepi beszédeire. A legalább is 30 ivet kitevő munka
november közepén mulhatatlanul meg fog jelenni, hogy
a t. előfizetők advent első vásárnapja előtt már kezök
höz vehessék. Előfizetési ár füzött példányokért 3 frt.
vagy megfelelő számu intentió; fél vászon kötésü példá
nyokért 3 frt. 50 kr. A kötés árát készpénzben kérem
beküldeni. Az előfizetési pénz föntjelzetthez küldendö a
név, lakás és utolsó posta olvasható kiirásáva1. Minden
egyszerre megrendelt 8 példány. után egy tiszteletpél
dánynyal szolgálok. - 2. A kath. egyház és ellenei. Elő-
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adva hét nagyböjti és egy Silvester-esti sz. beszédben.
A csinos kiállitásban megjelenendő mü ára bérmentes
szállitással 85 kr., növendékpapoknak 60 kr., mely ösz
szeget legczélszerübb a posta-utalványnyal leendő meg
rendelés alkalmával beküldeni. Utánvétnél a szállitási dij
a megrendelőket terheli; minthogy pedig e dij arányta
lanul magas, azért az utánvét melletti szálli tást csak azon
esetben kérem alkalmaztatni, midön több példány kiván
tatik egy közös csomagban, mivel ez esetben a szállitási
dij több megrendelő közt megoszlik. Kilencz egyszerre
megrendelt példányhoz a tizediket tiszteletpéldány gya
nánt csatolandom. Győr, 1882. szeptember havában. Dr.
Balits Antal hittanár.

(Francsia kath. irodalom.) l. Bibliotheque des écri
vains de la Congregation de Saint Maur. Par Charles
de Lama. Libraire. Munich. Paris. Palrné. Nyolcz. 261 1.
Maurienusoknak köszönhetjük a szentatyák birálatos kia
dásának legnagyobb részét; más régi müveket, történeti
kutföket is adtak ki. Jelen müvében az egész Benedek
rendi congregatíó könyvészetét közli Lama német
könyvkereskedő. - 2. Jean de Gerson (1363-1429). Par
Henri jadart. Reims. 1881. Nyolcz. 272 1. A nagy férfiu
eredete s születéshelyéről értekezik; egyuttal közli mü
veinek könyvészetét. - 3. 1873. Moeurs de demain. Par
M. G. Maisonneuve. Paris 1883. Société général kiadása.
Ez a jelen állapotok szellemdus kicsúfolása, itt-ott maró
gunynyal, elragadó leirásokhal. Regény alakban a for
radalmi atheismus kormányzási vandalismusát festi, vagyis
mi lesz a társadalomból} ha az istentelenség még tovább
is fog garázdálkodni, a mikor nem állandó a tekintély,
pusztul a hit s az Istentöli függetlenség a modern lét
kivánalma gyanánt állittatik elő. A lelkesedésben elra
gadt szerzö mégis igen sok mérsékletet tanusit. Egyik
birálója mondja, hogy nem egyedül szerzö gondolkozik
ekképen, habár ő volt az első ki elbeszélte.

(Adakozás.) A nyitravidéki papság 55 frtot gyüj.
tött Érdélyi Ignácz chinai hitküldér javára. Januárban
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fogjuk rendeltetési helyére küldeni az összeget, addig
azok, kik az Isten országa terjesztésének elörnozditására

bármi csekélységet száritak s a mindennapi ima, a "Mi
atyánk" kérését: jöjjön el országod, magok is akarják
végrehajtani: vegyék igénybe szolgálatunkat s akár az
előfizetési pénzekkel. akár külön küldik be filléreiket,
azokat három hó mulva tova szállitjuk.

(A Kubz"nszky-e111lékkönek) mely 16 láb magas gyö
nyörü karrarai márványból készült, feliratai a követke
zők: (Homlokzaton.) A feltámadás reményében: Dr. Ku
binszky Mihály félsz, knini püspök, kalocsai olvasó-ka
nonok, pápai praelatus, egyházmegyei főtanfelügyelő, az
iskolanének lelki igazgatója, hittudor stb. stb. Emléké
nek. Születétt r Duna-Patajon. 1825. aug. L Meghalt fá
radhatlan tanügyi utjában Baján, 1881. febr. 23. Az örök
világosság fényeskedjék nagy szellemének. (Baloldalon.)
A kath. tanitó-egyletek létesitöjének és apostolának, 
a nagy tudósnak és tanférfiunak, - a lángbuzgalmu se·
géd-püspök és iskola-látogatónak, - a gyermekek s ta
nítók feledhetlen barátjának és atyjának: Kegyelettel
emelték a kalocsai egyházmegyei kath. tanitó-egyletek
(Jobboldalon.)

Itt nyugszik békén, a ki nem tuda soh'se pihenni,
Lángolván mindig mennyei czélok után.

Ö porlad; de a népnevelés-ügy, melyre hevített,
Állni, virágzani fog tettei fénye nyomán.

Áldott emlékét kegyelet s hálával övedzik
A nevelés társult őrei s bajnokai.

(Religió.)

(Louis de Gonzague) a francziaországi Frigolet-apát
ságnak tagja, miután zárdája áldozatává lett a szerzetes
üldözésnek, jelenleg Storringtonban, Angliában egy uj
prémontrei telep perjele Nemrég "The Storrington Ma
gazine" czím alatt rendtörténeti folyóiratot inditott meg.
A folyóiratnak munkatársai vannak Európának majdnem
minden államában. Magyarországi munkatársai : Füssy
Tamás, Zádori János, Kuncze Leó és Nátafalussy Kornél.
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Az előttünk fekvő I -sö szám czikkei: Előre (forward !)
mely a lap programmját foglalja magában. Elsö föladata
lesz megismertetni a premontrei rendet, alapitását, nagy
ságát, hanyatlását, restaurátióját, az általa tett szelgála
tokat, intézeteit, nevezetesebb tagjait, ismertetni a tag
jai által kőzzétett müveket, az utánok maradt kézirato-
kat, a rend által alapitott akadémiákat és collegiumokat
stb. Különös tekintettel lesz természetesen az angolor
szági premontreiekre. Ismertetni fogja az Angolország
különféle muzeumaiban és könyvtáraiban létező történeti
és irodalmi kéziratokat, melyek a premontrei rendre vo
natkoznak. A hasontárgyú krónikákat, annalisokat, re
gistereket, obituariákat sat. V égre ki fog terjeszkedni
az összes angolországi szerzetesek történetére. A máso
dik közlemény Paulin atya, az eredeti fegyelmü pré
montréi rend generális superlorjának levele a storring
toni uj telepről. Mig mult novemberben, irja, Rómában
időzék, Isten előkészité számukra az utat Angolország
ban. Levelet kapott Norfolk herczegtől, ki azon ohajtá
sát fejezte ki, hogy sz. Norbert fiait birtokain szeretné
letelepiteni. A herczeg meghivására; továbbá Butt kano
nok, arundeli plebános és többek biztatására egyik rend
társa kiséretében elment Angliába. Londonban megláto
gatta a kanonokot, ki a southwarki püspöki szék űre

sedése alatt általános helynöki minőségben volt elfog
lalva. ArundeIben Norfolk herczeg lakhelyén a legszi
vesebb fogadtatásban részesült. E herezeg által fölaján
lott hely Storrington, egy kis városka West Grinstead
és Arundel közt Sussex grófságban. A herczeg nagylelkü
ajánlata elfogadtatott. Valaha Angliában a prémontrei
rend nagyon el volt terjedve. A perjelségeket és kisebb
házakat kivéve, a rend ott 70 nagy apátsággal birt. Tag
jai püspöki székekre hivattak meg. - Az uj telep élére
Louis de Gonzague állittatott. A harmadik közlemény
czime: "Statisztikai adatok a prémontréi rendről a mult
ból és 'jelenböl." De legtöbb iró a régi angolországi pré.
montrei apátságok és perjelségek számát 80 ra teszi. Ko-
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lostoraik száma 28 tartományban 500 ra ment. A XIV.
században a prérnontreiek Európában és Ázsiában 2082
házzal birtak. Azonkivül a rendnek hét érseksége és ki
lencz püspöksége volt. Jelenleg a rend férfitagjainak van
17 apátsága. - Három apátság apáczák számára: Zwier
ziniec Lengyelországban, Sta Catharina Hollandiában és
Sta Sophia Spanyolországban. Van azonkivül a rendnek
20 székháza: öt apáczakolostora : Bonlieu Francziaor
szágban, Nearpelt Belgiumban, Sion Svájczban, Spaldíng
és Sutton Angliában. Az eredeti fegyelműekhez tartoz
nak Frigolet, Conques, St. Jean de Cole, Storrington és
(Siont kivéve) nökolostorok. Következik Storrington le
irása és egyébb kisebb közlemények. Bizonyosan érdek
lődnek e folyóirat iránt hazánkban is. Azért megjegyez
zük, hogy mint a czimlapon olvassuk, előfizethetni reá a
Szent-István·Társulatnál is egy évre 2 frttal. Magához a
szerkesztöhőz ily czim alatt irhatni: Reverend Father
Levis de Gonzague, Prior of Premonstratensians, at
Storrington, Sussex.

(Tájékozó.)

(LVI. Wt'llt'am Georges Ward) egyike a legnemesebb
s legmagasabb elméknek, melyeket a katholicismus a
protestantismustől a 19. században elhóditott. Halála az
angol katholikusokra nézve nagy veszteség. Született
Londonban 18I2-ben. Atyja az Angol-Bank igazgatója és
parlamenti tag volt. A hires winchesteri iskolában kez
dett fényes tanulmányok után, hol a rnostani lord kan
czellár, lord Selbcl'rn iskolatársa vala, az oxfordi egye
temre ment s tanulmányait ott, mint a Christ-Curche
collegium növendéke végezte, mire a Balliol collegium
fellow-jai (bekeblezett tanitó tudorai) közé vétetett fel.
Itt barátságos viszony fejlődött közte s mindazok közt,
kik akkor az oxfordi egyetem diszét képezték. kik kő

zül kivált Newman tagtársa nyerte meg legteljesebb bi
zalmát, a kihez teljes odaadással ragaszkodott 5 ki reá
rendkivüli befolyást gyakorolt. M. Ward, jeles barátjá
val naS'y szerepet játszott abban, a mit nTractarian Mo-



Vegyesek.

vementv-nek neveztek el, mely annyi nemes lelket veze
tett vissza az igazság utjára. 1844-ben irta a "Keresztény
egyház eszménye" czirnü nevezetes müvét, melyben esz
méinek teljes egésze tükröződik vissza. ~ámutatott az
anglikán protestantismus nagy üressé geire és lelkesedés
sel jelezte azon bámulatos sajátság okat, melyekkel a
kath. egyház rendelkezik gyermekei lelki s erkölcsi tö
kélyesülésének előmozdítására.Ez a könyv,mely dr. Ward
nak az eszmény tudora melléknevét szerezte meg, azon
kitüntetésben részesült, hogy Newman "Tract n" 90" ez,
müvével együtt az egyetem tanácsa előtt bevádoltatott.
A két barátot a tanács elitélte flstudori fokozatoktól
megfosztottaknak jelentette ki. Megházasodott s elvette
Miss Wingfieldet s nejével együtt vissza tért az anya
szentegyházba. Egy ideig Old Hall-ban, aSaint Edmond
collegium mellett éltek. 1849-ben egy nagybátyja halála
által nagybirtokos lett Wight szigetén és Hampschire
ben körülbelől 200,000 franknyi évi jövedelemmel. Nem
sokára ezután Wiseman bibornok saintedmondi papne
velő intézetébe őt a Theol. dogmarica tanszékére hivta
meg. Rendkivüli, sőt valóban páratlan kitüntetés, mert
ez világi férfiuval még sohasem történt. Hét évig viselte
e tisztet s ez idő alatt tanitványai közt volt sok, most
már jeles férfiu, a többi közt Salford püspöke. Midőn

tanszékét elhagyta, IX. Pius megelégedésének kiváló je
leül tudori czimmel ruházta fel. 1863-ban Manning fel
szólitására átvette az egyesült három királyság nagy ka
tholikus szeraléjének a The Dublin Review-nak szerkesz
tését, Az egyház ellenségei ellen fordulván számos böl
csészeti értekezést irt. Tárgyai egymásután következők

valának: A szükségképen való igazság. Az erkölcsi in
tuitic. Az okok bőlcsészéte. A szabad akarat. 1878·ban
lemondott a Dublin Review szerkesztöségéröl és kősző

netet neki ez alkalommal maga Manning bibornok mon
dott oly szavakban, melyek az agg tudóst könnyekig
meghatották. Dr. Ward főbb müveinek czimei: I. A
természetről és kegyelemről, megjelent i Sóo-ban. - 2.
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Tanulmány az ájtatosságról, a szent irásról. - 3. Tanul
mány az egyház tanügyi tekintélyéről. - 4. A tanügyi
határozatok tekintélye, - több értekezés. - 5. Honorius
pápa. - 6. A tudomány. - 7. Az ima. - 8. A szabad
akarat. - g. oA csodák. Halála (jul. 16.) megakadályozta
bölcsészeti tanulmányainak együttes kiadásában. - Meg
halt julius 10. Nyugodjék békében!

(Religio.)

(Apró hírek.) Kihn tanár Würtzburgban egy önálló
füzetben állitja, hogya Diogneshez irt levél valószinüleg a
126. év elején iratott. Szerzöje Aristides Athenben, honnét
Hadrian császárhoz küldötte védiratával együtt. - A Gőr

res-társulat egy állami lexikont vett foganatba, a czikkek
mind jó kezekben vannak, 3 év mulva készen lesz.- Az ó ka
tholikusok zsinatot tartottak Csehországban, de oly csende
sen, hogy csak egy kis városi helyi lap jegyezte meg azon
fontos körülményt, hogy ebéd után tanácskoztak ; de feles
leges, ugymond, megirni vajjon miröl, mert ugy sem törődik

velők senki. - Hettinger Apologiája portugal nyelvre
fordittatort. - Nyaktilóval végezték ki m, hó 30-án a
puy-i (Francaiaorsz.) trvszék ítéletére, azt a Malletet, ki a
saint-arvous de mieri lelkészt, Rivetet azzal csalta az erdőbe,

hogy egy haldoklóhoz hivta s meggyilkolva, pénzét, őrá

ját s a szentségtartót elrabolta. A vizsgálat folyamán, az
is kiderült, hogy a gonosztevő már egy másik lelkész
szel is hasonlóképen bánt el. - Praecepta eloquentiae
in usum scholarum collegit illustravit Urbanus Drecker.
S. J. Edit II. Emendata. Bonnae. 1880. Hauptman.
Nyolczadrét 186 lap. Ara 2.50 fillér. Mint az ékesszólás
tartalmas kézikönyvét, felette dicsérik a szakemberek.

-------------------------
Szerkeszti ; Z A D O R I J Á N O S.

EI6ftzetésl dij egész évre 6 frt. oszt. ért.

Esztergom, r$8:z. Nyomatott Buzárovits Gusztávnál.



EMLÉKSOROK ASSISI SZ. FERENCZ SZÜLE
TÉSÉNEK VII. SZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁRA.

Tágas völgy nyílik meg Perugia alatt, mely több
régi várost hord lejtőin s a természet pompájához a
multnak dicsőségét füzi. - Fönn a dombokon és
hegyeken rakta le az emberi erő és szorgalom em
lékeit, önéletét lehelte a kövekbe, melyek várfalak,
templomok, monostorokká illesztve, multat s jelent
egyesítenek. - Szebbnél-szebb emlékek fűződnek ez
őshelyekhez, melyek mint elmult idők hátramaradt
gyermekei meredeznek felénk. Lenn a völgyben pe
dig virágosabb szőnyeget terített az anyatermészet
a régi idők e dicskoszoruzta helyeinek s tisztább
fénynyel önti el megviselt falaikat. De egy nagy
fohász is vonul végig e virágz6 téreken, mely a ter
mészet dusgazdagságába a multnak nagy és áldott
szellemeit visszakivánná s ha őket vissza nem veheti
legalább ünnepli. - Mi is ünnepelni sietünk e táj ra
s ha Perugiát6l délfelé haladunk a balről váltakozó
lejtők s dombok magasbikán elértük Assisit, régi
nevén: Ascesi. - De nem, Assisinek ne nevezd, ke
veset mondasz, már Dante vádolná az irigy be
szédet:

Per6 chi d'esso loco faparole,
Non dica Ascesi, ché direbbe corto,
Ma Oriente, se proprio dir vuole

Del Parád, cant. XI.

Uj M. Sion XIII. klltet. X. fUIet. 46
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Ki e helyről szólni akar ne nevezze Ascesinek
v. i. fölmenetnek, nevezze napkeletnek, mert Assisi
szűlt a világnak uj napot. Innen indult meg a hitnek
szelleme uj foglalásokra, teljes kinyomatot nyerve
sz. Ferencz lelkében, átalakitá a főldnek szinét,
mintegy varázserővel vonulva végig a világon meg
szólamlott a tudomány és művészet ékesszóló nyel
vein és kö és festék, hang és szó tanuságot tett és
diadalemléket emelt hallhatatlan erejének. Álljunk
meg Assisi alatt: fönn a dombon az egymás fölött
emelkedő kettős templom, mintegy nagy dicsőitö

hymnus századokon keresztül hatva hirdeti a meg
dicsőült sz. Ferencz nevét: lenn a völgyben pedig
van az angyalok királynéjának kisded kápolnája, hol
sz. F erencz lelkében a nagy gondolat támadt, szive
egy nagy áldozatra lelkesült. Ezen kis kápolna 700
890 éves falai kőzt akarunk visszahelyezkedni azon
kor világába, melyben a szent élt, mely fényt vet a
legelvetemültebb népzsarolóra ép ugy, mint Krisz
tus szegényére.

Ha nagy tettek nem is tételeznek {ől mindig
nagy emlékeket, melyek a mult varázshatalmával be
hatva a lélekre, képesitsék nagyratörő gondolatra és
tettre, ugy sokkal helyesebben mondhatjuk, hogy
nagy tettek főltételeznek nagy jelent. - Oly kor,
mely nem henyélve hanem fáradva nagy, mely tevé
kenységébe bevonja minél többek erejét, mely föl
villanyozza a kőzérdeklődést, képes leginkább kifej
teni az erőket, melyek a nagy lelkekben szunnyadoz
nak. - A kornak lelkesedése azután ezekben foko
zódik, tettereje kimagaslik s a dagadó áron még
magasbra törnek. .Olaszországban sem hiányoztak
azon jelenségek, melyek a népet nagy fiak nevelé
sére képesitsék, - Azon kor nem volt tétlen és henye,
hanem nagyon is átvonult rajta az ébredés előérzete,

mely a népnek őritudatába idézte erejét és hivatá
sát. - Olaszország ez időtájban nem a csendes
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nyugalom hazája, - lehetett az néhol, de legna
gyobb része laaas tevékenységben él. - Nagy a
különbség ezen annyira eJdarabolt, elkülönzött kis
államok közt, Pisa már korán küldi hajóit győzedel

mes harczokba s bajnokai vére árán emeli márvány
domját ; Velencze is nem sokára eljegyzi magának a
tengert s mint a tenger királynéja emelkedik mind fé
nyesebben a habokből ; a lombard városok is for
galmas és rnunkás életet mutatnak falaik kőzt s csak
alkalom kell, hogy erejöket éreztessék. - S igy le
Toscana s Romagna egyrészén. - A függetlenség
hatalmas polgárságot nevelt e városokban, kik a mint
szivökön viselik a család jőlétét, ép oly szorgosan
gondozzák a város és határának, mert ez volt sok
szor egy-egy kis állam, sorsát. Mozgalmas időkben

mozgalmas szerep jutott a legutols6nak is. Pedig
akkor a békét nem igen ismerték. Harcz és vetél
kedés volt az egyes városok közt, a hatalmaskodás
és jogtiprás megszakitá a nemzeti összetartást, de
egyszersmind ébresztett és főlhasznált minden erőt,

mely fiaiban szunnyadott. Olaszország azonban egye
sülni is tudott, másodszor mérkőzőtt meg már a pápa
vezetése alatt a német elnyomással, s III. Sándor
pápa győztesen vivott rőtszakállu FrigyesseI. A győ~

zelem csak hajnal volt, melynek hasadtával fölébre
dett minden erő és a munkához fogott, hogy épitsen
a vallásos és politikai eszmék valósulasán .. -- Olasz
országnak azonkivül daczára az egyenetlenség és
jogtalanságnak, melyek a bűnök hosszu lánczolatát
vonták maguk után, volt mindig lángol6 s őnéleté

vel összefort hitélete, mely Ezzelinót is képes volt
magábaszállásra birni, volt hevülö buzgalma, mely a
városok dicsőségét és fényét a templomok és do
mok szentelt emlékeiben őrőkitette, volt vallásos
nemzeti önérzete, mely ha Rómához nem volt hű,

Rómára büszke volt.
Ily izgalmas időben,
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Pietro Bernardone fia, kit anyja váratlanul egy is
táll6ban hozott világra, és a fölirat. mélyértelmüleg
hangzik e kápolnává változtatott helyiség fölött :

Hoc oratorium fuit bovz's et asini stabulum.
Ubi natus est Franciscus mundi speculum.

De a mit véletlennek szeretünk mondani, abban
a szent egyszerüség rnélyebb okot födöz fel. -- El
mondhatni, mit a csodás Fioretti di S. Francesco
első czikkében olvasunk: "elsőben tudnunk kell azt,
hogy a j6 sz. Ferencz ur, életének minden tetteiben
akképen cselekedett, mint a mi áldott Üdvözítőnk."
S rniért ne szabadna látni a hivő szemnek e szüle
tésben is a hasonlatosság egyik kedves vonását: ott
az Alvernián volt Ferencz kálváriája és itt van Beth
leheme, hogy mindenben minél közelebb álljon ah
hoz, ki őt különös küldöttjének kiszemelte. Ezen első

lépés adja nekem az irányt, melyben e csodálatos
jelenségnek elragad6 vonásait nehány gondolattal
megvilágitsam. -- Mire figyelmeztet ez első lépés?
Azon nézpontra állit, mely egyedül képes megfejteni
sz. Ferenczet. föllépését s azon erőt, mely e férfiu
lelkéből alkotva előlépett: ezen nézpont a hit. -
A hitvilágában kell tekintenünk e rendkivüli férfiut,
mert a hit ereje állitá a világba Ferenczet, ez képezte
őt arra: mi nagyot tett sz. Ferencz? megujitá a val
lásos életet, fölébreszté az alv6 költészetet, sirja fö
lött ringott egy fölszabadult müvészet bölcsője, ő oldá
meg a szellemet lehelő sz6noklat nyelvét s ő felelt a
socialismus vajudásaira ; sz6val a posztóárus fia megin.
ditá az egész világot s mindezt tudomány nélkül, is
kola nélkül, de nem a hitnek és erejének mindent fő

lülmu16 ajándéka nélkül. -- Az egyetemek állítottak
nagy tudományu férfiakat, a hit pedig nagy férfiakat,
mihelyt lelkükben érvényesité hatalmát s fölvilágolt
az a fény, mely az Isten titkaiba beavat. -- Tud
juk, elismerték azt sokan, kik keveset hittek, hogy a
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korszakok, melyekben a hit erős, fényesek. sziveme
lök és termékenyek, mig a hitben fásult vagy épen
hitetlen korok kietlen nagy ürt nyujtanak az ut6vi
lág tekintetének s szavaik bizonyságát már magában
sz. Ferencz személyében találj uk, kire a hit elsőben

is ujjáteremtve hatott.
Az ifju nevelése korán sz. György templomának

papjaira bizatott, kiktől az ismeret alapjait elsajátitá ;
de Assisiben nem volt valami felsőbb tudományos
iskola, melyben az ifju, miután a latinban némi jár
tasságot szerzett, kiképezhétte volna magát, igy ma
radt tehát és iskolája a nyilvános élet lett, az az
eszmekör, az a lelkes érdeklődés, a szellemi éberség,
mely akkor Olaszországon végig vomult. És ezen
iskola nem talált benne hideg, érzéketlen tanítva
nyára : ő énekelte a dalokat, melyek csatákről be
széltek s a tüzes ifjunak nagyrarörö lelkét heviték ;
6 hirt és dicsőséget kivánt szerezni s kutatta mőd

ját, melyen elérhetné, a lovagmondák nem regélnek
kalandokről, melyek lelkét nem foglalkoztatták volna.
- Ferencz csakhamar Assisi fiatalságának höse, mely
őt mulatságai és kalandjai királyának választja: :1Li
beralior et hilarior, datus jocis et cantibus, civitatem
Assisii die noctuque circumiens ... a sociis suis eli
gitur in Dominum, ut secundum voluntatem suam
faceret expensus... cumque refecti de domo exiis
sent, sociique simul eum praecederent, euntes per
civitatem cantando, ipse portans in manu baculum,
quasi Dominus parum retroibat post illos! Vita
trib. soc. Assisiben már ő volt a bámulat tárgya,
de a város köre szük lett neki. Egy titkos kéz nem
csak ébren, hanem álmában is ösztönz é Ferenczet
cselekvésre: fényes palota tünt föl az álmában is
virrasztó lélek tekintete előtt, a termek csillámló
fegyverekkel vannak beaggatva és pajzsok és sisa
kok képezik ékességét. -- Elég volt ez álom, már
nem tartá lehetetlennek, hogy idővel hatalmas feje-
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delem váljék belőle és .dicsőségét a lándzsa hegyé
vel akarta kivivni: csakhamar briennei Walther csa
patához kiván szegülni, ki Tancred Sicilia királyának
leánya mellett száll a császár ellen sikra. -- De e
szándékát ki nem vihette, miután utközben megbete
gedett. Az Isten szava Assisibe hivta vissza s ott
igért neki más fényes föladatot, melylyel csakhamar
megbizia.

Ily lelkes és korántsem elvonult vagy életunt
ifjut választott ki magának a kegyelem fönséges czél
jaira. -- Eddig mindenki érti a nagyratörő Feren
czet, most közbejő azon titkos erő, melyet csak a
hitnek szeme ismer. Ellentétben az ábrándos ifju vá
gyaival, ellentmondva minden hiu és szeszélyes ter
vének, megelőzve még legtitkosabb sejteimét is, a
kegyelem maga lép a térre, hogy müveihez egymaga
neveljen alkalmas eszközt. Ferencz nem merithetett
tudományáből holmi uj világrasz616 rendszereket,
nem a kutat6 lángész volt szövétneke, hanem a fény
mely tűz is, mely lángözönt nyitott,hol az emberi
bölcsesség csak hideg szikrákat csalhat. Ezen fény
volt a hit, mely mind világosabban lépett Ferencz
lelke elé és megkezdte foglalását. -- Mi6ta Assisibe
visszatért, engedve a titkos sz6zatnak, az6ta önkényt
Istenhez fordul, kérve az Urat, adná tudtára, hol
keresse az álmában látott fényes palotát s a ra
gyog6 fegyvereket; mialatt pedig ezt kérte, kicsiny
s hitványnyá törpült körülötte minden. -- Sokszor
elvonult eszrnélödve főladatáről s mig lelke egy nagy
hivatás érzetébe mélycdt, addig a belső kegyelmek
egész lánczolata követte, mely lassan, de folyton be
hatott reá, mint a természet a barázdán nyugv6
magra, mely hosszu tél és kietlen vihar után teli
kalászszá érik. Hiába tért vissza a zajos körökbe,
nem tűrhette, futott a magányba, elrejtőzött egy
barlangba és imádkozott félelem s borzadás közt.
-- Órahosszat töltött leborulva, csakhogy megtudja
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mit tegyen. -- A mint egykor forró imába merűlt,

ugy rémlett előtte, mintha a kálvárián látná a ke
resztet és a reáfeszitet Megváltót ; lelke e látvány
nál mintegy megsemmisült, Krisztus szenvedése pe
dig oly mélyen vésődött keblébe és csontjai velej ébe,
hogy reá sem gondolhatott, anélkül, hogy a legmé
lyebb fájdalomba ne merült volna. Ilyenkor a mezön
tévelygett, szabad folyást engedve könyeinek és zo
kogásának és ha kérdezték mi bántja: Ó, ugymond,
én siratom Jézus szenvedéset, kiért nem szégyen
kezném panaszkodva bejárni a világot." A kegye
lem átváItoztatta az embert, bevilágitott lelkébe a
hitnek magasztos titka a kereszt és balgasága s a
mint megrendíté egész valóját, ugy vonzotta magá
hoz ellenállhatlanul. -- A mit ezentul tesz, csodá
latos, de egyszersmind indokolt, mert természetfö
lötti erőben alkot és műkődik,

Most az ifju ábrándos vágya dicsőség és hir
után a hit világánál más tért lát megnyilni maga
előtt s egy nagy áldozat árán, mely mindenébe ke
rült mit mások előtt birt, felölti magára a szegény
és megvetett Istenember képét. Ki ne olvasn á mély
megilletődéssel azon fönséges imát, melyet lángoló
szeretet sugalt a szegénység lelkének választott mát
kája után: "6 Ur Jézus mutasd meg nekem a te
forrón szeretett szegénységed ösvényeit." -- A sze
génység mindent tapos, tehát mindenek királynéja.
Hanem én kegyes Uram Jézus Krisztus könyörülj
rajtam és a Szegénységen (Domina paupertas;) mert
kinoz engem szerelme és nélküle nem nyughatom.
Uram te tudod ki szivernbe szerelmét öntötted. Ha
nem ő maga is szomoruan ül, mindenkitől elutasitva ;
özvegy lett a népek umője, hitvány és megvetett
jóllehet minden erények királynéja. -- Lásd ur Jézus
hiszen a szegénység olyannyira az erények királynéja,
hogy elhagyva az angyalok székhelyeit leszálltál. a
földre, hogy azt örök szeretettel magadnak eljegyez-
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hesd és a tökéletesség gyermekeit benne és belőle

és általa nemezhesd.. Oh ki ne szeretné Uram a sze
génységet mindenek fölött. E kiváltsággal tüntess ki,
e kincsesel gazdagits, hogy övéimmel semmit sem
birhassak a földön." -- Opuscula B. P. Francis.
Assis. Ekkép a szegénységet jelzé a tökéletesség
eszményének és minden erkölcsi szépség kifejezésé
nek. Szerette azt emberi alakban jelképezni s majd
az ég leányának, majd gondolatai asszonyának, majd
mátkája és nejének mondá. -- Amit a középkor
dalnokai földi szerelem tüzétől hevülve szépet és na
gyot mondtak, azt ő mind szive választottjára a na
gyon szeretett Szegénység urnőre (Domina pauper
tas) ruházta. E szolgálatban lép föl Assis. sz. Fe
renez, mely a világbőlcs előtt dőreség, a kritikus
előtt rajongás, a hitben pedig a kereszt hatalmának
csodás öröktermékeny nyilvánulása. Mint ilyen csak
a hit világában érthető s ha nagy tettek nem akar
nak véletlent elégséges alapul ugy a fensőbb hata
lomnak vivják ki igényeit, mely hatalom: a hit ter
mészetfölötti ismerete és szerétetével.

Mihelyt sz. Ferencz nagyratörő és mélyenérző

lelkének hevével a szent szegénységet magának
eljegyezte, élete a kitarto munkálkodás és termé
szetfölötti költészet vegyüléke, egész megjelenése
titkos értelmű, de egyszersmind gyakorlati, fönséges
de vonzó is. Nem ismerjük a szentet, hacsak bee
sett arczát és ijesztő csuháját látjuk, ha szegény
nél is szegényebb hajlékába lépünk, hol talán csak
szivtelen elnyűtt lakót találni vélünk, hisz a szegény
ség zsibbaszt s a szük és üreges lak lenyomja a
lelket is. Nézz elsőben a szellemre, mely nagysága
érzetében és nem nyomora nyomása alatt nyitott
magának ily utat, mely szegény, mert kincs nem
mélt6 hozzá, megvetett. mert tisztelet nem elég neki.
Máskép énekli meg Dante sz. Ferencz és a sz. Sze
génység áldást hoz6 varázserejü életét:
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La lor concordia, e i lor lieti sembianti
Amore a maraviglia, e 'l dolce sguardo
Facevau esser cagion' de' peusier santi ;

s a szent gondolat termékeny is volt, napról-napra
növelte Ferencz szegény családját. Most e nagylelkü,
mert mindent megvető férfiak körében látta telje
sedve álmát, számtalan fegyveres s kiapadhatlan bő

ség kőrnyezé, -- nem hagyott ő fel a gondolattal,
hogy ez az Isten választott csapata "asztalkörének
lovagjai", kikkel meginditá a hadjáratot a legszen
tebb ügy védelmére. Ferencz keresztényesité a vi
lágot. Tőle és rendjéből eredett az egyházi szőnok

lat folyama, mely magával ragadott mindent. E szó
noklatnak lelke a világ előtt nyilvánvaló buzgalom
volt, mert a szö nemcsak hang, de tény is volt, mert
nem emberi bölcseség vagy tudomány adta ajkaikra
hanem isteni sugallat. Ferencz csakis az örök igaz
ságok szernléletében élt, a hősi erények szekasává
váltak, vándorolt; másnak kenyerét koldulva, be
szélt, magát felejtve. Midőn a hirneves Bolognába
ér, kiürül minden ház s az egyetem' egy fensőbb

tudománynak engedi át óráit. A nagy piaczot tem
plommá szentelte a nép kegyelete, mely a szentet
körülvette, s midőn szólt lelke elragadtatásában, ol
vadozott minden sziv s kivált salakjuk. Rendre vo
nultak társai városok s falukba s fogalmunk sem le
het azon hatásról, melyek ezen együgyü emberek
tettek a czivódás, az ellenségeskedés, a pártszaka
dás és véres bosszú korában. Paduában sz. Antal
beszédjére a megindulás hangos panaszt és köny
záport keltett a tömegben, a dölyfös patricius leve
tette ruháit, máshol a nők hozzák ékszereiket s
tüzre vetik a fényűzés rongyait. . Kijózanodott 'egy
kissé a világ a szó és tett összrnüködö szónokla
tánál-

De midőn a szegénység rideg valósága ily in
tézményben megszenteltetett sz. Ferencz hatható-
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sabb és megsemmisitő predikáczi6t adott korának és
minden jövő nemzedéknek. Sz. Ferencz idejében el
nyomták a szegényt a kar hatalmával, most a sze
génység nyomja el a rendet és jólétet és hatalmat.
Mindkettö baj és nyomoruság, mindkettőre Ferencz
a keresztény socialis politika paragraphusait ütötte
föl és sürgette. Sz. Ferencz nem az által kivánta a
világot boldogitani, hogy a szegénységet száműzze

a világ hátáről, sokkal mélyebben tekintett ő a gond
viselés terveibe, semhogy a világ eszményét által á
noz jólét és gazdagságban lássa. Minden keresztény
socialistának j61 kell szem előtt tartani czélját, mely
nem a szegénység kiküszöbölése, hanem azon egyen
suly létrehozása, mely a rendet Isten akarata sze
rint mindnyájunk üdvére tőntartsa. A kereszténység
messze attól, hogy a szegénységet ki akarná küszö
bölni, önkénytes szegénységre ösztönöz, nem akarja
a szegénység nélkülözéseit elvenni, hanem csak a
zugol6d6 elégedetlenség szellemét és azon rendezet
len allapotokat megszüntetni, melyekből a szegény
ségbe a zugol6dás rosz szelleme átszármazik. A
szegénységnek és nyomornak a keresztény világ
rendben magas czélja és rendeltetése van, csak a
hitetlen világnézet tartja azt merő tagadásnak, j61
lehet az emberiség tulnyomó részének sorsa. A ke
resztény eszme, mely a szegénységet a gazdagság
fölé emelte, leghatározottabb kinyomatát találta sz.
Ferenczben, kinek rendje nemcsak szegényeket fo
gad magába, hanem gazdagokat is, kik a szegény
ség fönségétől elragadva, szegényekké lettek. Mi
helyt ilyeredménynyel találkozunk azonnal mélyen
meghajlunk a létesitő hatalom előtt, mely kimutatta,
hogy a szegénységet nemcsak tűrni, de keresni is
lehet: tűrni lehet, mert sz. Ferencz bizonyitja, hogy
békét, tiszteletet és boldogságot hoz; sőt keresni is
lehet annak, kinek szive érti a sarat gyöngygyel
fölváltani. Nincs akkor elkeseredés a gazdagok el-
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len, ha a szegénységben boldogság honoíhat, mert
a mi a szegénynek kezébe a gyilkot nyomja, az a
gazdagvélt boldogsága, melyre neki egyenlő joga van.
Ezen szent socialistának hétszázados emlékünnepe
nagy fölkiáltójel korunk vajudásaira ; a gondviselés
keresztény szempontból vezérli és intézi az ügyeket
ki jól akar hozzászőlni eszempontra helyezkedjék,
különben a világrendben csak örvényt nyit, mely
milliő áldozatok vesztével töltetik be. Ha ez általá
nos szemlélődéssel valaki be nem éri, számokkal szol
gálhatunk, melyekből mindenki vonhatja a követ
kezményeket: ha sz. Ferencz a kezdet nehézségei
ben I I év alatt 5000 önkénytes vezeklő szegényt
gyüjtőtt zászlaja alá, ugyan mennyit nyugtatott, bé
kitett, engesztelt meg magával és a világgal, kik
szükségböl viselik a szegénység igáját. Hanem a
szegénység ily fölfogása talán csak kevés választott
nak szól? annyinak szől, a hánynak a hit szöl s
minél szegényebb valaki annál közelebb áll üdvös
befolyásához. csak utat nyissunk neki.

Sz. Ferencz azonban a szegénységet nemcsak
tűrhetövé tette, hanem rajongó szerétetében még a
költészet bájával is körülvevé. Oly csodálatos ter
mékenységü volt Ferenczben a hit szelleme, hogy e
rendkivüli férfiut még mint az olasz szépirodalorn
hősét is szerepelteti. Lelkéből fakadtak II legma
gasztosabb és legforróbb lyrika hangjai s mint ha
addig ismeretlenek, azontul pedig unalomra hivatva
lettek volna, sokszoros viszhangot keltettek hason
szellemü férfiakban. Nem volt alacsonY,n~m volt
törpe a keresztény alázat és önmegvetés, ~ll~nlq~ző

leg szárnyakat adott az érzelemnek s me~~~lt4 'ifju
ságát. És a mit oly sok tanulás és tuq~n,láry el
nem ért,ho'gy lendületet adjon a lézengö' ilépkölté
szetnek, ait sz. Ferencz lángoló szelleme egy maga
képes volt elérni lelkesülésében. Ezen minde*~l meg
vált lélek szabadon emelkedett menten a világ bi-
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lincseitöl, kivetkőzve a földi kivánságok és szenve
délyekből. Az a gyöngéd érzelem, melylyel Isten
lelkét megáldá, az a mély rokonszenv a természet
minden tüneménye iránt, csak élesztetett, csak foko
zódott, minél közelebb járt Istenhez. Csakhamar meg
érté ő a titkos nyelvet, melyen minden virág be
szél s rnidön nagyon is hangos lett már szavuk
testvér s nővérére ismert bennök, kikkel sokszor
felváltva hirdeté Isten dicsőségét. Nem történhetett
máskép, minthogy F erencz a költészet szépségéhez
is folyamodjék lángoló érzelmei kifejezésére s meg
indita a szép szeretet költőinek sorát, kik azon nép
nyelvén, mely maga is már dal. népdalokká alakit
sák az élő hit és szeretet érzelmeit. Ferencz hevült
az örök szeretetben s minden tekintet, melyet a vi
rágzó völgyre vetett, minden hang és dal a termé
szet öntudatlan énekeseinek lármás öröme mint meg
annyi nyil volt szivének, fölujongott volna a szere
tet az ostrom zár alatt, de a próza kifogyott a sző

b61 s ő énekelni kezdett. A mit e lángol6 dalnok
érzett oly mélyen és tisztán, mint ritkán más ember,
azt kifejezve találjuk énekében: Cantico de le crea
ture, communemente detto de 10 frate . Sole: Leg
magasb, leghatalmasabb kegyes Ur! Tied a dicsé
ret, a dicsőség és minden áldás, Téged illetnek
egyedül: és senki sem méltő, hogy nevezzen. Légy
dicsérve Uram Istenem minden teremtrnényeiddel,
különösen nemes testvérünkkel a' nappal . .. Légy
dicsérve Uram nővérünkért a holdért és a csillago
kért, melyeket az égen formáltál szép ragyog6kká.
Légy dicsérve uram nővérünkért a vizért, a ki na
gyon hasznos és alázatos, drágalátos és tiszta-o Légy
dicsérve Uram a mi anyánkért. a földért, ki minket
táplál és hordoz, sokféle gyümölcsöt, és szines vi
rágot és füvet hoz. Az ének a bensőség mély ér
zelmével van irva, azon behatás alatt, melyet lel
kére a. teremtés minden porszeme gyakorolt, mely
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többször szólaltatá meg tehetetlenségét érző s azért
szenvedő Ferenczet, mig végre minden gátat meg
szakitva a seraphicus elragadtatásban érte tetőpont

ját fönn Alvernia mélyen titkos hegyén. E költészet
nek forrása pedig az Isten szeretetén kivül a ter
mészet iránti gyöngéd vonzödása volt, fivér s nővé

reire ismer ő a teremtményekben, tekinti föladatukat
Isten dicsőitését, észreveszi elemeikben, tulajdonsá
gaikban a vonatkozást Istenre, a szellemi rendre,
melynek minden szolgál. A mély ismeret utat nyit
neki a természet magasztos fölfogására, ső gyö
nyörét leli a legkisebb virágon, versenyez a csalo
gánynyal, de utóbb ő fárad el, miután soká énekel
ték fölváltva Isten dicséretét. "Nevezhetik azt mások
rajongásnak vagy kedélybetegségnek, csak ismerjék
el a csodahatást és lélekerőt, mely nem a szenve
dély őnzésének, hanem Isten szerétetének szentelt
nagy áldozatok árán mindent. Ferencz vonzódása a
természet iránt ugy látszik, hidegen nem hagyta
magát a természetet, hanem ez is viszont kimutatá
jó indulatát.

A mit sz. Pál mély értelműleg mond a termé
szet szolgaságáról, az némi világosságot nyer sz.
Ferencz életéből: "minden teremtmény, mondja az
Apostol, mulandóságnak van alávetve, nem önként,
hanem a miatt, ki őt remény fejében. alávetette, mert
maga a teremtmény is föl fog szabadittatni a rom
lás szolgaságából. Tudjuk ugyanis, hogy minden te
remtmény fohászkodik és vajudik mindeddiglen. " A
természetre is kiterjeszkedik tehát az át.ok s fohász
kodik fölszabadulása után. De mielőtt megjönne a
megdicsőülés órája, addig a természet küzd meg
rontói, zsarnok uralői ellen s sokszor elveszti őket.

A természet elnyomója az ember, a mennyiben bü
nös s valamint a teremtmények az ember athagásai
által eszközökül használtatnak. vagyis a bűn rabszol
gaságába bevonatnak. viszont mintegy boszulői az
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örök törvény áthágásának ; az ember ellen fordulnak.
Mig bűn lesz, -- lesz harcz; a megdicsőülésben pe
dig a bün romjain a teremtés béke-hyrnnusa csen
dül meg. De Ferencz szive tisztaságában már előbb

szelidiré meg a természetet; mert nem öntött kely
hébe mérget, mely a vadak és kigyók fogaiban el
lene meggyülne s romlást hintett volna verejtékébe.
Nem oly hihetetlen, mit annyi sok szentről olvasunk
s mi sz, F erencz megjelenésében szinte természet
szerü, hogy vele szemben a természet elvesztette
vadságát s fölismert benne urára; mintha a paradi
csom virult volna fel nyomain, oly szelid és nyájas
a vad és a madár; fölvidul a teremtés elkomorult
arcza, csodálva nézi a ritka jövevényt, kétkedik, há
megjött-e már a fölszabadulás percze, avagy csak
rövid ébredés e ez, mely az éjet figyelmeztesse, hogy
sötétsége életet rejt, mely napot vár. Ferencznek
nyitva állt Isten műveinek határtalan titkos országa,
nem volt neki elég a fölület ragyogása. ő átlépte a
határt, melyen belül csak béke van, nincs harcz.
Olvassunk csak nehány adatot a csodálatos Fioretti
di S Francesco czimű elbeszélésekből, melyek rnint
egy tulvilági fényt öntenek Assisi. járó-kelő Szegé
nyére : Sz. Ferencz egykor Savurniából Camajo és
Bevagna vidékére vándorolt és "midőn ott mély áhi
tatban mendegélt, fölemelé szemeit és néhány fát
látott az ut szélén, melyeken töméntelen sok madár
ül vala, ugy, hogy sz. Ferencz csodálkozva szólott
társaihoz: "Várjatok meg itt az uton, én hugocs
káimnak, a madaraknak, predikálni megyek. " És a
mezőbe lépett és a madaraknak, melyek a földön
ültek prédikálni kezdett és csakhamar lejöttek azok
is, melyek a fán voltak, és ott maradtak szép csen
desen, mig a jó sz. Ferencz elmondá intelmeit, de
azután sem bucsuztak el tőle, mielőtt áldását nem
adta reájuk. És sz. F erencz köztük járt fel s alá,
csuhájával is érinté, a nélkül, hogy azért csak meg
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is moezezantak volna. S ez volt körülbelől sz. Fe
renez beszédjének értelme: Hugoeskáim, madarak,
ti sokkal tartoztok Uratok Teremtőtöknek, dicsérne
tek kell őt mindég és mindenütt, már csak azért is,
hogy szabadságtok van, bárhová repülni. Hasonl6
képen kettős, sőt hármas mezzel látott el bennete
ket. Továbbá fentartá Noé bárkájában nemzetségte
ket, nehogy kihaljatok ; és lekötelezett magának a
levegőnek eleme által, melyet birtokba adott. Mind
ehhez járul, hogy ti nem vettek és nem arattok és
az Ur Isten táplál titeket és italt nyujt patakok és
forrásokból, nektek adja a hegyeket és völgyeket
menedékhelyül és a magas fákat fészkelésre és mi
után nem tudtok se fonni, se varrni, azért az Ur Is
ten ruház titeket és fiaitokat. És azért hugoeskáim
őrizkednetek kell a hálátlanság bűnétől és iparkod
notok kell mindenkor dicsérni az Istent. Midőn pe
dig a kedves sz. Ferenez ily szavakat szőlott, a ma
dárkák egyre nyitogatják csőreiket, terjesztgetik szár
nyaikat s földig hajolnak meg előtte és tudtul ad
ják ekkép mozdulataik és énekük által, hogy asz:
atya nagyon is nagy gyönyörüséget szerzett nekik,
és a j6 sz. Ferenez maga is örült és gyönyörködött
ő velük és nagyon csodálkozott a madárkák ily so
kaságán és igen szép változatosságán és figyelmü
kön és bizalmasságukon, amiért ő is ájtatosandi
csérte teremtőjüket." - Ugy járt ő fel s alá a vi
rágz6 téreken, mint ki lelkében egészen más világot
látna s a mellett mégis mindig szem előtt tartá hi
vatását, a bűn kiirtását, nem emelkedett a köznapi
világb61 olyformán, hogy feledte volna nyomorát és
kietlenségét, de nem veszett ki lelkében a szemlé
lődés fényes sugara sem, mely szebb világot tük
röztetett. Talán megvetőleg tekinthetnénk a gyer·
mekded egyszerüség e tiszta örömeire, ha nem ven
nők észre, hogy óriási lélek nagyságával párosulnak
mely ártatlan ömledezéseiben nem felejti világ'i'aszó16
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terveit, mely ha játszik is, ha enyeleg, mindig nagy
marad, sőt még nagyobbnak látszik, mert nagy
tetterővel gyengéd szivet egyesit. A barbár népek
hősei a nyers erőnek képviselői, kik megölik önma
gukat, nehogy a romláson sirniok kelljen, de a gö
rög hős eszménye a vitézség rnellöl a gyengéd szi
vet ki nem zárja, mely sirni nem felejtett a harczok
kegyetlen öldökléseiben sem, és kedvesen tud enye
legni a csecsemővel. Sz. Ferencz már a világba
küldi társait, már előadta komoly önérzettel a pápá
nak terveit s mégis párbeszédbe tud elegyedni az
útszélen nyil6 virággal és szánakozni minden lény
szenvedésén. Egyszer találkozik egy fiuval, ki vad
gerliezéket visz a vásárra: "és mivel sz. Ferenez
különös gyengédséggel .viseltetett mindig a szelid
állatok iránt, azért részvétteljes tekintetet vet rájuk
és igy szől a fiuhoz : "kérlek kedves fiam, add ne
kem a gerliezéket, nehogy ily szelid madarak, me
lyekhez az írásban a tiszta és . alázatos lelkek ha
sonlittatnak, kegyetlen emberek kezeibe essenek. "
És a fiu azonnal odaadja mindnyájukat; a j6 sz.
Ferencz pedig ölébe veszi és bizalmasan sz6litja meg
őket: "6. hugocskáim, ti együgyü és tiszta gerli
czék, rnért hagyjátok megfogni magatokat, most
majd megszabaditlak a halál torkából és fészket ra
kok nektek, hogy szaporodjatok a teremtő paran
csa szerint."

Igy járta be sz. Ferencz Olaszországot, magá
val hordván a szellemet, rnely a hit és szeretet ere
jében mindenütt alkotott. Elhagyom az intézménye.
ket, .melyeket századok boldogitására emelt, ha
megujittatik bennök azon szellem, mely bölcsőjüket

körüllengte. A ki olvasta a sz. atya legujabb eneyc
licáját,észrevette, mily gyakorlati irányban sürgeti
az Isten lelke uj életre ébreszteni sz. Ferencz gon
dolatát és sikerdus művét : a harmadik rendet. Ha
valóban jellemző korunkra nézve, hogya társulási
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ösztön mindenütt egyesületekbe vonja össze a ~Ö,"

rekvőket, akkor keresztényebb társulatot nem pér
tolhatunk, mint épen sz. Ferenez harmadik rendjét.
A társulatok nem tegnap óta diszlenek az egyház
ban, mielött az ujabbkort a társulat maniaja megra
gadta volna, a buzgalom már rég egyesületeket al
kotott, melyek különös nagy előnynyel birtak az uj
kori törekvésekkel szemben; a régiebbek ugyanis a
külső összetartás mellett, még a belső lelki élet ápo
tását tűzték ki föladatukul, mig az ujabb korban
pártolt társulatok legnagyobb része csakis a külső

összetartást czélozza. Tudjuk jól, hogy a megvál
tozott kőrülmények ezen egyesületeknek áldásos tért
jelöltek ki, de ne forduljon azért a figyelem kizáró
lag e térre,

Ily darabos eszmélödések után keressük föl ne
hány perczre Assisi szegényének sirját. A hová most
minden ember, ki e völgyön áthalad, gyors léptek
kel s dobogó szivvel siet, oda előbb csak a halálra
itélt gonosztevők hurczoltattak, e hely a rémület
helye volt s a nép nyelve pokol dombjának nevezte.
Sz. Ferencz, ki halála után is a földön csak meg
vettetést keresett, e helyen nyittatott magának sirt,
de ezélt nem ért, mert alig nyugodott meg ott s
menhelye már is éden-dombjának magasztaltatott.
Assisi féltékeny szeretete mély sirt vájt a domb
sziklájában s két templomot épitett egymás fölé az
önmegvetés és a megdicsőülés Symbolumai gyanánt.
E templomok építésénél mondhatni, hogy sz. Fe
rencz sirja fölött az ujjászületés bölcsője ringott. A
kettős templom sz. Ferencz siremléke s egyszers
mind örökké élő szellemének tanuja. Csodálatos
ugyanis, hogy halála is termékeny és éltetadó volt.
Mert midőn templomot emeltek sirja fölött, élete, tet
tei s a lelkesülés, melylyel a népek emlékén csügg
tek, megragadá a művészet lelkét s uj életre ser
kenté azt. Sz. Ferencz öröktermékeny szelleme a

Vi M. Sion XIII. kötet. X. fU.et. 47



738 Emléksorok Assisi sz. Ferencz születésének

mint alkotva futotta meg utját, a mint törte minden
téren a bilincseket, melyeket szokás vagy köznapias
ság rakott, ugy a művészetben is szük- és elégte
lennek találta a régi formát és alakot s életet lehelt
önélete teljéből a merev vonalokba. A festészek.
mondja Ozanam, kik e csodasir ékitésére hivattak,
uj szellem fuvalmát érezték, mihelyt feléje közeledtek,
sejteni kezdtek tisztább eszményeket, életteljesebbe
ket, az 6 merev byzanczi typusoknál, melyek nyolcz
száz évig mintául szolgáltak s mindinkább elfajultak.
Az assisi templomépítés csakhamar uj müvészet
életének lett bölcsője, melynek fejlődése ott van
megörökitve. Ott szakitottak Guido da Siena és
Giunto da Pisa mindinkább görögös izlésükkel, utá
nuk Cimabue és Giotto alatt fejleszté ki a keresz
tény művészet val6di jellegét; mintha csak oly nagy,
oly hithü férfiakra várt volna, kik mint sz. Ferencz
és sz. Domonkos elegendő életmeleget hoztak hol
tak ébresztésére és a kifejletlenek fejlesztésére.

Itt látni, hogy a művészet legtermékenyebb
alapja a hit, eza hit lehelte az als6- és felső-tem

plom falaira sz. Ferencz emlékeit: az als6ba a
megvetett, a szegény, a szenvedő Ferencz életét s
a felsőbe dicsőségét; azért az als6 templom sötét
és nyomottan emelkednek boltívei, titokteljes Syrn
bolumokban beszélnek ékítményei, keresztalakban lé
vén épitve, a rnélyértelmű T betüt is láttatja, a
mint az sz. Ferencz homlokára volt nyomva; a felső

templom ellenben derült, elöntve a nap fényétől,

me1y ezer szinre bomlik az üvegfestmények változa
tos pompáján. - De mindkettőben egyaránt ünne
pel a két testvérrnüvészet. E nagy siremlékben mint
központban futott össze, hosszu korok áldozatkész
sége és nagy tehetségek teremtőereje, az építményt
fehér márványből s német ízlésben Jacopo di Lapo
emelte, s falain a német épitészi modor mély jelen-
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tőségével, a feleszmélő olasz festészet könnyedségét
és elevenségét egyesité.

Valóban fenséges sz. Ferencz sirja fönn az
éden-domb tetején, benne élő kövé vált egy nagy
gondolat: a szegénynyé lett sz. F erencz dicsősége.

A szegénység és megvetés emberének méltő sírja
ez, melyet Isren emelt, midőn meginditá a világot
az emlék épitésére, hogy igérete,' mely az alázatos
nak fölmagasztaltatást biztosit, teljesedjék.

Petheő Rudolf

A VÖRÖS CSILLAGOS KERESZTES VITÉZEK
RENDJÉNEK MÜKÖDÉSE ÉS ÉRDEMEI MA

GYARORSZÁGBAN.

Sz. Zsigmond prépostságnak ujMI szeruezése.

Pisó Jakabnak elhalálozása után a prépostság 172
évig üresedésben maradt. Ezen idő alatt a prépostok
nevei sehol elő nem fordulnak, sőt az 1562. évi nagy
szombati zsinat alkalmával mint tényleg üresedésben
levő jegyeztetett fel. t) Csak a török hadjáratok Iezajlása
után töltetik az ismét be Putanicz ker. Jánosnak, 1698.
szept. 25·én történt kinevezése által.")

Putanicz János, ki I689-ben egerszegi plebánosból
esztergomi kanonok és egyszersmind pesti plebános lön,~)

mint igen élelmes ember reá jött, miszerint a török idők

I) Péterffy, Concilia II, 149.
'j Benignae Resolutiones Regiae Ao 1698. 35. 1.
aj Előde: Nagy János (1688-1690-ig) és ő (1690-1695-ig) a ka

nonokságot a plebaniával együtt birták. Utódai: Kolocsányi György
(1695-9-ig) és Nedeczky Ferencz (1699-1 702-ig) csakhamar kanono
kokká lettek.

47*
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előtt Budán vagyonos prépostság létezett, melynek ha
bár mibenlétével egészen tisztában nem volt, mégis azt,
mint a királyi várban létezett sz. Zsigmond prépostságot
magának sikeresen kieszközölte.

Mint ilyen minden ágat megmozditott, hogy a
"budai prépostság"-nak egykori birtokait megszerezze. A
neoacquistika udvari bizottságnak, az udvari karnárának
és az ennek. alárendelt budai kezelöségnek, Pestmegyé
nek és más hatóságoknak, sőt ő Felségének magának
is meggyült vele bajuk.

Első gondjai közé tartozott Budán megtelepedni. E
végből kieszközölte magának, hogy az egykor a pré
postsághoz tartozó épületek romjai adassanak át neki.
Ezekhez sem birván biztos adatokat, inkább többet, mint
kevesebbet kivánt. Kérelmére átadatott neki, az udvari
karnárának 1699. évi május 25-én kelt parancsára, a bu
dai administratió által mindjárt a palotán kivül létező,

régi falakból álló, de még fentartható sz, Zsigmond
templom, a residentia helyéül szolgálandó telkekkel. me
lyek bekéritése elrendeltetett. Továbbá a talán épitendö
kanonoki lakások számára a még üres térség. Azon
esetre, ha a jogos tulajdon bebizonyitva leend, azon hely
ségek is, melyek már eddig másoknak adományoz
tattak, kiknek a rajtok megkezdett építkezés ez okból
azonnal betiltatott. A Mária Magdolna templomának
átengedése egyelőre nem teljesittetett. I)

Különös, hogy ez időben még a Mária Magdolna
temploma is a sz. Zsigmond prépostsághoz tartozónak
mondatott, pedig ekkor ama romokat tartották e tem
pl omnak, melyek a mai disztéren állottak.

Az átvett térség az 1703. október 8-án kelt metális
okmányban igy iratik le: "A vári-utczában, a vizimű

mellett, 265. és 266. számmal jelelt telek, mely arczban
és hátban 26 öl, jobbról 23 öl és 5 láb, balról pedig 9
öl mérettel bir, átadatik templom és lakház számára.2)

1) Acta Praeposíturae Budensis 4I. cs. 17. sz. Az orsz. levéltárban.
") U. O. 41. cs. 15. sz.
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Miután Putanicz 1699. év julius 4·én a kamarai ad
ministratio által a prépostságí templom és a lak jogos
birtokába beiktattatott, I) a prépostsági lakot, melynek
falai két contignatió magasságuak valának és melynek
némely részében boltives helyiségek is voltak, el akarta
foglalrii; abból azonban a lakatos rnester, ki benne la
kott és tetejére fából fedelet is csináltatott, nem akart'
kimenni. Kivel ugy intéztetett el a dolog, hogy éven
ként 38 frt, lakbért kellett fizetnie; ugyanennyit kellett
fizetnie a később rnelléje beköltözött kárpitosnak is. 2)

Putanicz il templom falai közt kápolnát készitte
tett, oly mödon, hogyaromnak egyéb falait idővel a
kiépitendő templomhoz felhásználni lehessen.P) A kápol
nát sz. Zsigmond tiszteletére szeritelte fel. A benne állott
oltáron sz. Zsigmond képe volt. A padok, az orgona és
a haranglábon függött harangocska, később a királyi
palotában épült templomba vitettek át. Habár csekély
volt a kápolna, mégis jól fel vala szerelve. Putanicz neki
adományozta ezüst pásztorbotját, melyen, szimere és az
évszám 1702. volt bevésve; ugyszintén püspöksüvegét,
melyen himzés jelezte adományozóját.4 )

Több baja gyü1t meg Putanicznak a többi telkek
megszerzésével, melyek egy részét a budai karmeliták
foglaltak el és már be is építtettek. Az építkezés Pu
tanicz tiltakozására beszüntettetett s csak 1715'ben Ke
resztély szász herezeg és primás által engedtetett meg
rtekik, miután tisztán kimutatták, miszerint a prépostság
telkei a kocsiut által választatnak el az övéilttÖI. 6)

Fáradságának főtárgyát a prépostság' és káptalan
jószágainak visszaszerzése képezte. Már 1669. febr, 3-án
nyert Lipót fejedelemtől felhatalmazást, hogy pestme-

l) U. o. 41. cs. IS. sz.
") Annales Sacri militaris Ordinis Crucigerorum stb. már idézett 11\1'i.

"j Acta Praepositurae Bud. 41. Cll' IS. sz.
4) Annales stb. >

i) Acta Cármelitárum BudénsillIi1.
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gyei jószágaira jogait érvényesithesse, Azonban ezen jó
szágokat királyi adományból már mások bírták, kik szintén
keményen védték jogaikat. Igy legfeljebb csak azt ér
hette el, hogy egyik-másik, mint például Kolonics gróf,
a váczi püspökség kezelője, engedékenységből dézsmát
engedett neki. Különben az országos levéltárnak kincs
tári szakaszában, az ó-budai prépostság okmányai között
őrzött s általam átnézett 27 darab okmányban t), csupa
oly jószágot keresett, melyek egykor az ó-budai pré
postság és káptalan tulajdonai voltak. Mivel az ó-budai
prépostság és káptalan csupán "Praepositura Budensis"
és "CapituIum Budense" elnevezést használt, elhitték
Putanicznak, hogy ezeknek jószágai a sz. Zsigmond bu
dai prépotság és káptalanéi voltak.

Putanicz Budán szintén gyarapitani igyekezett a
prépostság vagyonát, a hegyekben 4/, hold telket szer
zett szölökert számára, melynek egy negyedén dusan
termő szölökert létezett. Határait kövekkel jelöltette,
melyeken: "Praep. Bud. S. S. 1706." jelezte a tulajdo
nost. Szerzett Pesten házat is, mely azonban magán va
gyonát képezte. 2)

Putanicz Budán igen népszerü egyéniség volt, ki
ünnepélyesebb egyházi ténykedéseket örömest teljesitett.
Midőn 17Is-ben jun, 8-én alamizsnás sz. János ereklyéje
Budára hozatott, az ünnepélyes menetet ő vezette- 3)

1720. év január havában Nagyszombatban történt
halála után a királyi ügyek igazgatósága által febr. 8.
a prépostság jelvényei és okmányai lefoglaltattak és az
udvari kamaránál Jetétettek. Ugyszintén lefoglaltatott a
budai hegyekben fekvő szölökert is. Pesti háza, mint
magánvagyon, nővére birtokává lett.")

l) Acta Praep, Bud. 41. cs. 11-14,13,20-24,27,28,30--38,31 .-46
izámok.

•) Annales stb.
') Uj Magyar Sion. 1867. 133. 1.
~) A fiskusi okmány. Acta Praep, Bud. 41. cs. 47. sz.
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Sz. Zsigmond prépostsága Putanícz halála után
csakhamar uj prépostot kapott, már febr. 2-án kinevez
tetett GrjtzZ Ferencs csillagos keresztes vitéz, a szász her
czeg és bibornok primásnak lelkiekben tanácsosa és
ka.nczellárja, ki azonban maga. Budára lakni nem jöhe
tett, azért a kápolnát mások gondozására bizta, annak
egyházi készleteit, melyek öltönyök, kehely és szentsé g
tartóból állottak, 1720-ban jun. 27-én a budai karmeli
táknál letétette.

Budát 1723-ban, márczius 28-án elpusztitó tüzvész a
prépostságot is igen károsította. Nem csupán a kápol
nának teteje égett le, hanem a sekrestye és lakház tö
kéletesen leégett, minden butoraik hamuvá lettek. Az
egyházi készleteket tartalmazó és a karmelitáknál letett
láda szintén hamuvá1ön.*)

Az igy tönkrement prépostságot a távolban tartóz
kodni kénytelen prépost Götzl, helyrehozni képtelen
volt, azért annak admlnistrátorává Plotsch/ager Mihály
Jánost, veszprémi kanonokot, felsöeörsi prépost, igen
szemes és élelmes embert neveztette ki.

Plotschláger Budán lakott. Itt első gondjai közé
tartozott a sz. Zsigmond kápolnát helyrehozatni és te
kintélyét emelni. Erre pedig igen alkalmas körülmény
adta magát elő. A mai nap Krisztinavárosnak nevezett,
völgyben Tranczin Péter Pál kéményseprő mester ká
polnát épittetett, maly utánna kéményseprő kápolnának
neveztetett. A bold. Szüznek ~általa Olaszhonból hozott
képe miatt ezen kápolna közkedveltségnek örvendett. Az
1723. évi tűz, azonban e kápolnát is igen megsértette,
ugy, hogy tetemes épitkezések lettek szükségesekké. Ezek
miatt és .más okokból az alapítónak özvegye a bold.
Szüz képét onnan kivette és Plotschláger tanácsára a
sz. Zsigmond templomban helyezte el. Azonban midön
már a kápolna elkészült, Plotschlager ezen képet a pré-

*) A budai jezsuiták rectora, a karmelitAk priorja és a város tanácsa
által kiállitott okmány. Acta Prsep. Bud. 41. CI. 5~' sz.
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pestsági templomból kiadni nem akarta. Ekkor az ala
pitónak leánya cselhez fordult és magának engedeimet
kért, hogy a kép előtt imázhasson, mi gyanut sem keltve,
megengedtetett neki, ő azonban ezen alkalmat használva,
a képet az oltárrólleragadta és elszaladt vele; a mit
még idejekorán maga a prépost észrevett és lármát
csapva utánna szaladt, mire a föstrázsán álló katonák az
arra futótól a képet elvették. A kép ezután Daun gróf
s főparancsnok lakására, onnan a jezsuitákhoz, később

pedig eredeti helyére visszakerült, mi Plotschláger ter
veit meghiusította. I)

Plotschláger Mihály haláláig, mely 1729. év augusz
tus 28-án történt, birtokában volt sz. Zsigmond prépost
ságának, mivel pedig Gőtzl Ferencz szintén I 729-ben
halt meg, a prépostság tényleg és kanonjogilag ürese
désbe jött, azért arra:

Békdssy Ference szombathelyi kanonok és plébános
neveztetett ki 1729. év aug. a-án, Ennek három évi mű

kődéséröl a prépostság érdekében mit sem találtam fel
jegyezve. Rajta is volt, hogy azt jobbal felcserélje, a mi
sikerült is neki, mert 1731·ben febr. 22-én a kapornoki
apátságot nyerte.

Öt követte 1731. év márczius 27-től fogva Mader
Antal, a vörös csillagos keresztes-vitézek rendjének tagja,
ki eddig pánkotai apát volt. Ez szintén erélylyel kapott
bele a prépostság jószágainak visszaszerzésébe, de ha
bár Pálffy János gróf és nádor által támogattatott is,
mégis fáradalmai eredmény nélkül maradtak. Ö mint a
pozsonyi commenda parancsnoka Pozsonyban tartózko
dott, azért a prépostságot Budán másokra bizta.2)

Az 1732. évben Budán megtartott kánoni .vizsgálat
a prépostsággal is foglalkozván, megismerteti velünk
annak állapotát Máder prépost birtokában. Azt igy írja
le j "Az egykori basifika romjai között fekvő kápolna-

') Miller, Historiographia Ecclesiarum Budensium MS. 279. 1.
') /I. prépostságí okmányok nyomán.
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ban két oltár létezik, melyek egyike az oldalon van,
ezen három vászon teritő és a portatile létezik és igya
misézésre alkalmas, padokkal és orgonával bir. A tűz

vész által elveszett ruházat, jelenleg, kivéve a kelyhet,
gyéren van pótolva. A prépostsági jelvényeket a pré
post Pozsonyban őrzi. Jövedelme a kápolnának semmi
sincs. Ünnep- és vasárnapi misékért a prépost fizet. A
prépostságí lakban bérlő van, ki azonban annyi lakbért
sem fizet, hogy az épület jókarban tartására elegendő

volna. l) •

Mader, miután magasabb tisztségekre emeltetett,
Wt"esenthalt' Sckldekart Károly pozsonyi parancsnok és
pápai protonotarius előnyére lemondott a prépostság
ról, melyre utóda 1751. julius ro-én kineveztetett. ll)

. Schleichart nagy reményekkel kecsegtette magát
az iránt, hogyaprépostságnak a pozsonyi commendá
val való canoni egybekapcsolását kieszkőzlendi, azon
ban ez minden törekvése mellett sem sikerült neki. 3)

Mivel a rendtől kapott hivatallal annyira el volt foglal
va, hogy Budától távolmaradni kénytelenittetett,Q azért
a prépostságot világiak gondjára biztat kik a prépost
költségén az ünnep- és vasárnapokon misézö papokról
is gondoskodtak. A kápolnában ekkor már három oltár
volt, melyek az 1756. évi kánoni vizsgálat szerint kellő

leg valának felszerelve. 4)
Schleichart prépostkodása alatt, a prépostság tör

ténetében lényeges esemény történt, melyről a következő

fejezetben.

A sz. Zsigmond prépostság számára a budai királyi
palotában kápolna épül.

Az örökösödési háboru alkalmával az ellenség mÁt
csupán két mértföldnyire volt Bécstöl, Mária Terézia

,) Acta Jesuitarum Budensium. 4· cs. 43. sz .
O) Az eredeti kinevezési okmány letéve van: ActaPraep. Bud.4I.cs.53.sz.
•) Annales stb.
<) Miller, Historiographia i. m, 676.
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királynő hfr magyarjaihoz menekült s Pozso nyban tar
tózkodott. Azon esetre, ha még tovább elönyomulna az
ellenség, már előkészületek történtek Budán, a várban,
a királynő fogadására. A várnak e czélra legalkalmasb
és legterjedelmesb épülete a fegyvertár volt, melynek
szobái a királyné lakosztályaivá átalakíttattak. A benne
lévő s sz. Borbálának szentelt kápolna, alkalmatossága
miatt szintén lakszobává alakittatott. A cs. kir. kincs-,
levél- és könyvtár már hajókon Budára érkezett volt,
midön a veszély megszünt. Ezen kedvezőtlen hadjárat
által bizonyult szükségessé, miszerint a fejedelemnek bi
rodalmában több helyütt kell palotával birnia. De mél
tányos is, hogy a főváros egyszersmint királyi székvá
ros is legyen. Ennek folytán 1745. aug. 28-án Mária
Terézia rendeletet adott ki, hogy Hunyadi Mátyásnak
egykori palotája Budán, mely romokban feküdt, illő

diszben ujból kiépittessék. I)
1749-ben, május r j-án, a királyné születése évriap

ján nagy ünnepélylyel a királyi lak alapköve letétetett.
A munka, habár nagy erélylyel megkezdetett, idővel

igen lassan haladt. A kápolnára csak 1767-ben került a
sor, midön Hildebrandt épitész kiadta a tervet és a költ
ségvetésre az elöirányzatot, mely szerint arra havonként
3000 frtot kivánt. !l)

Midőn Schlelchart prépost tapasztalta, hogy a kas
tély és benne a kápolna falai napről-napra emelkednek,
a prépostság és a rendnek előnyéről gondoskodva, ki
hallgatást kért a királynőnél, hol ügye kegyes meghall
gatásban részesült. Azonban Schleichart kéreimének tel
jesülését nem láthatta, mert 1768-ban, deczember havá
ban elhalt. Halála után a kamara a prépostsági jelvé
nyeket és okmányokat lefoglalta.3)

A királyi palotának disze kivánta, hogy annak:

I) Podhradczky, Historia Diplomatica Urbis Budensís, 1037. 1. MS.
l) U. o. 1044. I.
') Annales stb. i. h.
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környéke is megfelelő alakot nyerjen, e miatt a döledezö
falak, kőhalmazok stb. onnét mellözendök valának. Igy
a sz. Zsigmond prépostságí templom romjai a bennök
alakult kápolnával a királyi palota udvarmestere által, a
kamarától kapott parancs folytán lebontattak.

Nehogy azonban a prépostnak jogai ezen romok
lebontása által csorbát szenvednének, annak beleegyezése
kikéretett, mely tiszttel Hildebrand épitész bizatott meg,
ki ezen ügyben tett eljárásáról 1767. év aprilis r j-án ő

Felségéhez felterjesztett jegyzékében mondja, miszerint
Schleichart préposttal beszélt, ki felelé, hogy miután ő

Felsége megparancsolta, miszerint a sz. Zsigmondról
czimzett prépostság, minden jogaival, kiváltságaival, elő

nyeivel és szabadalmaival, magasztosb alakban a mos
tani romjaiból átalkottaesék és az udvari templommal,
mely a cs. kir. palotában Budán építtetik, egyesítessék, '
ezen üdvös szándékot maga részéről nem csak teljes
beleegyezéssel fogadja, hanem magát egész hódolattal
annál is inkább aláveti, mivel ő Felségétől saját maga
is annak biztositását vette, miszerint eddigi jogai szá
mára fentartatnak. Ezen felterjesztést a m. k. udv, kan
czellária april- Isén tartott ülésébőla Királynőnekpárto

lólag adván elő, arra a "placet"-et megkapta.*)
Az egyházi ügyekben kivált pontos királynő azon

elhatározással, hogy asz. Zsigmond templom romjai le
rontassanak és a prépostság minden jogaival a kir. pa
lotában épülendö templomra ruháztassanak a következő

legfelsőbb rendelete, melyet a helytartósághoz és sede
.vacante, az eszt. káptalanhoz intézett, hozta köztudo
másra, a melyet felette nagy fontossága miatt egész
terjedelmében kQzlendőnek tartok:

Maria Theresia etc.
Serenissime etc.! Quoniam ex nonnullorum fide

lium Nostrorum fidedigna relatione ac propria etlam Expt!-

*) A volt m, k, udvari kancaellária levéltárában. "No 283. origo
Ref. 1767. czim alatt.
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rz'entt'a, non sine pia animi Commotione, comperissemus,
veterem illarn Capellam, huicque adjacentem Domuncu
Iam, quae in Praesidio, seu superiori Ciuitate Nostra
Regia Budensi locata existeret, et ad Praeposituram
alias S. Sigismundi de eadem Buda pertineret, Ruinis
proximam et Antiquitatis faciem moestissimam praeferre,
Nos pro singulari Nostra in Deum et ejus Coelites, ac
Divum Sigísmundum pietate, maternaque illa qua in
Incrementum et Ornamentum Ecclesiarum Dei ferimur
Sollicitudine, vigore etiam supremi Iuris Patronatus
Nostri Regii, quod in omnibus Ecclesiis sub Sacra Re
gni Nostri Hungariae Corona existentibus, adinstar Di
vorum gloriosae Reminiscentiae optimo Jure tenere
ductae clementer statuimus, demolitis praeattaetarum
Capellae et Domunculae vetustioribus Muris, eandem
Capellam, ex modernis Ruinis suis in nobiliorem for
mam transmutare, ac tpsam Praepost'turam S. St'gismundt'
de Buda de praevia etiam Actualis ejusdem Posessoris
Notitia cum omnt'bus suis Jurt'bus, Praerogauois, Emolumen
tú et lmmunz"ta#bus Ecclesiae Aulicae, ac Residentiam No
stram Caesarea Regt'am in antelato Praesidio Budenst~ sub
tt'tulo ejusdem Dt'vt' St'gt'smundt' noviter engendae appHcare,
vigore horum denique assecurantes: quod penes hane
translationem et alteri Ecclesiae applicationem tam rno
dernus Possessor, quam et ejusdem in dicta Praepo
situra per Nos, et Successores Nostros renunciandi Sue
cessores, in praehabitis suis ]uribus, Praerogativis, Emo
lumentis, et Obventionibus, per Nos non minus, ac Sue
cessores Nostros Hungariae Reges tuti et immunes Con- '
servabuntur. Dilectíoni stb. Datum Viennae Austriae die
22. Aprilis Anno Domini 1767." *)

Miután igy a prépost biztositva volt arról, hogy
jogai nemcsak nem csorbitatnak meg, hanem előnyben

részesülnek az által, hogy az eddig romban levő pré
postsági templom helyett, a királyi palotában diszes és

*) U. o. "77. ex Majo 1767." jelzettel.
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a királyi fényhez illő templomot kap, melyre a prépost
ságnak minden jogai bekebeleztetnek s igy jogosan pré
postsági templomává lesz, készségesen beleegyezhetett a
romok lebontásába.

Mivel azonban a romok közt elrejtett kápolna
iránt a budaiak kiváló vonzalommal viseltettek, nehe
zükre esett, miszerint a sok régi fal kőzül, melyek Má
tyás egykori kastélya helyén és környékén állottak,
már most még ezen utolsó emlék is mellöztetik. Leg
alább vadasi jankovics Miklósnak följegyzéséből az ki
tetszik, ki atyjától fájdalommal hallotta elbeszélni, mi
szerint ő oktatásának zsengéjében e templomnak épen
álló, hátulsó részében többször oltári szelgálatot tett s
sajnálkozik rajta, hogy az is, sok mással, nyomtalanul
eltünt. I)

Midőn a budai királyi lakban az építkezés befeje
zéséhez annyira kőzeledett, hogy asz. Zsigmond tiszte
letére épült kápolna felszentelhető volt, ezen ünnepélyre
1769. évben sz. Terézia napja, mint a királyné neve
napja tüzetett ki. A felszentelést, melynek ünnepélyes
ségét már más helyen leirtuk,2) Migazzi bibornok telje
sité, Itt csupán a templom leírására szoritkozunk, mely
már akkor igen magasztos volt s azóta csak kevés vál
tozásban részesült.

A templom maga sz. Zsigmond király és vértanu
tiszteletére szenteltetett. A főoltár a bold. Szüz és az
uralkodó pár védszenteinek, sz. Ferencz és Terézia tisz
teletére avattatott. A főoltáron szernlélhetö kép, rnely
a keresztrefeszitet Ü dvőzitöt ábrázolja Fischer bécsi
udvari festőnek müve, A mellékoltárok között az első a
szeplötelen szüz képével: sz. József és sz. Lipót; a má
sodik sz. József képével: sz. Ferdinand és sz. Miksa; a
harmadik sz. Zsigmond képével: bor. sz. Károly, pad.
sz. Antal, sz. Anna,' sz. Krisztina, sz. Amália és sz. Er-

I) Budán felfedezett gazdag sirbolt. Pesten, 18z7. 19. l.
l) Uj Magyar Sion. 187G. 135. l.
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zsébet, mint a fejedelmi pár akkor élő tiz gyermeke
védszenteinek tiszteletére valának szentelve. A kápolná
ban sz. István oltára, szintén Fischer udvari festő által
készitett sz. István képével, melynek mása sokkal nal
gyobb alakban létezik Székesfehérvárott, I) szentelve
vala: nep. sz. János, sz. Kristóf (Migazzi bibornok véd
szente) sz. István, sz. Imre és sz. László király tiszte
letére. 2

A kápolna felszerelése az udvar részéről történt és
az egyházi készletek mind Bécsből küldettek. A lebon
tott kápolna vagyonát pedig a harminczad foglalta le,
csak a harang, orgona és nehány templomi pad lett a
palotai uj kápolnába áthelyezve

A vi/ros csillagos keresztes-vz'tézek a budai sz. Zsigmond

prépostságot megtlyeyz·k.

Midön ezek Budán történnének, a pozsonyi com
menda parancsnokává Brenni Antal neveztetett, ez, rni
vel elődei a sz. Zsigmond prépostság czirnét bírták,
szintén az iránt a felséghez fordult és a királyné elé já.
rult, azonban határozott választ nem kapott.

Mária Teréziának ekkor a budai királyi palotával
nagy tervei voltak, ő ugyanis a prágai és innsbrucki
paloták mintájára a budaiba is nőneveldét ohajtott ala
pitani, melyet apáczák nevelésére kivánt bizni, Először

a Notre Dame rendüeket szemelte ki. Intézkedett is
1769. nov. 28-án kelt parancsával, hogy számukra a ki
rályi palota alkalmaztassék, azonban ezek helyett má
sokra esett magas figyelme. Ugyanis midön Nagy-Má.
ria-Zellbe utaznék, figyelmet a Sanct-Pöltenben lakó
apáczák vonták magukra, kiket :meglátogatott. Tovább

') Pau er, Historia Diveces, Albareg. 199. 1.
I) Annales, i. m.
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utazva, midön sz, Anna-hegyre jött, - mint maga be
szélé - eltökélte magát, hogy az angol kisasszonyokra
bizza a magyar ifju hölgyek nevelését és számukra Bu
dán a királyi várban alapitványt tesz. Az egész ügyet a
bold. Szűz nagy kegyelemhelyén Istennek és a szere
tetdus Anyának felajánlotta.

Alig köszönt be az 1710. év, midön a sanet-pölteni
apáczák azon parancsot kapták, miszerint nyolcz kö
zülök Budára menjen a nevelde átvételére. Mivel az ala
pitvány és a feltételek egyszersmint tudomásukra adat
tak, rövid idő alatt a Szűz Máriáról nevezett intézet
főnöknője Sancti Juliani grófnő a budai gyarmatot ösz
szeállitotta. A gyarmat tagjai voltak: Hohenfeld grófnő,

a budai főnöknő, Lechfeld kisasszony mint gondnok,
Herberstein grófnő a felsőbb osztályok igazgatója, Spaur
kisasszony az alsóbb osztályok igazgatója, Usenkek
grófnő és Ritschau bárónő tanitónők, Hokristein és
Vernai szüzek a konyha, mosás, kapu stb. felügyelői és
tanitönök.

Bécsben a bor. sz. Károly templománál, hol szintén
e rend tagjai müködnek, mint szónok ez időben alkal
mazva volt Scheiner János, ki Mária Teréziának figyel
mét magára vonta, ez, midön még I769-ben egy alka
lommal kihallgatásban részesült, megtudta a királynétól
azon szándokát. miszerint a rend tagjait fogja Budára a
kir. palotába lelkészekül küldeni. A királyné ezen igé
rete Ino-ben husvét táján teljesülésbe ment, A rend
nagymesterének meghagyatott, miszerint a rend három
tagját küldje le Budára, kik közül Scheiner János sz.
Zsigmond prépostjának kineveztetett. Melléje segédekül
a rend nagymestere Friedrich Gáspárt és Pitroff Feren
czet rendelte. Mielőtt Budára indultak volna, magukat
Bécsben bemutatták az ország kanczellárjának Eszter
házy grófnak, ettől megtudták, hogya nyert állomás
csak ideiglenesen adatik nekik. April 29-én maga a ki
rályné fogadta őket, ki a legnyájasabban társalkodott
velök.
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Bécsből april 30-án királyi hajóval indultak, Po
zsonyba érkezve az ország nagyjainak mutatták be ma
gokat. Onnan Nagyszombatba mentek, hol (sede vacante)
a káptalani helyettes által a lelkészkedésre az egyházi
joghatósággal felhatalmaztattak.

Budára május hó g-én érkeztek, ott először is a
templomba mentek, magokat budai tartózkodásuk alatt
az Isten oltalma alá ajánlandók, onnan lakásaikba vezet
tettek, melyet azonban butor nélkül, üresen találtak.

Megérkezett május 13-a, mint a királynő születés
napja, midőn az angol kisasszonyok és a vörös csillagos
keresztes-lovagrend tagjai ünnepélyesen bevezetendők

voltak. Ezen ünnepélyes ténykedést Migazzi bibornok,
Grassalkovics Antal gróf a kamara elnöke és Hadik
grófnő, mint királyi biztosok teljesitették.

A rend történetében nevezetes eseményt képező

ünnepélynek csak legfőbb mozzanatait említhetjük.

Már előtte való este kilenczkor megérkezett Bu
dára Migazzi bibornok gróf, suffraganeussával Szalbeck
püspökkel és a fegyvertárban, mely a legfényesebben,
királyi lakká vala átalakitva, szállott meg. A tüzérek
esti zenével tisztelegtek előtte.

Az ünnep reggelén 8 órakor a kamara elnöke,
mint királyi biztos, Pestről kiséretével együtt négy hat
lovu fogaton érkezett. E díszes menetet Affolter Péter a
királyi palota inspectora, nyitotta meg. A gróf előtt

udvari szolgaszemélyzet ment, mind kék selyem bár
sonyban öltözve, őt pedig dolmányos huszárok és hajduk
vették körül. A várkaputól egész a palotáig a polgári
őrök sorfalat képeztek.

Miután a bibornok az oltár előtt a miseöltönyöket
magára vette és az evangelium oldalon a kamara el
nöke, az epistola oldalon pedig Hadik Andrásné grófnő,

született Lichnovszky Francziska herczegnő, mint ki
rályi biztosok elhelyezkedtek, az angol kisasszonyok
pedig kétoldalt felosztva térdeltek, a bibornok csendes
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misét mondott, mely alatt a. karzaton a loretomi 'litánia

zenéltetett.
Mise után a bibornok letevéri a miseöltönyöket, bt

bor diszébe öltözött és az alapítványi okmányt") a pa
lota inspectora közvetitésével átnyujtá a kamara elnö
kének, ki azt titkára által felolvastatá, Ennek tizenegy
pontja az apáczák alapitványáról szól, mig a ra-ik (mely
azonban felolvasatlan maradt) a csillagos keresztes-lo
vagrend alapitványát tárgyalja. Melynek tartaimát a
tárgynak fontossága miatt kötelességemnek tartom kö
zölni:

Mindamellett, hogy a királynő a rendet a lelkész
kedés és isteniszolgálat teljesitésére határozta, mégis
megengedi, miszerint az apáczák szabványaik szerint
gyóntató atyákat önként választhassanak magoknak. A
lovagrend tagjai által mondott sz. miséken, valamint a
bennlakó, ugy az iskolákat látogatni bejáró növendékek.
nek naponta jelen kell lenniök. Az apáczákkal egyete
mesen mondassanak a kánoni órák. Vasárnaponként dél
előtt sz. beszéd, délután a tanuló-ifjuság számára. hit
elemzés tartassék. Rendelkezik továbbá a rózsafüzér
minemü mondásáról, Kötelességévé tétetik a keresztes
vitézek rendje tagjainak, hogy a királyi palota kápol
nájában a palota lakóit a szentségekben részesitsék és a
plebániai teendőket végezzék. Ezen szolgálatért a három
rendtag fejenként évi háromszáz forintot nyerend, a sza
badlakás élvezete mellett. A miseszándé k szabadon ha
gyatik, de mégis köteleztetnek a királynéért. mint ala
pitóért és családja élő és holt tagjaiért a' mernentóban
megemlékezni.

E czélra 22,500 frt tétetett le, rnelynek négyes ka
matja szolgáland a három lelkész fizetésére, más 3500

frt pedig 140 frt kamatjával az egyházfi és a templom
szükségletei fedezésére szelgáland.

'O) Fundationales pro Sanctl-Monialibus Anglicanis Budae ill Arce
Regie lntroductis clementer elatgitae. Liber regius Ecel. IV, ilQ6.

Vj M. Sion XIII. kÖtet. X. f!lzet. 48
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Mivel a kápolna minden szükséges szerekkel ellát
tatott, azért ezek gondos megőrzése felől kettős leltár
által adassék szám. A netalán később beszerzendö tár
gyak a templom számára tett alapitvány kamatainak
megtakaritott összegéből vétessenek. Ezen kamatok mi
ként történt felhasználásáról a rend a kamara elnöke
előtt évenkint beszámolni köteles.

Magára a prépostságra vonatkozó szavakat, minden
félreértés mellözése végett az eredeti szövegben adjuk:

"Tandem praeposituram Saneti Sigismundi (quae ad
Veterem Arcis N ostra e Regiae Budensis Capellam app·
licata erat) ad Novam ejusdern Arcis Regiae Capellam
ea ratione clementer tranferimus, applicamus et desig
namus : ut Primus praerecensitorum Trium Presbytero
rum de Rubea Stella per nos c1ementer fundatorum
Praepositi Nornen de eadem Sancti Sigismundi Praepo
situra obtineat, hacque dignitate Ecclesiastica irisigni
tus semper gaudeat et perfruatur, Ubi tamen declaran
dum esse duximus : quod esto pro hic et nunc Nec-ae
dificatam in Arce, seu Residentia Nostra Regia Budensi
Capellam, prouti superius dictum est crebrofatis Religi
osis de Rubea Stella concrediderirnus, nihilominus Nobis,
Nostrisque iri Regno Successoribus plenariam reserva
verimus Potestatem, Ordinationem haneque Nostrarn pro
ratione Circumstantiarum immutandi et Administratio
nem ejusdem Capellae Arcensis in alterius etiam Ordi
nis Religiosos transferendi. "

Az alapitó okmány felolvasása után a bibornok át
adta a templom kulcsait a rend három tagjának. A mon
dott rövid beszédben reményét fejezte ki, hogy felada
tuknak méltán fognak megfelelni, miután maga a királynő

is őket alkalmasoknak találta. A palota kulcsait pedig
az apáczafőnöknőjének nyujtá, nyomatékos beszédben
hivatásuk kötelmeit előkbe adva.

Ezek után a hat első beöltöztetett növendék, ugy·
mint Klenau contesse, Tauber baronesse, Philip, Klau
endorf, Werner és Schlőgl kisasszonyok a főnöknő ál-
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tal a királyi biztos Hadik grófnő elé vezettettek, ki ne
kik balmellükre érmet tüzőtt, melyet a királyné készit
tetett. Ennek zománczos közepén a királyné neve kez
döbetüi valának szemlélhetők, Ezen érem és kék ruhá

zatuk, mely az előkelőknél selyem, a többieknél vászon
ból volt, az alapitvány jelvényeként szolgáltak.

Az oltárnál végezett ténykedések után a lovagrend
tagjai kőzül Budán, mint első lépett a szószékre Pitroff
Ferencz. A jeles beszéd után a bibornok vevén a szent
ségtartót körmenetet tartott, mely felette fényesen sike
rült, A sorrend igy következett: I) A budai és pesti
lyceum tanulói, 2) A budai tanács és a kamarai hivatal
nokok, 3) A kamara elnök és a hadiparancsnok sze
mélyzete, 4) A zenészek, 5) A segédkező papság keresz
tet követve és a csillagos vitézek hárman, 6) A bibor
nok menyezet alatt) melyet LL nemesség jelesbjei vittek
és piros diszmagyarban öltözött ifjuk fáklyákkal kőr

nyeztek. 7) Az angolkisasszonyok egyetemes- és budai
főnöke, utánuk a többiek kettenként, közbefogva egy
egy növendéket, 8) A kamara elnöke hajdui által kőr

nyezve, 9) A hadiparancsnok és a várparancsnokság
tisztei. 10) A nemesek nagy száma, végre katonaság. A
menet a palota udvarát haladta át. Visszakerülve a tem
plomba sz. Ambrus hálaéneke zengetett, mely alatt 18
ágyu dördült el és a várőrség lövöldözött.*)

Láttuk az alapító lovéiből a rendtagok csekély Jö
vedelmét. ehhez arányosan lakásuk is igen kifogásolható
volt. Habár az a királyi palotában létezett, az apáczák
lakosztályaitól több fal által elválasztva, mégis oly fél
reesett helyen volt, hogy minden kilátást nélkülőzőtt,

A budai királyi palotába helyezett rendekre nem is
egy év letelte után nagy kitüntetés érkezett. Sz. Zsig
mond prépostját és az angol kisasszonyok budai fönők

nőjét szemelte ki Mária Terézia királynő sz. István jobb
jának öreivé, Hazánk ezen ereklyejének Budára hoza:

1\1) Annales i. h.
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taláról már más alkalommal volt szó, I) itt csupán annak
okmányok által való bebizonyitására szoritkozom, hogy
Mária Terézia egy és mindenkorra sz. Zsigmond prépost
ját tette a sz. jobb örévé.

Az előre látó királyné már jóval előbb kiadta a sz.
kéznek Budára történendő áthozatala ünnepélyére és
ottan történendő őrzésére vonatkozó rendeleteket, me
lyekben sz. Zsigmond prépostja a sz. jobb őrévé e sza
vak által rendeltetik: "DD. Comites supranorninati (Gras
salkovics és Hadik) tamquam Regii Cornissarii et Pleni
potentiarii ad hunc actum specialiter deputati in prae
sentia Illustrissimi D. Episcopi Josephi Bayzath, qua
exmissi ab Aula Comissarii Regii, Parocho Aulico")
Praeposito S. Sigismundi et Praefectae Herularum Ang
licanarum, praemisso brevi sermone, in custodiam tra
dent, a quibus instrumentum, quo fidem de recepta sacra
Dextera faciant, vicissim recipient." Igya királyné
Eszterházy Ferencz gróf Magyarország kanczellárjához
intézett legfelsőbb rendeletében. 3)

Grassalkovics gröfhoz, mint ez ügyben királyi biz
toshoz pedig 177L julius la-én igy: "In Ecclesia Regia
Arcensi, honori sancti Sigismundi dicata, futuris ternpo
ribus conservandam ... ac solicitudini localium Monia
lium Anglicanarum, et respective praeallatae Regiae
Arcensis Ecclesiae Parocho concedere determinaverim
.... erga testimoniales super recepisse desumendas."

A királynő parancsára a sz. Zsigmond prépostja e ki
tüntető hivatalt az apáczák főnöknőjével együtt egész
készséggel elvállalta, mint ez a királyi biztosoknak ln I.

jul, 21-én kelt és a királynéhoz intézett jelentéséből ki
tetszik.

A biztosok ezen jelentésében előfordul, miszerint
midön a sz. jobb a budavári Nagyboldogasszony ple-

I) Uj Magyar Sion. 1876. 191. l-
8) Itt hivatalosan udvari plebáncsnak neveztetik.
aj Pray, Dissertatio de Sacra Dectera. 98. 1.
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bánia templomából a királyi palota templomba körmene
tileg átvitetett, azt környezték : a sz. Zsigmond prépost
és az angol kisasszonyok főnöknője "quibus •.. perpe
tuae asservationis cura et incumbentia inposita est." Az
átadás tényét bejelentve mellékelik őröktől vett vevényt,
mely kiáUittatott: "Budae in Ecclesia Praepo sitali (igy)
arcis Regiae 1771. die 2 l Julii.« ')

Bizonyos, ebből miszerint a sz. Zsigmond budai pré
postsági templomban, a préposti és plebánosi tiszttel
egybekapcsolva lőn sz. István Jobbjának őrt' ht"vatala ú.

A csillagos szerzetes lovagok Budára jött három
első tagja kiválólag jeles férfiu volt. Schet'ner János,
előbb bor. sz. Károly templománál Bécsben, igen jeles
szónok és kedvelt gyóntató atya volt, kivált szelídsége
miatt tiszteltetett. A budai prépostságot csak rövid ideig
birta, mert 1773-ban elhalálozott.

Frz'edrz'ch Gáspár előbb Culmban segédlelkész, te
hetségdus törekvő férfiu.

Pitroff Ferencz Keresztély, ügyes szónok és igen te
hetségdus férfi. Előbb kőnigsbergi káplán. Budán tar
tott szónoklatai igen megtetszettek, ~mindamellett hogy
akkor ott igen jeles szónokok voltak. 1773-ban sz. István
ünnepén mondott dicsbeszéde nyomtatva megjelent.s) Bu
dáról Prágába az egyetemre tanárrá neveztetett ki, hol
a lelkipásztorkodástant adta elő. Müve: Anleitung zur
Gottes Gelehrtheit. Prag, 1777." 4 kötet, általánosan el
fogadott tankönyv volt és négy kiadást ért. Másik müve
"Kirchenamtspolitik. Prag, 1782-6." két kötet, nagy
becsü, mert igen gazdag a különlegességekben, melyek
más helyütt megbeszélve nem valának.

Scheiner halála után Pitroff Károly nyerte a pré
postságot, kit előbbivel nem szabad összetévesztenünk.
Ez szintén jeles szónok volt és oly hévvel és lelkesedéssel
beszélt, hogy ép a szónoklásban érte őt szélhűdés által
a halál l 773.ban.

I) U. o. 102.. 109. és IlO. 1.
2) Sz. István királyról mondott dicsbeszédek irodalma. 28. l.



7S8 A vörös csillagos keresztes-vitézek rendjének

Pitroff utódául a fejedelmi alapitönö Eberle Sebes
tyén, Bált'ntot szemelte ki 1774-ben. Ez Bécsben a bor.
sz. Károly templomában tizenhat éven át mint szónok
szerzett magának érdemeket.

Eberle szintén csak rövid ideig birta a prépostságot,
mert arról I777-ben, midön a királynő a Nagyszombat
ból Budára áthelyezett egyetemnek a királyi palotát adta
át, kénytelen volt lemondani és társaival együtt Budáról
távozni. Ugyanekkor távoztak az angol kisasszonyok,
kik Váczra lettek áthelyezve.

Mielőttatovábbi események lefolyásávalfoglalkoznánk
meg kell még emlitenünk az akkor először Budáról távozó
rendről,miszerint nyolcz éven át fáradságdusan teljesitette a
lelkészkedést és dicséretesen felelt meg nehéz feladatának,
mely neki az apácza-zárda és növeldei lelkészettel jutott, an
nál is inkább, mert oly szerzetes rendekkel szemben kellett a
versenyt kiállania, melyek az országban nagy tekinté
lyüek és a legkitünőbb tehetségü tagokkal rendelkeztek.
Ilyenek valának kivált a jézustársaságiak, kiknek anél
kül sem vala kedvükre, hogya királyi lakot plébánia
területökből elvesztették, midön az angol kisasszonyok
és mindazok, kik a királyi palotában laknak a cs:llagos
lovagrengnek plebániája hiveivé jeleltettek ki, a mi ál
tal a jézustársaságlak II Archi-Parochusv-i joga csorbát
szenvedett.") Mindennek daczára a két nagymüveltségü
rend tagjai a legszebb egyetértésben müködtek együtt.
Az angol kisasszonyok zárdajában a keresztesek a ple
bánosi teendőket végezve, a jézustársaságalak mint
gyóntató atyák müködtek. Mint ilyen, elsőnek vala ki
nevezve P. Baudian nep. János I773-ban kettő járt be
hozzájok és pedig P. Eder ker. János mint hitszónok
és rendkivüli gyóntató és P. Endlinger Ferencz mint
rendes gyóntató. Ennek folytán a két rend közt a leg
szebb egyetértés jött létre, ugy, hogy a jezsuiták meg-

*) Diarium Collegii S. J. Budae 1770. máj. r j-án,
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tisztelve érezték magokat, ha a sz. Zsigmond prépostja
a Collegium templomában pontificális misét mondott, ')
vagy pedig ünnepélyes szónoklatot tartott.2)

Továbbá igen igénybe vette a rend tagjait, mint
sz. István jobbjának őreit ama tisztelet, melylyel a hivek
azon időben a sz. ereklye iránt viseltettek, részint ma
gán ájtatosságot gyakorolva, részint pedig ünnepélyes
isteni szolgálatot rendezve. Ily ünnepélyes tisztelet ren
deztetett 1778-ban, november 5-én, midön esőért tartattak
körmenetek és könyörgések és a sz. kéz három napon
át köztiszteletre ki vala téve.

Mária Terézia királynő a magyarországi szentek
tiszteletének fokozására, melyre különösen a sz. jobb
kéznek birtoka igen alkalmas tényezőként hatott, 1772.
év julius 23·án a m. k. kamarai alapban 4%-ra 7500 frt,
alaptökét helyezett el, melynek kamataiból a magyar
szentek tiszteletére a vörös csillagos lovagrend tagjai;
többrendbeli isteni szelgálatot köteleztettek tartani. Név
leg a sz. Jobbkezet évenként hatszor nyilvános tiszte
letre kitenni és pedig sz. István ünnepén és nevenapján,
sz. Imre ünnepén és triduumán, sz. László ünnepén, a
kéznek Budára érkezése napján, május 29., 30.. 31. nap
ján, midön a sz. kéz feltaláltatott, szept. 2-án Buda visz
szafoglalása napján, melyennek következtében sz. Ist
vánnak szenteltetett.")

A magy. kz'r. tudományos egyetem sz. István jobbja or

zésével együtt sz. Zsigmond prépostságot is megnyerz'.

Mária Terézia királynő,midön I 777-ben a Nagyszom
batból Budára áttett egyetemet szervezné, figyelmet az
egyetemi templomra is kiterjeszté, melyre nézve külön

') u. O. 1770. decz, 3.
0) U. O. 1772. decz, 3.
") Liber Regius Ecel. VIII. 325. l.
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jegyzőkönyvet bocsátott kőzre, melyben elrendeli, misze
rint a m. kir. tud. egyetemnek sz. Zsigmondról czimzett
temploma számára külön igazgatói hivatal szerveztetik,
melylyel a sz. Zsigmond prépostság s a sz. kéz őrzése

egybekapcsoltatik. Az igazgatónak tehát kötelme leend
őrködni a templom és a benne elhelyezett sz. jobb fe
lett. Segítségére rendeltetnek a Theresianum nővendé

keinek lelkiatyja és az academiai két exhortator, To
vábbi segitségre szelgáljon a sz. Ferencz és a karmelita
rendből két szerzetes.

Ennek folytán a budai királyi egyetem senatusa a
sz. Zsigmond egyetemi kápolna igazgatói hivatalára ő

Felségének a magy. kir. udvari kanczellária kőzvetité

sével két jeles férfi ut terjesztett elő: Czillich Lajost
cholti apátot, ki több éven át az egyetem jószágán,
Földváron plebános volt és utóbbi időben a Széchenyi
féle papneveldében praefectusoskodott, mely állását az
egyetemnek Budára történt áthelyezése folytán elveszi
tette, továbbá Hegyi Józsefet ex-jezsuitát, az egri gym·
nasium igazgatóját. A helytartóság, melynek véleménye
ez ügyben kikéretett, az egyetemnek felterjesztését el
fogadván a templom igazgatói hivatalára Czillich Lajost
ajánlotta. l) Ezen ajánlattal a m. kir. udvari kanczellária
is egyetértvén, 1777. évi decz, r a-én kelt jegyzökőnyvé

vel'') ő Felségétől annak megerősitését kéri azon aján.
lattal, miszerint miután a sz. Zsigmond prépostság a leg
fensőbb határozat folytán az egyetemi templom igaz
gatói állásával egybekapcsoltatott, a jelenlegi prépost,
ki a vörös csillagos lovagrend tagja, ezen prépostságról
való leköszönésre szólitassék fel s neki a cholti czim
zetes apátság adományoztassék, melyet az igazgatónak
ajánlott Czillich eddig birt.

A m. k. udvari kanczelláriának ezen egész ajánlá-

J) Repraesentatío Cous, R. Locumt. sub No. 6190. et 6197. de I.

Dec. 1777.
") Sub. No 6319. 777. és 6073. 77t. Czillich. Mindkettő a m, k

kanczellária levéltárában.
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tát Mária Terézia királynő 1777. decz ro-én kelt rende
letével elfogadván, Czillich Lajost kinevezte az egyetemi
templom igazgatójának, sz. Zsigmond prépostjának és a
sz. jobb őrének.I) A lovagrendbeli prépost pedig utasí
tatott, miszerint a cholti prépostságért folyamodjék, ki
azonban ezt nem tette, hanem szerényen visszavonulván,
azért Czillichnek megmaradt ezen czím is.

Az egyetem senatusa kiküldötte Szabő Endre eszt.
kanonokot, az egyetemen a theol. facultás igazgatóját és
a kir. senatus tanácsnokát, miszerint Czilichet a nyert
hivatalba bevezesse, a mit 1778. január röán teljesitett is.

Nem lévén feladatunk bövebben ismertetni azon
instructiókat.s) melyeket ezen igazgató nyert, csak érint
hetem, miszerint a jobbkéz őrzésének mődozata, minden
azzal tőrténendö ténykedés, a legbehatóbb figyelemmel,
a legcsekélyebb részletekig meg vannak határozva. Fi.
zetésül szabad lakás mellett mely a királyi egyetem pa
lotájában létező prépostsági lakból állott, évi 800 frt
adatott az egyetem pénztárából.

Midön Mária Terézia királynő 178o-ban márt. 25-én
kelt nagyszabásu és fenkölt szellemü rendeletével a Bu
dai egyetemet minden jogaiban megerősiti, beleérti a
sz. István jobb kezének birtok-és őrzési jogát is, mely
iránt igy rendelkezik: "Denique quod hic praetermittere
nequimus Sacram Dexteram Sancti Stephani Primi Re
gis et Apostoli Regni Hungariae, ad Nos peculiari Dei
providentia delatam, in ejusdem Universitatis Ecclesia
deposítam, illius Curae conservandam concedimus atque
hoc Sacrum pignus, ad perennem Rei memoriam Eidem
donavimus."

Ép ugy, mint akkor, midőn a palota templom az
angol kisasszonyoké volt, ezeknek főnökére bizatott a
sz. ereklye; ugy ekkor is. midön a palota temploma az

') Resolutio sub 6319. 777. conj, c. 6194 a. e.
•) Protocollum Ecel. S. Sigismundi seu Universitatis, valamint

a m. k. udvari kancsellárla levéltárában a 1404. 378. sz. sub. Celllich.
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egyetemé lett, az kapta meg az örzési jogot. És pedig
rnindkét esetben azért, mert az ereklye a templomba
van letéve, melyböl azonban sem az apáczák, sem az
egyetem távozásukkor az ereklyét magukkal el nem vi
hették, hanem annak birtokáról kellett lemondaniok. Mi
vel azonban a sz. Zsigmond prépostság ugyanazon tem
plommal van minden időkre egybekapcsolva, melyben a
sz. Jobb örök időkre letétetett, természetszerüleg az kö
vetkezik, miszerint a sz. jobbnak tulajdonképen, - hogy
a jogszerü kifejezéssel éljünk, - a sz. Zsigmond' pré
postja: - szűletett öre.

Ezen elvhez ragaszkodva a m. k. tud. egyetem a
sz. Zsigmond prépostság, az udvari templom és sz. Ist
ván jobb kezének őrzése birtokában csak addig volt,
mig az Budán a királyi palotában létezett és pedig
1784·ig, midön II. József császár parancsára Pestre át
helyeztetett.

A vi/ros csillagos keresztes-vitézek rendje Budára visz

szahelyeztetik.

A magy. kir. tudományos egyetemnek Pestre. tőr
tént áthelyezése következtében az üresedésbe jött sz.
Zsigmond prépostság és vele sz. István jobbjának őri

tiszte ismét a csillagos rendre lőn biz 'la. E végből leg
felsőbb parancsra a magyar udvari kanczellária által
1786. év aug. t a-én 8977/1092. szám alatt kelt rendelet
által a rendnek egyetemes nagymesterének meghagya
tott, miszerint ezen javadalom betöltésérőlgondoskodjék.

A nagyfontosságu okmány tartalma ez :
"Ő felsége legkegyelmesebben határozta, miszerint

Mária Terézia boldogult királynő által, a budai kirá
lyi palotában alapitott plebánia, a vele egybekapcsolt
sz. Zsigmondról czimzett préposti méltósággal, mely
az egyetemnek történt átadása következtében be vala
szüntetve, ismét helyreállittassék, és a vörös csillagos



műkődése és érdemei Magyarországban. 763

keresztes vitézeknek oly módon adassék át, hogy a
rend nagymestere és annak utódai ezen plébániára

rendjének csak oly tagjait alkalmazzák. kik megelő

zőleg a lelkipásztoroknak szükséges ismeretek és tu
lajdonok iránt az általános szabályok értelmében, meg·
vizsgáltattak. Az itt alkalmazandó egyének száma há
romra határoztatik, ezek egyike mint prépost és ple
bános, a másik kettő pedig mint segédlelkész fogják
az egyházi hatóság által nekik kijelölendő városrész
ben a lelkészkedést gyakorolni.*) Lakásul szolgáland
nekik ama épület, mely a királyi palota kápolnájával
határos. A plebános eltartására 800 frt és a két rend
testvér, mind segédei számára mindegyiknek 400 frt.
nyujtatik. Ezenkivül a plébánosnak a háznak jökarban
tartására 140 fr t, továbbá az egyházfi, világitas, egy
házi fehérruha és őltőnyők és mindannak eltartására
mi az isteni szolgálathoz szükséges, évenkint 300 frt,
az egyházi előljáróság előtt teendő számadás mellett,
összesen tehát 2040 frt, utalványoztatik: " Az okmány
ban folytatólag: ,,6 felsége fentartja magának a kö
rülmények követelése szerint ezen alapitványt megrná
sithatni és azt más egyházi férfiaknak, vagy testvérü

leteknek á tadhatni. " A végén pedig: "A rend nagy·
mcsterének ezen okmány által a legfelsőbb akarat oly
módon adatik tudtul, hogy ezen okmány az alapitö
levél erejével birjon. " - Aláirva Pálffy Károly gróf,
Magyarország kanczellárja által és ellátva az állami
nagy pecséttel.

Ezen okmánynak szószerinti értelméből elvirázhat

lan authentiával bizonyos:
a) miszerint a Mária Terézia királynő által alapi

tott és utóbb beszüntetett, II. József által azonban is
mét helyre állitott és adomán yozott kir. palotai plebánia

*) Ekkor kapta sz. Zsigmond plebániája ama területet, mely mai nap

is plebánia területét képezi és a várnak a kir. palota közelében levő három

kapuja közé eső házakat foglalja magában.
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a vele egybekötött sz. Zsigmond prépostság, nem mel
Iesl eg és kőzvetve, hanem nyiltan adatott át a legfel
sőbb helyről a nevezett rendnek és ezen kegyelmes ado
mányozás alapitó levél által erősittetett meg;

b) hogya rend nagymesterének ezen javadalom
betöltésénél bizonyos jogok adományoztattak, melyek,
mint alantabb látandjuk, később határozottan körül
irattak,

c) hogy a plebánia terület nem csupán, mint annak
előtte volt, magára a királyi palotára szoritkozott, ha
nem nagyobb határokat nyert;

d) hogy lakásul nem többé a kir. palota egy része,
hanem egy külön épület adatott,

végre c) hogy a felség nem örök időkre tette ezen
alapitványt, hanem fentartotta magának, hogy azzal be
látása szerint a jövőre nézve szabadon rendelkezhessék,

Ezen legfelsőbb rendelet következtében a rend
nagymestere előterjesztésére ő Felsége által Eberle Se
bestyén BáNn! neveztetett ki másodszor e javadalomra.
Ennek, valamint két társának Battyányi bibornok és
országprimása a prépostság és plebánia számára a lel
készkedési joghatóságot megadta, .uiről anagymestert
1786. decz. I5-én kelt irata által tudósította, melyben
egyszersmind örömét fejezi ki a Felségnek e rendelete
felett, mely uj bizonyitékát szolgáltatja a legfelsőbb bi
zalomnak a rend iránt. A bibornok többek közt mondja:
"Cum consolatione accepi a Sacratissima Sua Majestate
in collatione Praepositurae et Parochiae S. Sigismundi
datum novum testimonium Caesareo-Regíae Gratiae Suae
et Fiduciae erga Sacrum hunc et Amplissimum opti
meque meritum Ordinem saepius jam testatae ... con
stituto nunc novo Praeposito, Commendatori Eberle et
ejus duobus sociis ... jurisdictionem jam contuli. "

A rend részérőla budai prépostságot viselö rendtag egy
és mindenkorra a Commendatori rangot kapta, a javadalom
pedig a "Commendatura"-nak czimeztetett. Mivel azonban a
budai javadalom jövedelme az állás fényével nem vala ará-
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nyos, a rendnek budai tagjai gyakran a rend részérőlvaló
segélyezésre szorultak, ugy hogyasegédlelkészek még aZ
utolsó időkig fejenként évi 200 frt segélyt kaptak.

Kevéssel előbb a budai állás betöltése előtt szünt
meg a pozsonyi commenda, azért onnan a butorok és a
könyvtár, melyben nehány becsesebb régi mü is talál
kozott, Budára hozatott át.

Eberle, ki 1777-ben Budát elhagyta, megujult erö
vel érkezett vissza és örömmel fogadtatott ismerősei ál
tal, minöket az előkelő és müvelt körökben számosat birt.
Ilyen volt például senkviczi Kovachich György tőrté

net iró, ki a rnüvelt főpappal baráti viszonyt ápolt. 
Ettől rendesen barátsága jeléül kiadványait megkapta.
Továbbá Fuxhoffer Demjén, ki nem egy becses adatot
köszönhet Eberle olvasottságának. I) Eberle, könyvei utan
itélve, igen tudományosan rnivelt ember volt. Mint lelki
atya és emberbarát nagyra becsültetett, mi leginkább
kitünik azon ovatiókból, melyekben 1806-ban, 74 éves
korában, mint aranymisés áldozár részesült. 2) Meghalt
1814-ben,' 92 éves korában. Temetése nagy részvéttel
történt.

Nemcsak Eberle, de káplánja Do/hojl Ferencz is
igen jeles ember volt, ki megérdemli a méltánylást, ő a
bölcsesség és széprnüvészetek baccalaureusa, Budán ez
időben legkeresettebb szónok vala. A legjelesebb ünne
pélyeken általa mondott szónoklatok tisztelői által tőbb

nyire nyomtatásban kiadattak. Ezen jó hirnevét 1795-ben
a vári főtemplomban mondott bőjti beszédek által ala
pitotta meg, czimük: "Der aus der Verkennung und
Verachrung der Religion eritstandene SittenverfalI un
serer Zeit." (171 1.) Még ugyanazon évben az országuti

t) Czinnár cmliti a Monasterologia Il. 179. lapon a jegyzetben,
t) Kivált említést érdemel Dollhopf Ferencznek ezen alkalomrak.i

adott műve : "Viber den Werth des hohen AIters zur Berubigung der
Gr eisen bei dem fünfzigjiihrigen Priesterjubileum des Hochwűrdigen

Hem Seb. Val. vou Eberle.v stb. S4 1. ..
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ferencziek templomában sz. István első vértanu űnne

pén ') mondott sz. beszéde szintén sajto utján megjelent.
Czime: "Weisheit und Geist, zwei unverkennbare Eigen
schaften des Christenthums" (32 1.) Már eddig felso
rolt beszédei is tanuskodnak themáinak idöszerűségéröl,

szeme -elött tartva az átalános vallásellenes mozgalmat,
melyet a franczia forradalom világszerte keltett. Kivált
megszégyeniti a hitetlen álbölcseket offidai Bernárd ka
puczinusszerzetesnek boldoggá avattatása alkalmával 1796.
april ll-én a budai kapuczinusoknál mondott sz. beszé

dével: "Die durch Einfalt des Glaubens und durch die
Strenge evangelischer Sitten Bernardo von Offida Le
yenbruders des Kapuczinerordens beschiimte Aufkliirung
und Weichlichkeit itzigen Zeitalters:" (36 1.)Még ugyanez
évben a háborúk lángja felcsapott és rémületet terjesz
tett hazánkban is, azért ugyancsak a kapuczinusok tem
plomában portiunkula bucsu napján szónoklatban ok
tatta a népet: "Von den Pflichten welche der Christ in
bedriingten Kriegszeiten gegen Gott, dem Staat und
sich selbst auszuüben verbunden ist." (31 1.) Midön Pes
ten az ujonan községé alakult József-városban t797-ben
az építendő templomhoz az alapkő letétetnék, ismét csak
Dollhopf kéretett fel szónoknak, ki nagyszerű alkalmi
beszédet tartott, 'l) Még az évben két ünnepélyes alka
lomkor mondott beszéde jelent meg nyomtatásban, az
egyiket sz. Erzsébet napján Budán az erzsébetiek tem
p lornában,") a másikat a vári főtemplomban Amlacher

I) Ugyanezen alkalomból az országuti ferenczieknél még egy más
beszédet is mondott, mely évnélkűl jelent meg, czime: .Lob- und Sitten

rede auf den ll. Stephan Erzrnartyrer und Diakou. • Ofeu bey der Ka
thar ina Landerer Witwe. 29 1.

I) Rede bey der Feyerlichkeit, da der Grundstein zu dem Gottes

hause in der Jóseph Stadt zu Pesth geleget wurde, Pesth. Mathias Tratt

ner. t797. 31 1.

8) Lob- und Bittenrede auf die h. Elisabeth königJiche Stifterin der

W. W. E. E. Elisabethinerinueu, '797. 2~ 1.
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fehérmegyei pap első miséje alkalmából I) mondotta, Az
1798. évben csak egy szónoklat adatott ki tőle, ezt Pes
ten mondta portiunkula ünnepén a ·ferencziek ternplo
mában.i) Nehány évi szünet után annál nagyobb tevé
kenységgel lépett fel 1803·ban, midön tőle három monu
mentális beszéd jelent meg. Az első mindjárt ujév nap
ján mondatott Pesten a ferencziek templomában, midön
ott dr. Michel Ferencz világipap első miséjét mondaná.")
A másodikat aug. 14·én mondotta, midön a terézvárosi
templom alapköve szenteltetett, ily czimmel : "Die Kirche
die Stütze der Religion und die Religion die Stűtze

der Kirche." (35 1.) V égre oktob, 23·án midön Pest vá
ros századik évfordulóját tartaná, hogy Lipót királytól.
nyert szabadalmi diploma folytán szabadkirályi várossá
lett.4) Szónoklatait bőjti beszédek kiadásával kezdé meg
sajtó által közkincscsé tenni, és azokat ugyancsak bőjti

beszédekkel is zárta be. Es pedig 1808-ban szintén a bu
dai főtemplomban mondott remek beszédekkel: "Uiber
den W erth der U nsterblichkeit der menschlichen Seele
aus dem Werke ihrer Natur und Erlősung." (176 1.) Mi
dön ezen müvét, melyet galanthái Eszterházy László
grófnak ajánlott, közrebocsátotta, már Prágában sz. Fe
rencz templomának plébánosa vala. Azon müvét, melyet

') Rede von der Würde des Priesterthums bei der Primiz des W.
B. Herrn F. X. Amlacher stb. 1797. 32 l.

,) Rede von dem Ablasz von Portíunkula, 1798. 31 1.

A) Die Verehrung der Würde des' Priesterstandes in dem Gefühl
des Christenthums und der Menschheit gegründet, bei der feierlichen Prio
mitz des wohlerwürdigen nnd hochgelehrten Herrn F. X. Michael Welt
príesters, und Doktors der Weltweisheit stb. 1803. 32 1.

l) Dankfeier gegen Gott und den Landesfűrsten für die wohlthátíge
Beherrschnng am 23. oktober 1803. da die k. Freistadt Pesthmit Jabel
das Jahrhunderte feierte ihrer vom Leopold dem Ersten erneuerten K.
Freiheits-Diplomen in einer Rede stb. Franz Joseph Patzko. 1803.' 19 l.-
Megjegyzendő. hogy Dollhopf által kiadott és itt felsorolt tizennégy mű

mind nyolczadrétü es Budán az egyetemi nyomdában jelent meg, kivéve
hármat, melyeknél a nyomdát megueveatük,
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1806-ban Eberle prépost aranyrniséjére kiadott, már em
litettük volt.

Dollhopfnak szönoklati tehetségét még azon körül
mény is nagyban tanusitja, miszerint az időben- igen te·
hetséges vetélytársai voltak : Klaus Ferencz tábori főpap,

Ockl Caecilián és Stummer Márián ferenczrendüek, Főr

derer Berthold karmelita és gyrnn. hittanár, Schmidt
Ubald kapuczinus s mások. Ezeken Dollhopf igen tul
emelkedett.

Eberle utóda Mlegnek János lőn. Ennek kinevezése
előtt a kinevezési módozat szerveztetett és pedig a m,
k. helytartóságnak 1814. évi márt. 8-án kelt rendelete
által, a rend nagymesterének a h~rmas kandidálási jog
adatott. E szerint a nagymester hármat jelelt ki, mely
kijelölés a királynak előterjesztetett, innen véleményezés
miatt a helytartósághoz és az érseki helynökhöz külde

tett és ha ezektől észrevétel nélkül visszaérkezett, tör
tént csak a király által a választás.

A káplánek kinevezésének eljárása szintén szervez
tetett, amennyiben az határoztatott, miszerint azokat a
nagymester az ozdinatusnak bemutatja, ki nekik a vizsga
letétele után a lelkészkedésre jurisdictiót M .

. Mlegnek egyre betegeskedett, azért négy évi mü
kődése után, 1818-ban leköszönt.

Utódául Klt'ngel' Gyiirgy igen ügyes és tudományos
fiatal ember neveztetett ki. Mint paedagogus*) Buda if
juságának nevelésében kivált az akkorában igen mosto
hán kezelt nönevelés terén felette sokat és a legjobb
eredménynyel fáradozott. Nagybecsü könyvtára telve
volt az idejében megjelent paedagogiai müvekkel, Csi
nos rézmetszet gyüjteménye ügyesen volt szervezve a
szemleleti oktatás számára. Előszeretettel és jó sikerrel
tanitott. Megjelent katechetikai müve is igen sikerűlt,

Czime : Katechetische Beytráge zur höhern Ariwendung

*) Schams, Vol13tandige Beschreíbung der k. f. Haupt-Stadt Ofen.

lSz;. 37" 1.
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der christkatholischen Glaubens und Sittenlehre für die
dem ersten Religions-Unterricht entwachsenen Töchtern
gebildeter Farnilién. Pesth, Hartleben 1818 8-ad rét. E
jeles férfiunak nevét az előkelő családok hölgyei, kiket
rézint magán, részint iskolai oktatásban részesített, még
most is hálával emlitik. Jeles tulajdonai az akkori föher
czegnőnek Dorottyának, József nádor nejének szintén tu
domására jöttek, ki őt magas kegyeivel megajándékozta
és örömmel társalgott vele, midön tőle gyakorta hallott
igaz szót a katholikus érdekben. Irányában kegyeit több
ajándokkal is tanusitotta, igy, birtokomban van ama
evangelikus énekes könyv, melyet neki a főherczegnő

1824. junius 8-án Alcsuthon ajándékozott.
Klinger jeles tehetségeit az egyházszónoklati téren

is bemutatta. Ö Budán és Pesten kedvelt egyházi szónok
volt. Még mint a plebánia adrninístrátora 18q-ben, jun.
ls-én jeles beszédet tartott a lipótvárosi ideiglenes tem
plom felszentelése alkalmából. I) Kiváló olvasottságáról
tanuskodik a budai polgári ápoida alapkövének letétele
alkalmával sz. Anna pleb. templomban mondott beszéde")
és az, mikor a vári főtemplomban akkor mondott, mi
dön rSzo-ban szept, q·én nyolcz elárvult polgár a szá,
mukra elkészitett ápoldába bévezettetett.") Ily népsze
rüség, ennyi a méltánylásra érdemes fáradozás, a feje
delem elött sem maradhatott elrejtve, azért ő felsége,
tekintve a prépostságnak igen csekély jövedelmeit, Klin
ger helyzeten, érdemeihez mérve, segiteni akart,.neki

I) Rede bey der Einweihung der dureh Beytrage der Leopoldstádter
Gemeinde in Pest daselbst erriehteten Nothkirche. den 15. Jnny 1817.44 1.

') Anrede an die Versammlnng in der Pfarrkirche zu St. Anna bei
Gelegenheit der feierliehen Grundsteinlegung zum Bürgerhospital und Ver
sorgungshuus in der k. f. Hauptstadt Ofen, 1819. 20 l.

n) Kanzel-Rede bei der am 14.· September 1820. gefeierten Einfűh

rung acht schu ldlos verarmterj, biirgerlieher Personen in das fiir sie neuer
richtete Versorgungshnns in Ofeu, 1820. .3 I l. Mindhárom beszéde 8-rétben

az egyetemi nyomdában tfletett közé.

Ui M. Sion XIII. kötet. X. fU_et. 49
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adományozván az akkor ISOO frt. körül jövedelmező sz.
Mártonról nevezett vaskai apátságot.

Azonban az erőteljes férfiut a kérlelhetlen halál S7
éves korában ragadta el barátai, tanítványai, hivei és
tisztelői köréből 1832. aug. 3 I. Hült tetemei nagy rész
vét közt takaritattak el a budavári főtemplomsirboltjába,
hol a templom jelen ujjáépítése előtt a prépostság czim e
rével ellátott feliratos vaslemez jelölte sirj át.

Klinger utóda 1834' ben Sclzolz Flort"tin lett, I) ki szá
mos éven át káplánkodott előde mellett. Ö a sz. Zsig
mond prépostság mellett a vaskai apátságot is meg
nyerte. Azonban a hosszu fáradalmak jutalmát csak rő

vid ideig élvezhette, két év mulva, 1836. oktober I8·án
elhalálozott 49 éves korában. Földi maradványai szintén
a főtemplom sirboltjába takaritattak. elődének sirja mellé,
hol szintén czimeres érezlemez jelölte nyughelyet. Seholz
igen buzgó egyházi szónok volt.

Utóda 1836. november 20. óta Rudolf VIncze lett,2)
ki a vaskai apátságot szintén azonnal megkapta. Ö igen
müvelt s jeles tehetségű férfiu volt, ki rövid idő alatt a
fővárosban nagy tekintélyre tett szert. A paedagogia
terén szerzett érdemeiül az elemitanodák igazgatójává és
a középtanodákban érseki biztossá neveztetett ki. A budai
sz. Erzsébet apáczáknál is, mint érseki biztos a föfelü
gyelettel bizatott meg.

Rudolf hivatalának teljesítésében kemény megpró
báltatást állott ki. Már többször megpenditetett az eszme,
hogya sz. Jobb őrzése magyar születésü férfiakra, kik
a magyar papság tagjai, bizassék. Igy I847·ban april
r y-én az ifjabb c1erus az egyetemes érseki helyetteshez
Esztergomban inditványt terjesztett fel ezen ügyben. 
Azonban a zavaros viszonyok között akkor változás
nem történt.

Midőn Buda I849-ben ostromoltatott és a királyi

') Liber Regius 2972. 83'1.
0) U. o. 8816. 337.
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palota felgyujtatott, Rudolf lelkijelenlétével mentette meg
a drága ereklyét sz. István jobbját, sőt midőn május 21.

a vár rohammal bevétetett és a királyi palota kirabol
tatott saját élete veszélyeztetésével őrizte a reá bizott
kincset, melyet semmi áron ki nem adott.

Végre 1849. jun, 9-én a magyar cultus miniszter ál
tal személyesen felszólittatott, miszerint lépjen vissza
állásáról, mely anélkül is nehezen volna tartható. Ezen
felszólításra oly alapos irásbeli válaszszal szolgált, l) hogy
állásában háboritlanul meghagyatott.

Ezen viszályokban volt jellemszilárdsága és kőte

lességének hű teljesítéseért jutalmul Rudolf az arany
érdemkeresztet és a Lipótrend lovagkeresztjét nyerte. 
Káplánjai Hrdlicska és Hoffmann a legfelsőbb megelé
gedésben részesittettek.

E két utóbbit megelőzte Vo/ruba Károly, kit ma
gyar érzelmeiért kell megemlítenem. Ö a magyar nyel
vet megtanulta, mire könyvtárában és iratai között elég
bizonyságot találtam.

Rudolf tettdus életét 69 éves korában fejezte be,
1865. mártius ro-én. A vizivárosi sirkertben várja a fel
támadást.

Utóda Hoffmann Móricz lőn 1865. év julius q·én. 2)

Ki sok éven át káplánkódott Budán. Ö a vaskai apát
ságot nem birta. Midőn Hoffmann 1881-ben febr. 7·én a
bécsi borromei sz. Károlyhoz czirnzett plebániát meg
nyerte, a budai királyi palota plebániftról lemondott és
igy a vele egybekapcsolt sz. Zsigmond prépostságról és
a sz. jobb őri hivataláról is.

Meg kell még emlékeznem apalotatemplomban
legutóbbi időben műkődőtt két igen jeles segédlelkész
ről is. Ezek Widemari József és Hamman Antal valának.
Előbbi bajor szárrnazásu létére jól megtanult magyarul,
több jeles tulajdonai mellett igen ügyes kertész volt.

I) A budai Commendatura levéltáráhó l.

") Liber Regius. 10,852. -1865.
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Virágait az Isten dicsőségére szentelte a város több
templomában, kivált a prépostságiban, melyet egész vi
rágos kertté varázsolt. Az általa nyomtatásban kiadott
exhortatiók igen dicsértetnek. Utóbbi ügyes gépész és
feltalálója igen előnyös szerkezetü lőfegyvernek. Wide
mann midőn Hoffmann távozott administratorrá nevez
tetett ki s igy ő volt a rendnek utolsó tagja Budán és
Magyarországban. Hosszu és hű szolgálataiért ő Felsé
géMl az arany érdemkereszttel jutalmaztatott.

Hoffmann áthelyezése folytán történt üresedést idő

szerüleg felhasználva a vallás- és közoktatási magy. kir.
nagyméltóságu miniszterium, ő Felségénél sikerdusan
kieszközölte, miszerint a vörös-csillagos keresztes-vitézek
rendje a budai javadalom betőltéséröl, kegyelemben fel
mentetett, hogy az a magyar világi papság tagjai által
betőlthessék. Mi hála Istennek már meg is történt feli
citer!

A felmentést alattvalói hódolattal fogadta a rend
nek nagymestere, dr. Schoebel Imre, a mostani leitmerit
zi püspök, ki a fölmentést megelőző ügy lefolyását kőr

levelileg tudatta a rendnek tagjaival.")

Habár az itt felsorolt adatok ismeretesek, mégis
kötelességemnek tartottam azokat egybefoglalni, részint
hogy igyafeledéstől megmentessenek és összes egészet
képezzenek, részint és pedig legfőkép azért, hogy a ha
zánkból távozott rendnek, tagadhatlan érdemeiért az ér
demlett elismerés a történelem lapjain is megadassék.

Nlmethy La/os.

*) Kurze Geschichte dcs Verhistes der königlichen Burgpfarre und

Prebstei Sati Sigismllndi zu Ofeu, als YIUlIUSCript gedruckt liiI' die Mitglieder

des ritterlichen Ordens der Kreutzhcrren mit demrothcn Stem. IL 4. r. 8 1.
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A KALOCSAI FÓEGYHÁZMEGYEPAPSÁGÁNAK
ZSINATSZERÜ T ANÁCSKOZMÁNYA.

A kalocsai érseki megye fényes nevü főpásztora,

ft. dr. Haynald Lajos bibornek-érsek ur ő erninencziája
tizenöt évi bölcs kormányzása alatt most már ötödizben
gyüjtötte magához székvárosába, Kalocsára, terjedelmes
megyéje papságát, hogy vele a lelkipásztorkodás tövises
terén felmerülő különféle bajok s nehézségek, ugy azok
orvoslása és elháritása fölött együttesen tanácskozzék, a
papság nézeteit, véleményét az egyes kérdésekre meg
hallgassa s azok alapján legbölcsebb felfogása szerint
ezen szándékkal határozatokat hozzon.

A tanácskozmányra kitüzött nap reggelén, 8 óra
kor, 53-an összegyülekeztek az érseki kastélynak .sz.
Fábián és Sebestyén vértanukról nevezett kápolnájában
és a Szent-Lélek segitségül hivásásával egybekapcsolt
sz. mise ájtatos meghallgatása után fölvonultak a könyv
tár helyiségbe) hol bíbornok-érsek ur ő eminencziája
pont háromnegyed o-kor, teljes 35 perczig tartott ékes
latin beszéddel nyitotta meg a gyűlést, körülbelől a kö
vetkezőket mondván :

Ü dvőzőlve mindenekelött a zsinatszerü tanácskoz
mány tagjait, Istennek hálát ad ő eminencziája, hogy
azokat, kik gondjainak és munkáinak részesei, magasz
tos pásztori hivatásának társai, ily főmegyei tanácskoz
mányra ötödször egybegyülve láthatja; hogy, a mik kö
zös szent hivatásuuk helyes és üdvös betöltésére hasznos
eszközül szolgálhatnak, azokat minden tartózkodás nélkül
való bizalommal velök megbeszélvén s a jelen időkörül
mények között gondos körültekintéssel őket azok fölött
tájékozván, a szem előtt tartandók és lelkiismeretesen
végzendők iránt megállapodásra jusson és öket buzditva
lelkesítve a szerencsés munkálkodás sikerét előmozdítani

igyekezzék.
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Mely mostani közös mükődésűnk - ugymond
annál fontosabb, minél több aggodalmak keltettek az
egyház hiveinek lelkében oly események által, melyek
az egyháznak jogait, tulajdonát, intézeteit, közoktatási
mükődését kárositani, veszélyeztetni látszottak és minél
több mind egyesek, mind papi gyülekezetek, mind ka
tholikus népközségek inditva érezték magukat erélyesen
felszólalni, sőt az országgyülés mindkét házához folya
modni a végre, hogya szabad mozgásában és eszközei
fölhasználásában az emberi társaságra s a polgári álla
mokra nézve is üdvös müködésü egyház az ellene inté
zett támadások ellen megvédessék és igazai teljes élve
zetében az emberiség java eszközlésére irányuló tanítói
és vezetési mük ődésében meg nem zsibbasztva, eszkő

zölhesse a kőzmüvelödes és közjó hathatós elömozdi
tását.

Nem hiányzottak ugyan eddig is olyanok, kik az
egyház érdekeit szemmel tartani, gondozni és megvédeni
közvetlen hivatással birván, megtették mindazt, mit az
emlitett ezélök elérése végett az ország kormányán ülő

nemeslelkü és jóakaratú férfiaknál tenni kellett. S ebbeli
gondosságukat folytatva, biztositott bennünket ő emi
nentiája, jövőre is legfigyelmesebben kisérni fogják ők

mindazon tüneményeket és mozzanatokat, melyek további
fejlődésőkben az egyház állására, érdekei- s müködésére
nézve bármily irányban hatásosak lehetnek, hogy ami
kedvezőnek mutatkozik, azt ügyesen az egyház javára
fölhasználni, mi kártékony lehetne, annak elejét venni,
vagy káros befolyását ellensulyozni sikerüljön.

És valamint eddig az apostoli fejedelem atyai gon·
dosságából a hazai ügyeket vezető férfiaknak, valahány
szor ügyeinkre nézve kellően felviIágositva voltak, kész
séges jóakaratát tapasztalni lehetett, ugy jövőre is, higy
jük, hasonlóval találkozandunk minden - az egyházat,
a hazát és nemzetet egyiránt érintő .ügyeink kivánatos
elintézésére nézve.

S ez megnyugvásul szolgáljon az értekezlet tagjai-
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nak - mondja tovább a főpásztor - azon sok irányban
előadott aggodalmak- s gondosságokra nézve, melyek
kel ez alkalomból is dicséretes buzgóságot tanusitva az
ő figyelmét és ezen tanácskozmány érdeklődését eleve is
fölhivni jónak látták.

De áttérve a főmegyei papság által fölirtaknak
egyes részleteire,- biztosit ő eminentiája, - hogy az
egyház érdekeinek e törvényhozás terén való védelmére
hivatottak részéről mi sem fog elrnulasztatni, hogy a
kath. iskola-ügy s főleg az iskolák, melyek a nagylelkű

elődök bőkezüségéböl fölállittatván, ujabban sok oldalról
támadtattak meg, kárt ne szenvedjenek, Legyünk
mondja - meggyőződve, hogy nemcsak az egyház és
állam jóllétének tekintete, hanem a becsületesség és igaz
ságosság érzete is, mely minden államnak alapja és lét
föltétele lévén, bármely nép vagy törvényhozás által jó
zanul nem mellöztethetik, azt fogja eredményezni, hogy
erélyesen meg fognak akasztatni azon egyesek támadá
sai, kik az egyházat az ő iskoláiban s ezeknek alapit
ványaiban való szent örökségéből álokoskodásaikkal s
különféle koholmányaikkal kifosztani akarják; - mert
hiába mondják, hogya kath. anyaszentegyháznak auto
nomiája nincs, hiába tagadják az egyház tulajdonjogát,
hiába hangoztatják az iskola-igazgatás előbb divott ter
mészetét, hiába hivatkoznak az államnak, nem tudják,
mily különös jogára, melyet csakis a kath. egyház
ügyeire nézve gyakorol s kezeiből ez után sem akarja
kibocsátani : - mert a kath. egyház iskoláit egyes nagy
nevü főpapok s áldozárok s részben kath. világiak ka
tholikus czélokra alapitották. S épen azért a magyar
nemzetnek az ő népében derék kormányában, törvény
hozásában élő ősi becsületérzete nem fogja megengedni,
hogy mi katholikusok más hitfelekezetek javára,melyek
nek jogait mi sértetni nem akarjuk, megfosztassunk
igazainktól ; - de azt sem fogja megengedni, hogy az
állam egyházunknak, vallásos nevelésünknek, közokta
tásunknak s a magyar népnek ez által elömozditandő
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általános jólléte rovására oly jogokkal gazdagittassék,
melyek őt meg nem illethetik.

A tanácskozmány tapasztalatára hivatkozik ő emi
nencziája, miként némelyek ábrándjaikban annyira elté
velyedtek, hogy nem átallották hangoztatni, hogya) a
katholikus egyháznak iskolái nincsenek, s ha jövőre

akar olyanokat, költségeskedjék és alapitson most magá
nak, b) hogy azok, kik egykoron létesitették, alapitvá
nyokkal ellátták, szerencsésen vezették e nemzet tudo
mányos intézeteit, a helyes nevelés eszközlésére nem
alkalmasak ... stb.

Kétségkivül ellen fog állani mindezen támadások
nak, melyek az egyház és birtokjoga ellen intéztettek, a
kormány élén ülő nemeslelkü férfiaknak s népünknek
becsületérzéke s nem fognak megszégyenülni azok, kik
nemzetünk jogérzetében biznak. A mi föladatunk 
ugymond - e tekintetben az, hogya maga helyén ugy
érvekkel és méltányos nyiltsággal, mint lankadatlan ki
tartással elkövessünk mindent, mi czélirányosnak mutat
kozik - s ily módon a főmegyei kerületékből ez alka
lommal ő eminencziájához terjesztett kívánságok is tel
jesülni fognak.

A mi áll az iskolai ügyről általában s a gymnasiu
mokról különősen, ugyanaz áll a főmegyei papságnak
ez alkalomból ide bemutatott óhajaival felölelt katholikus
egyetemről, melyet a nagynevü Pázmány Péter bibor
nok-primás nagy pénzösszeggel azon czélra alapitott,
hogy t. i. (ezek az alapitvány-levél szavai) a kath. val
lást Magyarországban terjeszsze és a nemes magyar
nemzet méltóságáról gondoskodjék", mely alapitvány t

II. Ferdinand helybenhagyván, kinyilatkoztatja, hogy ő

mit sem ohajtott inkább valaha, mint hogy alattvalóinak
üdvét minél inkább előmozditsa, a katholikus vallás
igazsága, a hol virult, megdöntetlenül fennálljon. a hol
meggyöngittetett, ujból emelkedjék, ar, isteni tisztelet
mindenütt terjesztessék" ; áll ez - mondá tovább ő

eminencziája - azon egyetemről, melyet Pázmány dicső
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utódai Magyarország primásaí az első alapitó szellemé
ben nagy összegekkel gazdagitottak és bővitettek, me
lyet végre halhatatlan emlékű Mária Terézia; Magyar
ország királynéja, az egyházra gyakorolt legfelsőbbvéd
nökségi jogánál fogva az egyházi javakból nagyszerüen
gyarapitott, az 1780. évben márczius hó 25-én kelt Fel
avatási okmányban határozottan kinyilatkoztatván, hogy
a "Földvárról nevezett sz. Ilona apátságot a törvényes
birtokos kimultával az 1548. évi 12. törvény alapján 
minthogy ezen apátság is az elhagyott klastromok és
zárdák osztályához tartozik - királyi legfőbb védnöki
jogánál fogva a nagyszombati egyetemhez örök alapit
ványként kegyesen csatolja; áll ez azon egyetemről,

melynek mind eredeti mind későbbi részletes alapitvá
nyait visszakivánni a katholikusok kötelessége, s tudva
azt, hogy felséges urunk vallásügyi minisztere az egyház
iránt való jó indulatánál fogva egy kath. egyetem ala
pítása iránt kedvező szándékkal van, tán nem alaptalan
azon reményünk, hogy ha az országnak főpapjai s buzgó
katholikusai mindannyian ebbeli óhajukat erélyes föllé ...
pésökkel és áldozatkészségökkel támogatandják, oda fog
érni az ügy, hogya magyar nép rnüvelödésének előmoz

ditása körül oly dicső érdemeket szerzett kath. egyetem
a maga eredeti valójában a kőzrnűvelödés, a nép . tudo
mányos haladásának legbiztosabb előnyére, az igazság
és jog érvényesítésére ujra feltámadjon. Tartsa meg az
állam a mit a kath. egyetemnek bövitésére bőkezü ado
mányaival tett; de adja ki a katholikusoknak sértetlenül
azon szent örökségüket, melynél bizonyosabb tulajdon
ez országban nincs.

Ö eminentiája megnyugtatja az egybegyülteket az
iránt, hogya főpapok nem mulasztják el minden adandó
alkalommal az ugynevezett polgári házasság behozatala
elen szavukat fölemelni s az országos ügyek élén álló
nemeslelkü férfiakat az ily intézményből népünk vallás
erkölcsi és társadalmi életére háromló káros köv~tkez

ményekre figyelmessé tenni. S szereti hinni, hogy a jó-
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akaratu intéző körök megszivelendik azon általános tu
dott bajokat, melyeket a polgári házasság oly országok
ban,hol az behozatott, maga után vont; hol - névsze
rint a nagy Németországban - ma már nemcsak a kle
rikálisoknak mondatni szokott férfiak, hanem a protestans
világiak is, sőt egész keresztény gyülekezetek abban
buzgólkodnak, hogy a keresztény házasságnak tisztasága
biztosittassélc s a nép valláserkölcsi életét a társadalom
nak is nagy kárára bemételyező veszélyes intézmény
eltávolirassék. Statisztikai adatok bizonyitják azt, hogy
a polgári házasság behozatala óta nagyszámu ujszülött
gyermekek keresztség nélkül maradtak, házassági frigyek
egyházi áldás nélkül kőttettek, halottak egyházi szertar
tás nélkül lettek eltemetve. S mivel mindez a nép val
lásos szellemét elzülleszti, vagy legalább is lebágyasztja :
egyszersmind az alattvalók által hiven reljesítendö pol
gári kötelességeknek sok feltételét és indokát megszün
tetvén, a polgári társadalom czéljaira nézve csak vészes
lehet.

Továbbá megdicsérte ő eminentiája papjainak azon
figyelmét, mely az országos katholikus nagygyűléseknek

megtartása felé fordul. Mert örömmel tapasztalhatni, mily
üdvösnek mutatkoznak az ily katholikus naggyü1ések
Francziaországban, Némethonban és Olaszországban a
katholikus buzgóság főlélesztésére, táplálásta és foko
zásra, miért is ohajtandó, hogy olyanok hazánkban is
tartassanak. Mire ha megérik az egyházi élet hazánkban
s a kezdeményezés (mint ezt a kü1földön is tapasztaljuk)
magában a népben megindul, a főpásztorok bizonyosan
mindent megteendenek, mi a magasztos czél elérését
elösegitheti; miért is a lelkészkedő papságnak a népre
ily irányu hatását örömmel üdvőzlendi ő eminentiája,
most pedigblizditja papjait, hogy azt, mi ez ügynek
hiveiknél való megvilágitására szolgálhat, - buzgón tel
jesitsék; - a dolgot egyenesen kezdeményezni azonban
ezen tanácskozmánynak föladata nem lehet.

Beszédének befejezése előtt mély megilletődéssel az
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őszinte tisztelet és szeretet szavaiban emlékezett meg ő

eminencziája azon férfiuról, ki az Isten dicsőségére s a
hivek üdvére irányzott minden törekvéseiben buzgó s
fáradhatatlan munkatársa vala s a mely férfiu dicső em
lékének, midön e gyülekezetből távollétét fájlalja kegye
letes érzelmekkel adózik. Mindenki megértette, hogy, -
mint folytatá - erra tekintenek lelki szemei, kinek sirját
legközelebb a paptársak és hálás népnevelők számosan
ünnepélyesen fölkeresendik, hogy Isten sient ügye, a
gyermekek oktatása, az ifju papság nevelése s a papi
szent hivatás kötelmeinek buzgó teljesitése körül szer
zett érdemeit kegyelettel dicsöitsék, halhatatlan lelkét
Isten szerétetébe ajánlják. És felszólitá a jelenlevőket,

csatlakozzanak mindannyian lélekben a sir köré csopor
tosulökhoz, hogy. a tinnini püspök, szeretett testvér és
munkatárs, az Isteni gondviselés által körünkból kiszó
litott kedves emlékü Kubinszky Mihály részére a leghi
vebb szolgák örök jutalmát és dicsőségét Istentől ki
esdjék.

A kegyelet szép adóját .leróván ekként ő eminen
tiája a boldog emlékü püspök iránt, a fiui legnagyobb
tisztelettel fordul a legkedvesebb atyához, lelkeink fö
pásztorához, az anyaszentegyháznak jelenben dicsően

uralkodó pápájához, XIII. Leóhoz, iránta az őszinte sze
retet, hódolat és engedelmesség érzelmeit tolmácsolván
egy felolvasott táviratban, melyet a gyűlésen jelenvoltak
lelkesült éljenzéssel fogadtak s ő eminentiája által a g'yülés
bŐl Rómába, Jacobini bibornok- és államtitkárhoz azon
nal továbbitatott. A távirat magyar forditásban körülbelül
igy hangzik:

"A kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyház:
megyék érseke és lelkipásztorai a székhelyen egybe
gyülekezvén a végböl, hogy az egyház szent ügyéről

tanácskozzanak, a legodaadöbb szeretet, hüséget és en
gedelmességet nyilvánitják a szentséges atya iránt: Neki
hosszu életet, kitqrtö erőt, isteni kegyelmet, győzelmet



780 zsinatsz~rü tanácskozmánya,

és dicső uralmat ájtatos szivvel kivánnak és térdre
omolva ő szentsége apostoli áldását kérik. Lajos bibor
nok-érsek. "

Mindezek után ő eminentiája a tanácskozmányt a
teljes Szent-Háromság nevében megkezdvén, mindjárt
kijelenté, hogy az előveendő ügydarabokra nézve azon
sorrendet fogja követni, mely a keresztény hitélet s az
annak elérésére szolgáló eszközök czimén ajánlottnak
látszik.

A tanácskozmány ezen tárgyai iránt való bővebb

tájékozódás, ugy ő eminentiája főpásztori magas hatá
rozatai, nyilatkozatai kellő megértése czéljából megje
gyezzük, hogya tanácskozmány tárgyait az egyes espe
res-kerületek szolgáltatták, onnét a (papi conferencziák
ról) lettek azok beterjesztve, ő eminencziája azokat a
központban egyes bizottságok közt szétosztotta azokat
tanulmányozás s határozati tétel szempontjából s majd a
mai tanácskozrnány tagjai szóltak a dologhoz s végül ő

eminentiája kimondotta fölöttük határozatait.

Kaiacsai Nlplap.

AZ ASSIR-BABILONI ÁSATÁSOK ÉS A KIRÁ

LYOK KÖNYVEI.

A "feltámadt Niniviták" ama tanuvallomásainak,
melyekkel a szt. könyvek számtalan ellenségét elnémi
tották, közvetlen érintkezése a szent iratokkal tulajdon
képen csak a királyok korszakával kezdődik, midőn az
Eufratvölgyi világuralkodók mint Isten ostorai sujtották
gyakran Izrael és Juda népét; mert csak ezentul aka
dunk oly eseményekre, melyeket a szent iratokból
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régen tudtunk ugyan, de a melyeket gyakran sokkal
kimaritöbben találunk feljegyezve Ninive romjainak pa
latábláin.

Igaz, hogya megelőző korokra nézve is igen sok
értékes adattal gyarapodott az exegesis és bibliai apo
logia, mindazonáltal ezen adatok nem annyira történetiek
mint inkább régészetiek és különösen a rationalisták
azon fajtája ellen használhatok, kik "belső okokból" a
szent könyvek szerkesztését a hagyománynál jóval ujabb
korba szerették volna leszoritani. Igy ha Knobel oly
világosnak tartotta, hogy "alig szükséges megemliteni"
miszerint az egyptomi József korában még drága fémek
ből készült disztárgyak nem voltak és igy József törté
nete csak mese, most nevethetünk elbizakodott állitásán,
mivel jóval régibb ékszereket tudunk felmutatni és pe
dig nem másolatokban, vagy utánzatokban, hanem ere
deti példányokban.

A szentirás magyarázásához és védelméhez tehát a
Salamont megelőző korból az assiriologia (és egyptologia)
inkább indirect történeti, vagyis archaeologiai érvekkel
szolg ál, melyekkel be tudjuk bizonyitani, hogy a szerit
irásban rajzolt szokások és állapotok nagyon is megfe
lelnek az illető hely- és idő körülményeknek, ugy, hogy
eg"y későbbi iró nem is tudta volna azokat oly hiven
ecsetelni.

A királyok korára nézve azonban az assiriologia
már más szerepet vesz fel, most már egészen világosan
olvashatjuk Aszur és Babel hatalmas urainak diadalje
lentésein Izrael és Juda királyának neveit és megille
tődve Isten jóságán és irgalmán, mely hitetlen korunk
nak tartotta fenn a szent könyvek eme diadalát, látjuk
a tökéletes őszhangzást mely a szent könyvek egyszerii
elbeszélése és az asszir feliratok dicsekvő és fellengző

frázisai közt létezik.
Igaz, hogy ami az exegetikai momentumot illeti,

nem képesek ezen feliratok pótolni a "verba dierum
regum Israel és Juda"-t, de az apologia szempontjából
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ezerszer fontosabbak. Mert ámbár Asszur urai csak di
csőségüknek akartak emléket állitani és azért csak nagy
és hatalmas győzedelmeiket irták le terjedelmesen, a
gyenge zsidó országok feletti győzelmet gyakran épen
csak hogy megemlitették, de azért ezen emlités már
elég nekünk; mert egészen más néptől ellenségtől szár
mazik és igy a másik tanu is megkerült szent könyveink
elbeszélésének hitelesitésére.

Másrészt az exegesis is nem csekély hasznot huz
hat a felfedezésekböl, a mennyiben sok helyen az eddig
homályos összefüggése az eseményeknek kiderült és sok
archaéologiai és geographiai kérdés váratlan, de biztos
megoldását nyerte.

Az első szentirási király, a ki az ékiratokon szere
pel, Achab, Izrael királya. Ezt L Salmanassar Asszir or.
szág királya említi az ugynevezett fekete obeliszken,
melyen 31 hadjáratot ir le. Ezek közül nyugot ellen
(Aharri) is intézett egyet, és ennek leirásában Achab
nak Binhidri (Benhadad) damascusi királyhoz való vi
szonyára nézve fontos és érdekes felvilágositásokkál
szolgál.

A királyok könyvéből tudjuk, hogy Benhadad
Achábot megtámadta és Szamariában ostrom alá fogta.
Az inség által kényszeritve Achab kész lett volna ma
gát megadni, de ebbeli elhatározását Damascus fejedel
mének tulzott követelései miatt végre nem hajtotta, sőt

Isten küldöttje által bátoritva folytatta a harczot, és
ellenét Szamaria falai alatt, majd a következő évben
Aphek mellett legyőzte, fővárosát Damascust pedig be
vette.

Győzelmével azonban nem élt keleti módra, meg·
elégedett azzal, hogy őrséget helyezett Darnascusba, sőt

még véd- és dacz-szővetséget is kötött Benhadaddal. 
Honnan ez engedékenység? Tudvalevőleg Achab épen
nem azon király, a kinél ily szekatlan irgalmasságot
megszoktunk és azért az exegéták előtt elég csodálatos
volt Achabnak eme szelid bánásmódja. Most azonban
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az asszir feliratok megadták a feleletet ezen kérdésre.
Ott látjuk ugyanis szerepelni Benhadadot és Achábot a
Salmanassar ellen alakult szövetségben. Acháb tehát nem
akarta nagyon meggyengiteni Benhadadot, miután igen
alkalmas szövetségest látott benne, kit az asszír hatalom
ellen védő bástya gyanánt használhatna.

A szövetséget azonban Salmanassar legyőzte és
mint az obeliszk 190-1g1 sorábaniértesit, Izrael királyá
nak Achábnak is 2000 szekerét és lO,OOO emberét el
fogta.

Később ísmét kitört az ellenségeskedés Achab és
Benhadad között. Valószinüleg oka ennek az volt, hogy
Achab látva az asszírok ellen viselt harcz sikertelensé
gét, Benhadadot cserben hagyta, midőn Salmanassar ti
zenkettedik és tizennegyedik hadjáratát ellene vezeté.

Elesvén Achab, egy évig Ohoziás uralkodott, ez
után pedig J oram lépett a trónra, a ki elejénte jó ba
rátságban volt Benhadaddal, tehát valószinüleg egyike
volt a Salmanassar által emlitett tizenkét nyugoti feje
delemnek. De midön, őket Salmanassar .sorra megverte,
igen természetes, hogy Benhadadnak felmondta a sző

vétséget, mire öt Benhadad kétszer megtámadta.
Benhadadot követte Hosael, J oramot Jehu, Hosael

Jehut megverte és ekkor ez utóbbi azt a végzetes hibát
követte el, hogy Hosae1 ellen az assir hatalmat hivta
segitségül, meg nem gondolva, hogy az assir nagykirály
Israel kis országát nem fogja soká, mint szövetségest
respectálni, hanem mint alattvaló val fog vele bánni. -
Ekkor kezdődött az asszir beavatkozások kora, mely
odáig vitte a .dolgot, hogy Jehu még adót is küldött
Salmanassarnak, mint ezt a fekete obeliszk egy képe
mutatja, mely alatt e szavak olvashatók: Madatu sa Ja
na habal Humri (tributum Jehu filii Amri) - Humrinak
nevezik majdnem mindig az asszírok Israel országát Je·
hunak ezen tettéről csak az ékiratok értesitenek bennün.
ket, a szentirásban csak egy vonatkozás van erre Ose
ás 5, 13 kk. ezt is eddig máskép értették.
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A szentirásból tudjuk, hogy Il. Jeroboam alatt Is
rael országa soha nem látott virágzásra emelkedett a
szir birodalom javára. De hogyan gyengült meg annyira
az azelőtt oly hatalmas szir birodalom, arra ismét az
ékiratok válaszolnak, elszámlálva "azt a sok vereséget,
melyet a szirek keleti szomszédjaiktól, az assziroktól
szenvedtek. Sőt épen Binniraz assir király győzelmei

korra nézve egészen összeesnék Jeroboam győzelmeivel

és igy igaza lehet Schradernek és Rawlimsonnak, rni
dön azt hiszik, hogy Jeroboám mint Binniraz vasalussa
vett részt ez utóbbinak Mariha szir király ellen viselt
más harczaiban.

De nem sokáig örvendett Israel a hatalmas Assy
ria szövetségének. Assur leverte Damascust - már most
nem kellett neki Izrael szövetsége, nem akart urat is
merni maga mellett és igy fegyvereit Israel ellen fordi
totta. Az első támadásokat a szentirás Phulnak tulajdo
nitja. Ez a Phul valószinüleg azonos azon királylyal, kit
a Ptolornaeus-féle királyjegyzék Pör-nak nevez, miután
az l betü a perzsában r-ré szokott változni (Babel-Ba
birus) és a névnek ugyis perzsa változáson kellett át
mennie mig a görögökhöz került. Az ékiratok azonban
sem Phul sem Por királyt nem emlitenek, de ugyanazon
tetteket, melyeket a szentirás Phulnak tulajdonít, Tig
lat Pilcsarról beszélik, misem valószínűbb tehát, mint
hogya két név alatt egy és ugyanazon személyiség
rejlik.

A hosszu harczban végre Israel elbukott, mert Is
ten is ugy akarta, hogya tőle elrugaszkodott Israel
végre is bűnhődjék. Az isteni büntetés eszközlését ad
dig II. Salmanassarnak tulajdonitották, de az ékiratok
erről mit sem tudnak, sőt Samaria bevételével épen Sar
gon király dicsekszik. Sokan azt vélték, hogy itt is
mét Salmanassar és Sargon azonos, de Schrader Fr.
megállapitotta, hogy Salmanassar és Sargon külön két
király volt, kik közül Salmanasar elkezdte Szamaria
ostromát, de a város bevétele előtt meghalt, - a szent-
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irás sem mondja Salmanassarról, hogy bevette a várost,
.hanem: et coeperunt eam. Sargon alatt törtérivén a vá
ros eleste, ezen különben is hiu király az egész dicső

séget magának tulajdonitotta.
(Vége kőv.) Fischer- Colbrz'( Agost.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Die szeben golderten Leuchter und die Kzrche t1Z den
Kaiakomben. Eret" nach dem Englichen von A. Stee» Beuor
wortel von Emt"l Quandi, Pfarrer der Si. Elt'sabelhgemet"nde
in Berlin. Mt"t 18 lllustrationen. 257 I. 8-rét.Ara nzncs kt"téve.

Mindig vonzók, kedvesek voltak azon, akár elbe
szélés alakjában napvilágot látott, akár komolyabb tör
ténelmi alappal biró irodalmi termékek, melyek a ke
reszténység zsenge korából a véres üldözéseknek, - de
egyszersmint a 'hősi állhatatosságnak századaiból meri
tik tárgyokat, melyek a katakombák csöndes rejtekeibe
vezetnek rninket és ama buzgó, élő hitről szólnak hoz
zánk, mely ott egykoron, az első hivek összejövetele al
kalmával kifejezést nyert.

Vonzók .és kedvesek e müvek, mert oly hitéletet
állitnak lelki szemeink elé, milyet napjainkban, midön
nem kell a rejthelyeket felkutatnunk. midön diszes, fé
nyes templomaink naphosszat nyitvák, fájdalom, sokszor
hiába keresünk; vonzók és kedvesek, mert jámbor ér
zelmekre gyulasztják sziveinket, sőt még inkább, mert
ugy ismerjük azokat, mint melyek egyik-másik olvasó
nak éltében korszakot alkothatnak, amennyiben megté
résők eszközei. is lehetnek. Wiseman Fabiolája már nem
egy kétkedőt vezetett az igazság megismerésére.

Mennél kevesebb az ilyetén tartalmu könyvek száma,
annál nagyobb örömmel üdvözöljük az előttünk fekvő,

csinos kiállitásu és sikerült fametszetekkel ellátott mű-

Vj ~. Sion XIU. klliei. X. fUIei.
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vécskét. Ez tárgyát szintén a kereszténység legelső ko
rából veszi, s igen szép epizódokkal, - melyekben a
legnevezetesb személyiségeknek, mint Polykarpnak, Me
lito Sardensisnek stb. jut szerep - egy római patricius
családnak megtérését beszéli el. Az esemény a hires böl
csész-császárnak, Mark Aurélnak korában (lÓl-180) ját
szik, érdekes azonban benne, hogy szinhelye nem min
dig egy és ugyanaz, hanem változik, és - tekintve kű

lönösen ama kornak utazási nehézségeit-egymástól meg
lehetős távolban fekvő helyek között oszlik meg. E kö
rülmény abban leli magyarázatát, hogy sz. azon kis-ázsiai
hét egyházközségre akarja figyelmünket terelni, rnelye
ket sz. János apostol "Titkos jelenéseiben" hét arany
gyertyatartónak nevez és melyekhez tulajdonképen Apo
calypsisét irta, ugy azonban, hogy' alattok egyszersmind
az egész anyaszentegyházat érti és jelenti, elé adván rö
viden azon egyházközségek Ieirásában, miként fog az
anyaszentegyház csaknem mindig üldöztetni, de soha le
nem győzetni, hanem mig ellenei bukni fognak, győzte

sen megállni a világ végezetéig. E hét egyházközség:
Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Phila
delphia és Laodicea.

Sz. figyelemmel kiséri az Apocolypsisben ezen egyes
hitközségekhez intézett leveleket s a milyeneknek azok
ban az illető község keresztényeit ecseteIve találja, olya
noknak tünteti fel ö is őket.

Meg kell vallanunk, hogy szerzőnek kitüzött fel
adatát igen szépen sikerült megoldania s valóban szellem
dus, érdekfeszítő módon leirni, hogyan nyerte meg a
római nemeshölgy - ki maga is egyik keresztény rab
szolganöje által tért meg, - férjét, nővérét, addig az uj
vallás leghatározottabb elleneit, - gyermekeit és roko
nait az Ur Jézus egyedül üdvözítő vallásának nem egy
szerre, nem rohamosan, hanem hosszas ima és áldozat
kész szeretet által, türelemmel viselö szenvedések árán,
igy ostromolva az eget, hogy megmutatva a tévelygők-
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nek a bálványok hamisságát, őket saját igazságának
megismerésére vezesse.

Az elbeszélés folyamában itt-ott ugyan némi hézagok
látszanak felmerülni és egyes kérdések támadnak az ol
vasóban melyekre nem nyer kielégitő feleletet s melyek
azon gondolatot ébresztik fel benne, mintha sz. az egyes
események kifejlesztésében kissé sietett volna, - azon
ban e hézagok sokkal jelentéktelenebbek, hogy sem az
egésznek szépségéböl valamit levonhatnának.

Különösen jól esik lelkünknek a mű végén, annyi
szenvedésteljes bonyolulat után a békés megoldás, me
lyet a császárnak a keresztény-ül dözést megszüntetőedict
tumával nyujt sz. - Mark Aurél ugyan megmarad
kedvencz stoicus bőlcsészeténél, de birt annyi igazság
szeretettel és ép érzékkel, hogy a Melito által szerkesz
tett apologia hatása alatt véget vessen az igazságtalan.
ságoknak, melyeknek főleg a kis-ázsiai keresztények ki
voltak téve.

A könyvecskét mindenkinek bátran ajánlhatjuk, meg
lévén győződve, hogy az nem csak kedves, hanem hasz
nos olvasmány leend bárkinek is.

Dr. Kereszty.

Er ist nt'cht gestorben. Gedenkblatt zur Todtenfeier des
H. H. Dr. K. Johann. Greith, BtSchof v. St. Gallen, von
Franz Xaver Weizei. II. kiadás. Benziger. 1882. 8·rét. 28 l.

A szt.-galleni egyházmegyét nehéz csapás érte.
Svajcz "Ketteler" -je, Greith, szt.- galleni püspök ekkor
hajtotta a fejét örök nyugalomra. Született Rappe rswyk
ben, 1807. május zs·én, tanulmányait a párisi szt. sulpi
czii egyetemen végezvén, 183 r. május aS-án Quelen pá
risi érsek által pappá szenteltetett. 1863. május 3-án lett
püspökké szentelve elfoglalván a sz. galleni püspöki
széket mint annak második püspöke. Különösen kitűnt

egyrészt békés, csendes lelkűlete által, de másrészt a
a hol kellett kellett pro Deo et religione fegyvert ra
gadni, ott helyt állt, a mint számtalan müvei és nyom:

"Q*il ....
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tatásban megjelent beszédei mutatják, melyek kőzűl ki
emeljük: "Die christliche Schule." "Veber die christliche
Ehe." stb. Nagy szerepet játszott életében május hava,
(e hónapban született, szenteltetett pappá és püspökké),
ebben volt életét is befejezendö, Hosszas szenvedések
után 1882. május q·én adta vissza szép lelkét Teremtő

jének. Széles ismeretei miatt a franczia püspökök őt "Le
: Savant" "a tudós" nevén nevezték. A boldogultnak örök
nyugalmat, Szt.-Gallennak pedig egy második Greithot

;,~ivből óhajtunk.
!I\~'

li' Péczeli Győző.

Dt'e Wahrheti' üoer dze Judenfrage, zu Nufz und From
men des /üdischen und nz"cht;"üdischenPublicums, geschrieben
von Iván v. Simony t', Abgeordneter, Eigentlzűmer" des" Wes
lung. Grenzbole. Pozsony és Lipcse. 1882.

Megvallom, nem vettem kezembe elfogultság nélkül
ez iratot, azt tartván, hogy ezt is, mínt egyéb ide vá
gót, szen vedély, gyülölet díctálta, hogy az inkább csak
ráfogásokat, hogy sem igazat tartalmaz, hogy az a ke
délyek izgatására, gyülölet szítására van irva. Ezt ha
észlelern benne, emlitésre sem, annál kevésbé ismerte
tésre érdemesitérn vala azt, mert nemtelenségnek, bűn

nek tartom, ha a sajtó igazságtalanság, izgatás szolgá
latába szegül. De én a fentebbiekből mitsem találtam az
iratban, nem elfogultságot, nem szenvedélyt, sőt nagy
részben méltányos elismerést; nem brutalis kifakadást,
sőt ildomos higgadtságot; nem izgatási vágyat, sőt egye
nes tiltakozást minden erőszak ellen. A mennyiben azon
ban az emberek mit sem viselnek el oly nehezen, mint
az igazmondást, mi sem bántja őket annyira, mint az
igazság: annyiban a kérdés tárgyilagos vitatása is al
kalmas már odiumot szülni. Ámde ez esetben az igazság
némaságra volna elítélve s semmiféle vitás kérdés nem
volna meghányható - merő féltékenységből, merö ki
méletből az ellenfél érzékenysége iránt.

Az antisemitismus a zsidóságot teszi felelőssé mín-
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den társadalmi, pénzügyi, közg-azdászati bajainkért s 
innen van a zsidók iránti gyülőletesség, Szerzö nem a
zsidóságot teszi egyenesen felelőssé, hanem inkább
jelenlegi közviszonyainkat. Változtasson ezeken a kor
mány és a törvényhozás üdvös reformok által: és az
antisemitisrnus meg fog szünni. Ez a vezéreszme, melyet
szerzö bőven kifejt s megvilágit minden oldalról.

A zsidóságot csupán azért teszi felelőssé, hogy a
publicistikus sajtó, melynek kilenczven százaléka zsidó
kézen van, ellene dolgozván minden reformnak, a zsidó
ság azonositja magát a bajokkal, melyek alatt szenved
a társadalom, pusztul az ország. A zsidóság a "haladás"
a "humanismus" az "egyéni szabadság" jelszava alatt
konokul igyekszik föntartani a reá nézve előnyös jelen
legi állapotokat; a zsidó sajtó szándékosan hallgat olva
sói előtt a bajokról, szándékosan ignorálja azokat, meg
beszélésöktől, polemiától épen irtózik, zsidó kérdést nem
is enged meg.

Szerzö bizonyitja, mikép pedig a zsidóknak épen
nincs okuk tartani reformoktól, mint a melyek által sem
mikép sem vonatnék meg tőlök a szabad tér, a szabad
pályázat a nyilvános életben, sőt jeles tehetségeiknél,
értelrniségőknél, ernyedetlen buzgalmuknál fogva még ki
is tünhetnének a közélet bármely pályáján.

A zsidók ellenben az antisemitismusban mi egye
bet sem látnak ha nem csak merö irigységet. Ezt szerzö
is elismeri a mozgalom egyik tényezöjének, de nem
egyedűli oknak, másrészt pedig megfejti az irigység okait.
Reformáltassanak csak ipar - pénzügyi - földbirtok
viszonyaink s megfog szűnni az irigység is. A keresz
tényeket az "egyéni szabadság" szétfoszlatja, gyöngiti,
mint például a szabad iparüzletben : mig ellenben a tő

kés zsidók összetartván, boldogulnak. Reformáltassék
csak a szabad iparüzlet s helyre fog állni lassan lassan
az egyensuly is. Avagy védessék meg üdvös reformok
által a földbirtok s mindjárt kevesebb lesz az irigység is.
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Amerikában, a szabadság, a szabad concurrentia hazá
jában megvan majdnem mindegyik államnak a maga,
ugy nevezett hornestead-tőrvénye,mely szerint a birto
kos birtokának bizonyos minimumát nem szabad exe
quálni. De nem szabad exequálni a marhát, a föld mi
velési eszközöket, az iparüzlethez való szerszárnot, il.

könyveket, a butorzatot sem, a minek a mi régi aviti
citásunkkal bizonyos hasonlatossága van. Tudjuk, mikép
a régi aviticus birtokot, sem nemesít, sem jobbágyit,
nem volt szabad exequálni, ma egy aránylag csekély
tartozásért végrehajtás utján elárvereztetik az egész bir
tok. Ma a sok végrehajtással egyre változik a birtokos,
az ingatlan birtok ingósággá válik. A földbirtok értéke
azonfelül csökken a roppant megadóztatás folytán is,
mely kőzőtt és az értékpapirok megadóztatása között
nincs arány. A spekuláczió, a tőzsde üzlet alányomja a
földbirtokot.

Mind e viszonyok reformot sürgetőleg követelnek,
de a zsidó sajtó reformról mit sem akar tudni. Az ő sze
mében zsidókérdés nem is létezik, zsidót nevezni, zsidó
ról irni nem szabad, ez azonnal izgatás, holott pedig a
zsidók irhatnak vallásunkról, egyházunkról, a pápáról,
tekintet nélkül a keresztények érzületére.

Szerzö egyedül reformokban látja a kérdés békés
megoldásának lehetöségét, de reformokat nem igérhet
magának a jelenlegi parlamentarismustól, melyet csak
illusiónak, csak ámításnak nevez, azért, hogy az nem az
érdekek képviseletén alapszik.

Az előadott eszmék képezik az irat magvát. Az
antisernitikus iratok ha irmodorukra n ézve eltérnek is
egymástól, abban mind megegyeznek, hogy a zsidó-kér
dés megoldása sürgős és hogy az csak törvényhozás ut
ján, megfelelő reformok által oldható me g. Az irat bel
tartalma, elvei fölött kritikát irni nem ide tartozik, dea
ki érdeklődik a szőnyegen lévő kérdés iránt, az Sirno
nyi Iván röpiratát érdekkel fogja olvasni és sok igazat
fog találni benne.
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(Pusey.) Szept. 1 6-án a délutáni órákban halt meg Ang
liában Ascot mellett egy férfi u,ki jóllehetnem volt katholikus,
de sz. egyházunkhoz nagyon közel állt és kinek elvei az an
gol egyház sok jelese számára hidul szolgált a kath. egyházba
való belépésre. Ezen férfiu: Dr. Edward Bouverie Pusey,
a Christchurch-Colleg kanonokja, az oxfordi egyetemen
a héber-nyelv tanára, a tőle nevezett "Puseyismus" atyja.
Nevezetes, hogy ezen szellemi mozgalom, melyet ő az
angol egyházban támasztott és melynek Newman, Man
ning és sok más jeles férfiut köszön a kath. egyház, azon
igyekezetéből származott, mellyel ő az ingadozó államegy
házat a katolikusoknak az emancipatió következtében növe
kedő hatalma ellen akará erősiteni és tagjainak a külön
féle sactákhoz való átpártolását gátolni. Ezen czélből

összehivta ő 1833. a canterbury érsek udvari káplánjá
nak házába az oxfordi egyetem több tagját. Ezen ta
nácskozmányban megegyeztek abban, hogy az üdvegye
düli utja az Ur testében és vérében való részvét, a legm.
oltári-szentségben van, és hogyaszentségek méltó kiszolgál.
tatására a püspökök és papoknak apostoli missióra van
szükségük. Ezen elveket most Pusey és követői szóval
és irásban terjesztették, fejtegették és a hiveket külö
nősen a nap onkinti közös imára és az urvacsora gyakori
vételére buzditották, Pusey szerint az angol egyház a
Krisztus által alapitott egyház lényeges alkatrésze, amely
a reformatióban csak a becsuszott visszaéléseket küszö
bőlte ki, de az igazi kath. tanitá st, papszentelést és hie
rarchiát megtartotta. Ezen egyház az államtól függet.
len és azért benső ügyeibe való beavatkozást visszauta
sit. Alapja püspökeinek az apostoloktól való származása
mely a kézföltétel által tovább terjesztetik. . Csak a püs
pök által szentelt papok szolgálhatják ki érvényesen a
szentségeket. Pusey elveti a szabad kutatás elvét és
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evvel szemben állitja, hogy egyedül az egyháznak van
joga a sz. irást hitelesen magyarázni. A sola fidesből

származó protestans justificatió elve ellenében azt tanitja,
hogyamegigazulásra mind a hit, mind a jó cselekede
tek, habár különböző mödon, vezetnek. A szentségek
nem csupán a kegyelem jelei, de valódi eszközei és a
a két "Krisztus által" rendelt szentségen kivül, a többi
ötöt is mint az egyház által rendeltet ismeri el. A pápá
nak legalább tiszteletbeli primatust enged, de megta
gadja tőle az angol-egyház 37. czikkével a magas egy
ház fölötti tényleges, ha nem is jogi jurisdictiót. Látjuk
ebből, mily közel járt Pusey a kat. tanhoz és azért fel
nem foghatjuk, mikép egyeztetbette ő az urvacsoráról
való egyéb elveivel össze, a sz. misét "istenkáromló me
sének és veszélyes csalásnak" nevezni. Pusey követőinek

tudományossága, érdemeik, melyeket ők a hitélet felele
venitése körül szereztek, állásuk Anglia első egyetemén
- mindenütt uj követőket szereztek, ugy, hogy tanitása
Oxfordból nagy gyorsasággal az egész országban elter
jedt. Már 1843. 1000 pap tartozott követőihez. Midön
azonban követői közül többen a kat. egyházba léptek és
midön Newman egy füzetben bebizonyitani törekedett,
hogy az angol egyház go czikke és az abban foglalt a
kath. egyházat kárhoztató itélet nem ezt, hanem csak
népies tulzásokat sujtanak, melyek soha az egyháztanát
nem képeztek, ekkor az egész püspöki kar és az egye
tem egy része az uj iskola ellen nyilatkozott. Maga Pu
sey 1843. egy szónoklat következtében két esztendőre a
szőszék és tanszékjétől eltiltatott. De azért nem járta le
magát a Puseysmus, hanem csak gyakorlati irányt vett,
hogy a népet megnyerje és a külsö istentiszteleti cse
lekményeket kath. ritus szerint berendezze és igy ritu
alismussá lett. Katholikus elvek szerint az áldozati cse
lekményt, mely a sz. áldozásban tetőpontját éri el, födo
lognak tekinték, ékesiték az urvacsora asztalát, melyet
oltárnak neveztek, keresztekkel, gyertyákkal, virágokkal.
Elfogadták a sz. kereszt jelét, a latin egyházi éneket, a
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pénteki bőjtöt, az ostya felemelését és nagy becset tu
lajdonitottak a felebaráti szerétet müveinek, a vallásos
ságnak, a töredelmesség és önmegtagadásnak. Ha tehát
Pusey czélját nem is érte el, iránya mégis sokakat a
katholikus egyházba vezetett és most oly erkölcsi hatalom,
melyet az isteni gondviselés az ő terveinek kivitelére
használ fel. Legyen azért az Ur számára irgalmas biró.

(Megjelent.) I. A középkori államtan. Második rész.
A hatalom és alkotmányról. Irta Dauz't:lt'k Jdnos. Eger,
Érsek-lyceumi nyomda. Nyolczadrét. 74 lap. -- Fog
juk ismertetni. - z. A szerit angyalok története. Irta:
Munkay János. A ft. esztergomi egyházhatóság jó váha
gyásával. nl. köt. Esztergom, I88z, Nyomatott Busáro
vits Gusztávnál, B-rét 168 lap, díszes képekkel illustrálva,
A nagy gonddal irt mü megrendelhetö a Szent-István
Társulat ügynökségénél is s hitelemzők, szónokok, vagy
kik épületes olvasmányt keresnek, nagy mértékben hasz
nálhatják. --- 3. Adalék a debreczeni r. kath. egyház
történetéhez. Irta Chilko Lászl ó lelkész (Körős-Tarján

ban) Debreczen, 1882. Városi-nyomda. Nyolcz. z3 1. 
4. "A kath. hitterjesztés lapjai" ügyében van szerenesém
a kath. közönséget értesiteni, hogya II. évfolyam első

füzete november elsején fog megjelenni; a II. évfolyamra
(hét füzet 3 iv tartalommal) az előfizetések (3 frt) és
megrendelések Nagyváradra intézendők alulirthoz. No
gely István, szerkesztö, - 5. Rousseau nevelési elvei.
Bölcsészettudori értekezésül, Irta Gyürky Ödön, hittan
hallgató. Vácz, I88z. Nyolcz. 156 lap. - Nagy szorga
lommal kidolgozott értekezés. - 6. Budapest története.
A magyar nép és ifjuság számára. Irta Gőötz József
fővárosi tanító. Budapest I88z. Franklin-társulat, Nyolcz.
191 1. Ára I frt. - 7. Schematismus Prov. Hungariae
Reformatae S. Mariae, Ord. Minorum S. Fr ancisci
ad arinum 1883. Posonii, Wigand. Nyolcz adrét. A ta
gok száma z80, kik kőzöl 35 segédlelkész. 10 tanár. 
8. Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és poli
tika kőréböl. Irta Trefort Ágoston. Budapest. M. k. aka-
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dernia könyvkiadó hivatala. I 882.Nyolcz.360 lap. Ára 1.80 kr.
- 9. A magyárok eredete. Ethnologiai tanulmány. Irta
Vámbéry Ármin. Kiadja a m. k. akadernia. Budapest,
I88z. Knoll Károlynál. Nyolcz. 705 lap. Ára 5 frt. Fog
juk ismertetni. - 10. A latin nyelv szótára, Összeállitotta
Finály Henrik. Budapest, I88z. Franklin-társulat Ne
gyedrét. 159 lap. Első füzet. Ára 50 kr. (Tőmnyomat.)

(Külföldi kath. trodalom.) I. Praelectiories dogmaticae
de Verbo incarnato, quas in universitate Oenipontana
habuit Ferd. Aloysíus, Stentrup S. J. Oeniponte I88z.
Volumen II. Rauch. Nyolcz. Az első kötettel 1328 lap.
Ez a Christologia második kötete: a dús tudományu mü
vet ismertetni fogjuk. - 2. Dogmatische Theologie von
Heinrich. Mainz, 1882. Kirchheim. Nyolcz. zS6 lap. Az
V. kötet első fele, melyben a specialis hittan második
részét kezdi meg. - 3. Marianische Festpredigten von
Weninger Missionair, Mainz, I88z. Nyolcz. 616 lap. 
Minden Mária-ünnepre három népszerü beszéd. - 4. Die
h. Communion. Ihre Philosophie, Theologie und Praxis
von Dalgairns. Aus dem englischen. Mainz. 1882. Kirch
heim, 482 lap. A hires convertita (1845. évben tért meg)
mint oratorianus szerzetes nagy hirnek örvend. Jelen
rnunkája ép oly jeles, mint melyet Jézus Szivéröl (The
sacred Heart) irt. - 5. Der Monat des h. Franciscus von
Assisi und die Wunder seines Lebens. Von Segur. Mainz,
1882. Kirchheim. Kis nyolczadrét z7z lap. Elmélkedések
melyeknek alapja, tartalma a szentnek életéből vétetett.
- 6. Regensburger Marien-Kalender, für das Jahr 1883.
Regensburg. Pustet. Nyolczadrét. 18. jahrgang. Ausgabe
für Oecterreich. Ára (beértve a bélyeget) 36 kr. Ez a
legjelesebb Mária-naptár, szép képek diszitik, olvasmánya
épületes, oktató és mulattató, Minden hóra közöltetik
egy kegyhely rövid története és képe. - 7. Caecilien
Kalender für das Jahr 1883. Redigirt von Haberl. VIII.
Jahrgang. Regensburg. Pustet. Negyedrét. 100 lap. Van
benne 11 gyönyörü kép (kár naptárba ily szép képeket
tenrii,)· egy initiale, nagy vignette. Az értekezések mind
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az egyházi zenére vonatkoznak. Az elsőnek czime: Az
egyházi zene szépészete, Aquin ás elvei ezerint irta
Schmied S. J. A gregorián énekről értekezik Walter.
Egynehány egyházi ének hangjegyekkel. A naptár az
egyházi zene évkönyvének mondható, azért az előbbi

folyamok szintén árultatnak. Ara egynek I mark és 20
fillér. -- 8. Kleiner Marien-Kalender für das Jahr 1883.
Pustet Regensburg. Von Gemminger herausgegeben für
Frauen und Jungfrauen. Tizenha todrét 292 lap. egy szin
nyomatu képpel s fametszette1. Olvasmánya részint épü
letes, részint oktató.

(Quebec) egyházmegyében fekvő Laval-féle egyetem
igen érdekes szerkezettel bir. Nemcsak Kanadának, ha
nem egész Amerikának legnagyobb e nemü intézete. 
1852. alapittatott és Victoria angol királynő, nemkülön
ben a sz. szék részéről megerősittetvén, nagy szabadal
makkal dicsekedhetik. Fővédnöke a propag-anda intézet
bibornokelnöke és egy felsőbb tanácsra van bizva a ta
nitás és fegyelem ellenőrzése. AlI pedig ezen főtanács

(conseil superieur) a quebeki tartomány püspökeiből élén
az érsekkel, ki egyszersmint apostoli Cancellár és kinek
jogában áll megsemmisiteni bármily rendeletet vagy ki
nevezést. Az egyetemi tanácsot (conseil inferí eur) képe
zik az egyes facultások legöregebb tanárai, az érseki
papneveldék előljárói. Ezek fŐigazgatója élethossziglani
"magnificus" rectorja az egyetemnek. Az egyetemi tanév
9 hónapig- tart és 3 harmadra oszlik: október I-tól-ka
rácsonyig, karácsonytól-husvétig és husvéttól-e-junius
végéig. Hetenkint ismétlő vizsga tartatik és minden év
harmad végén egy 3 tagu vizsgáló-bizottság előtt na
gyobb mérvü próbatét. A 4 évre terjedő hittanitanfo
lyam tárgyai közül az erkölcstan évenkinti 160, ágazatos
hittan 280, a szentirási tanulmányok 80, egyháztörténe
lem 80, szónoklattan 20, keleti nyelvek 40, szertartás
tan 20, kanonjog .80, dekretalesek 160 előadásban tár
gyaltatnak. A tudori rangfokozatok közől a borostyán
koszorú megszerezhetó a második, a licentiatusság a
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harmadik, a tudorság a negyedik ev végén A hit
tani karnak van 10 tagja. A három évre terjedő

jogi tanulmányok tárgyai közül a római jog éven
kinti 210, a polgári jog 108, gazdasági jog 150 és a
nemzetközi jog 72 előadásra osztatik. E karnak van 17
tanára. Az orvosi tanfolyam nem érdekel. Egyébiránt a
tanárok száma 29. - A még nem egészen szervezett
bölcsészeti karban a bölcsészetből az előadások száma
260, a számtanból 200, a természettanból 160, vegytan
ból 190, a növénytanból 40, a csillagászatból 40, az ás
ványtanból 20, a földtan és épitészet 10. A kari tagok
száma 15. Az egyetemmel nagyszámu muzeum és gyüj
temény van egybekapcsolva. A hallgatók vasár- és ün
nepnapokon tartoznak a számukra tartott istenitisztele.
ten jelen lenni, a szinházak, játék- és sörházak látogatása
tilos, nemkülönben a politika és hírlapirodalom is. Az
előadások bármi elhanyagolása, mely nem eléggé okada
toltatik, fel lesz jegyezve és ha bizonyos számot elért,
az illető eltiltatik az előadások látogatásától. Ki nem
bennlakó annak csak a rector által helybenhagyott la
kást szabad fogadnia, melyet változtatnia különös enge

.dély nélkül nem szabad.
(Észak-Amertka vallást' sta#szttkáfdhoz.) Green Gy.

nemrég érdekes statisztikai táblázatot tett közzé, mely
nek egyik része az Észak·Amerikában 1881-ben létező

keresztény hitfelekezetekr ől tárgyal, mig a másik az ősz

szes termesztmények statisztikáját tárja elénk. A táb
lázat első részéből nehány adatot közlünk, melyek tán
képesek lesznek az olvasók érdeklődését kielégiteni. 
Green szerint az 1881. évben a katholikusok száma
6,174,202, a templomoké 5670, a papoké pedig 6012,
ugy, hogy 1047 lélekre esik egy pap. Az Egyesült-Álla.
mok minden vidékén élnek katholikusok, kizárólagosan
katholikus állam Uj-Mexikó. A protestansoknak minden
felekezete, vagy angolosan mindenféle elnevezése (deno
minations) van képviselve. Körülbelül 100 prot. felekezet
van. A protestansok ily szétzüllése természetes követ-
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kezménye az általok felállitott szabadvizsgálat elvének,
melyet még könnyüvétesz az amerikai államok hitkő

zönye. Az 1787-iki alkotmány ugyanis kimondja a teljes
vallási függetlenséget. Nem ismer államegyházat, nincs
egyház, mely a többi, gombamódra szaporodó fele
kezetekkel szemben állami supremátival birna. Az állami
tanodákban nem adatik elő vallástan, de az egyes fele
kezetek jogában áll felekezeti iskolákat állitani. Ez el
vekhez hiven a katholikus egyház sincs jogi személynek
elismerve s azért netáni vagyona mindig püspöke neve
alatt van betáblázva. A protestans vallásnak ama sok
felekezete sokszor csak lényegtelen dologban ter el egy
mástól p. o. a szeritirás ezen vagy azon helyének ma
gyarázatában, de mindazonáltal minden felekezet külön
jogi szervezettel bir. Legnagyobb számban vannak a
baptisták vagy mennoniták, többnyire földmivelők és
kereskedők képezik tagjait; számuk 2,133,044·re tehető

24,704 templommal, (tehát bár csak egy harmadát teszik
a katholikusoknak, mégis négyszer annyi templommal
rendelkeznek,) Papjaik száma 15,402, mig tehát a katho
likusoknál 1027 lélekre esik egy áldozár, addig e fele
kezeteknél jnár 139-re. Legközelebb állnak a methodis
ták, kiknek 2 felekezetök van: a Wesleyanusok és wa.
tefieldianusok. Számuk 2J400,ooo-re tehető egy papra
esik 181 illetve 230 lélek. - Vannak lutheranusok
684,570-en. presbyteranusok, aristocratikus egyházi al
kotmánynyal, kiknek száma 583,377 -re tehető, hasonló
számban vannak a christianusok és congregationalisták.
A mormonok száma 110,377; 3906 pappal, tehát egyre
esik 28 hivő. Vannak még tánczoló quakerek (Schaker)
tunkerok, adventisták, másodadventisták, szabadok s az
uj ]eruzsalem felekezete stb., kik mind a szentirás kü
lönféle magyarázatából jutottak az elágazó irányokba.

(Irodalm t" hi-rek.) Friedrich, lipcsei kiadó, a világíro
dalomnak történetét adja ki, több kötetben, egy-egy 30
ivböl fog állani s ára 7 mark 50 fillér. Három kötet (áz
an~ol, lengyel, olasz irodalom) még ez évben jelell~k
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meg. A jövő évre kilátásba helyezte a magyar és spa
nyol irodalom tőrténetét. - Az ágostai öreg ujság Mün

chenbe költözött; azt rnondják, hogy ha öreg ember la
kást változtat, bizonyos a halál. - Az Ágostában meg
jelenő kath. napilap, "Augsburger Postzeitung" még
most is igen érdekes s a nem németek számára kelle
mesb olvasmány aGermaniánál. - Lüken Henrik, a
rneppeni főtanoda aligazgatója (conrector) szept. 22. meg·
halt. Az ó-világ vallásrendszereit igen jól ismerte, e te
kintetben szakember volt. "Az emberi nem hagyományai"
czimü müve (Münster 1856.) franczia, magyar, dán, hol
land, olasz nyelvre fordittatott; számos más müvet is irt
e ,nemben, melyekben nem csak az adatok sokasága
nevezetes, hanem a rendszeres előadás is méltó az elis
merésre. - A középkori ascetikus irodalomnak legszak
avatottabb ismerője és kitünő palaeographus, P. Denifle
Henrik, dominikanus, átvizsgálva az olasz és franczia
Imitatio kódexeket, melyekre a Gersenisták hivatkoznak,
azon eredményre jutott, hogya tizenötödik század má
sodik felénél egyik kodex sem régibb. Értekezésének
ezen Gersennel foglalkozó részét Denifle az innsbrucki
Zeitschrift für kath. Theologie f, évi negyedik (utolsó)
füzetében közli, folytatását igéri. - Mivort, angol kath.
tudós, ki merész állitásoktól nem ijed meg, uj művet

irt: Natur and thought (természet és gondolat) melyben
a szellem és természet közti viszonyt részletezi. - A
hires Vianney (ars-i plebános) predikácziói megjelentek
Lyonban. (Sermons du Venerable Serviteur de Dieu J.
M. B. Vianney) négy kötetben, mindenik 400 lapos. Ára
IS frank. - Bolanden egy uj regényt irt: Savanarola.
Két kötet. Ára 5 mark 50 fillér. Kirchheimnáljelenik meg.

(Utóhangok sz. Terézia há1'omszdzados iirtttepére.) Mely
művek voltak azok, melyek szt, Teréziának oly nagy hirt
szereztek, melyeket neki a scientia infusa sugallt? De
la; Fuente Vincze a szorgalmas spanyol búvár nem rég
kéziratok nyomán adta ki a szent szüznek müveit és öt
osztályba sorozta azokat: 1. tőrténelrni, 2. életirati, 3.
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fegyelmi, 4. oktatási és 5. vegyesek. Az első, történelmi
müvek általános utmutatásokat tartalmaznak a tökélete
sedésre. Sz. Terézia is, mint Krisztus Urunk coepit fa
cere et docere, életében, tetteiben mutatta azt, mit irataiban
elénk ad. Szükségesnek mondja, hogy az elmélkedés
által tökéletességre emelt lelki élet külsöleg is nyilat
kozzék az evangeliorni tanácsok heroikus, hősi fokban
való teljesitése által. Az életleirási részlet e három mü
vét öleli fel: "életem," a "zárdaalapitások könyve" és
"tudósitásaim". Ezek azonban nem száraz életleirások,
hanem füszerezvék lelki életének eseményeivel. A fe
gyelmi rész tartalmazza azon fegyelmi szabályokat, me
lyek első rendben szerzetes társnőit, a karrnelita-apáczá
kat, illették. A negyedik oktatási rész három szakaszból
áll: "Gondolatok Isten szeretetéröl" tartalmazzák az is
teni kegyelem hatásait, melyeket a sz. szüz lelkében ta
pasztalt, a második: "a tökéletesség utja" életszabályo
kat tár elénk, külőnősen szől az imáról, külőnféle ne
meiröl és befejezésül a "miatyánk"-nak kenetdus, épületes
fejtegetését adja; melyet az ünnepély alkalmából kiadott
Nogáll püspök, végül "a lélek vára" czimü szakaszban a
vár különféle termei, lakosztályai képében mutattatnak
be a szentség különféle fokai. Becsre nézve ez utóbbi
tultesz minden más müvén. Vegyesek: l) Fohászok ezek
a szent áldozás után való röpimák, melyeket a sz. szüz
leirt, ha szive tuláradott. 2) Velős mondatok és énekek
összesen 2g. Említésre méltó még a) 19 kisebb dolgozat
és két beszéd. b) levelei, összesen 406, melyek most is
nagy lelki gyönyört okoznak. Az első német teljes kia
dás Würzburgban jelent meg 164g-ben. Ujabb keletüek:
Jocham Schwab Regensburg 186g-70.

(Levél Ugodról.) Minthogy folyóiratának régi olva
sója vagyok, engedje meg, hogy soraim napvilágot lás
sanak. Junius ll-én az ugodi plebániában nagy ünnepély
volt. E napon szentelte föl ft. Lukácsek János plebános
ur a homok-bödögei templomban a Czuppan László hive
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által egészen köböl készült oltárt, mely fölött a lourdesi
szent szüz gyönyörü kivitelű képe ragyog, mint Berna
dettenek a szikla fülkéjében mennyei fönségében meg
jelent. A képet Hercz Dávid pápai müvész készitette.
Az idő zordensága daczára a vidék összes hivöi képvi
selve voltak, az ugodlak pedig járdalatilag jelentek meg.
Plebános urunk a bold. Szüz igen nagy tisztelője lévén,
előadta a 18 jelenés történetét s Mária nagyságáttöbbek
között mondván : "kimondhatlan nagy dolgokat cseleke
dett az Ur a bold. Szüz Máriával. Szebb az ő szépsége
a napnál s tündöklőbb az ég minden csillagainál ; jósága
mélységesebb a tengerek mélyénél, irgalma számosabb a
tenger csöpjei, a fűszálak és fák leveleinél, irántunki
anyai szeretete lángolöbb a tüzelt tüzénél ; e végett én
ha bármikor is róla akarok beszélni, míndig ugy érzem
magamat, mintha egy tengerparton állanék, melynek vize
a partoknál kicsiny, de minél tovább megyek benne, an
nál nagyobbnak és megmérhettenebbnek találom azt,
akarom mondani: bármily szempontból vizsgálom is a
bold. Szüzet, mindig megmérhetlen s megfoghatlannak
találom őt, s ekként mint igen gyönge s gyarló teremtés
képtelen vagyok róla méltólag beszélni" stb. A hivek
ezrei meg ezrei voltak jelen s a szónokkal együtt rnind
nyájan a megindulás könyeit hullaták. A lourdesi magyar
processió fogadalmi imáját mi is megujitottuk s ekként
a lourdesi sz. szüzzel mi is gyermeki szent frigyre lép
tünk, lévén e tekintetben talán az elsők az egész vesz
prémi egyházmegyében. E kedves napnak emléke soká
fog élni lelkünkben, vagy tán mindenkorra; mert attól
fogva a Mária tisztelőinek disz es csapata. megkétszere
sedett, de sőt naponkint szaporodik. Antal Ferencz.

-----------------------
Szerkeszti r Z A D O R I JÁ N O S.

E/6ftzetés/ dlJ egész évre 6 frt. oszt. ért.

is~ter.Ont, 1882. N)iomatott Buaárovits Gusatévnál,



ÁRPÁDHÁZI B. MARGIT CANONIZATIÓJÁNAK
ÜGYE A XVIII. SZÁZADBAN.

A 11a{[yszombati érseki helyno"kség levéltdrából ko'zli:

BÉRESI EMIL.
levéltárnok.

B. Margit canonizatioját legelőször kéreimezte
Rómában öcscse, V. István király. Ez ugyanis, amint
a magyar Margit-legenda tanuságtétele szerint: "sz.
Margit halála után egy esztendővel és öt hónappal
- - kezde - - fényleni csodatételökkel " , tehát
1272. évi junius lj-a után azon kéréssel fordult X.
Gergely pápához, hogy elhunyt hugát a szentek
közé iktatná. A pápa azonnal elrendelte a tanuk
kihallgatását, s ez ügyet Fülöp esztergomi érsekre,
Fülöp váczi püspökre és a nem nevezett bakonybéli
cistercita apátra bizta. Ezek szintén haladéktalanul
hozzáfogtak a tanuk kihallgatásához, de mielött fel
adatukat bevégezték volna, Fülöp esztergomi érsek
meghalt. A pápa ennek helyébe Lodornér nagyvá
radi püspököt bizta meg a folytatással, s a tanuki
hallgatások jegyzőkönyve Gergely pápához fel is
küldetett.

Ez volt a canonizáti6 ügyének első stádiuma,
Mielőtt Gergely ez ügyben további intézkedé

seket tehetett volna, meghalt 1276. január 10- én.
Vj M. SioD XIIJ. kötet. XI. fiíie~. ~ l.~
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Következett utána V. Incze, előbb maga is
dömés szerzetbeli, mint b. Margit. Ó nem soká
hagyta a canonizationalis pert pihenni, hanem lát
ván, "quia per inquisitionem ipsarn (értsd a Gergely
[élét) de praemissis plena instructio non poterat per
venire" - uj két inquisitort küldőtt ki: Umbertus
Blauenet, káplánját és de la Corre, decretorum do
etort, veronai kanonokokat, kik egészen uj kérdő

pontok szerint uj inquisitiot tartsanak. Kiküldö le
vele kelt 1276. május q-én.

Knauz a M. Sion 5. k. 575. s k. ll. igen el
mésen mutatja ki, hogy ezeknek inquisitiója legalább
is 1278-ig folyton tartott. A jegyzőkönyvet - meg
halálozv án időközben V. Ince és V. Adorján 
XXI. János pápának küldték fel, egy hü másolatát
a margitszigeti kolostorban is hagyván.

Csakhogy ezzel azután a canonizatio ügye 
mondhatni - el is aludt. - Sürgettetett ugyan
1306-ban V. Kelemennél Andreas Hungarus által,
nemkülönben Corvin Mátyás által II. Piusnál 1465
ben, - de eredménytelenül.

Közel kétszáz év mulva 164 I -ben III. Ferdi
nánd király járul ismét VIII. Orbán pápához azon
kérelemmel, hogy Margitot canonizálná és tiszte
letére misét és officiumot engedne mondatni. Ó
evégből mind ama régi pert előkerestette, mind uj
vizsgálatot tartatott az esztergomi érsek által s ez
iratokat Rómába küldötte. Irt a cardinalis-collegium
nak, procuratort küldött Rómá.ba Sartorius Antal
dömés személyében. Azonban ezéljaihoz ö sem
jutott.

Ezen idők folytán azonban Margitot a boldog
és szent nevezetekkel illetni lassanként magától szo
kásba jött. Sőt Salvator János bibornok, pápai kö
vet 1409,ben Budán apostoli hatalmánál fogva 140
napi bucsut engedett mindazoknak, kik meggy6nván,
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sz. Margit templomát a nyulak szigetén meglatogat
ják és ott nyugvó sz. testét venerálják.

Ezen a nemzet közvéleményében szentnek tisztelt
jámbor királyleány canonizatiójának eddig eléadott
történetei, kivált Pray után, ismeretesek voltak. Is
meretlen volt azonban eddig az, hogya mult szá
zadban is történt mozgalom, hogy ünnepélyesen is
boldognak jelentessék ki.

E mozgalom - amint az alább közlött levelek
ből látszik - a dömés szerzet generálisától indult
ugyan ki, de e mögött aligha nem a hires Batthyá
nyi Ignácz gróf, ekkor egri kanonok, majd erdélyi
püspök állott.

De szóljanak magok az okmányok, melyeket a
nagyszombati vicariatus levéltárábólhiven kőzlünk.

.Forstinger La/os atya, a pesti Domonkos rendiek
priorja, Bdllyai Ldsz!óJzak, apát, esztergomi kanonok
és a primási szék üressége alatt káptalani helynöknek.

Reverendissime Domine Vicarie Generalis !

Domine ac Patrone Gratiosissime. Intendit Ordo
noster manus iterum admovere Prosecutioni Causae
Canonizationis B. Margithae Filiae Belac IV. Regis
Hungariae Quia vero Processus Strigonii 1644. super
immemorabili cultu Eidem Beatae exhibito construc
tus non amplius reperitur, quippe qui fato malo in
invasione in Hungariam facta a Duce Transylvaniae
anno 1645. periit, hunc novum (ut dixi) Ordo noster
Processum Authoritate Apostolica super dicto cultu
compilare intendit. Quapropter Reverendissimam
Dominationem Vestram ea qua decet Reverentia, sup
plex accedo: dignetur pro singulari sua Benignitate
acclusa hic instrumenta gratiosa Nominis sui sub
scriptione roborare, atque ratificare; sic enim suam
plenam Romae Fidem invenient, et ad Promotionern
causae Beatae nostrae multum conferént. Praeterea
humanissime supplico, ut si quopiam ad hunc, quem

~l*-
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desideratus effectum consequendum Monumenta Tyr
naviae in Archivo aut Cancellaria reperibilia forent,
exempli causa visitationes Pastorales, in quibus ali
quid circa cultum Beatae statutum fuisset, et prae
cipue processus Ab Archi- Episcopo constructus super
cultu nostrae Beatae annis 1640. et 1642. dum causam
procuraret P. Antonius Sartorius, hisque sirnilia, pari
ratione sua qua pollet Authoritate confirmare, atque
mihi tansrnittere dignaretur. Cedent haec omnia ad
DEI O. M. gloriam, Beatae suae honorem, et charis
simae Patriae nostrae singulare decus et ornamentum.
Queis ulterioribus gratiis commendatus perenno Re
verendissimae Dominationis Vestrae.

Pestini 5-a Martii

Devotissimus Servus
Fr. Ludovicus Forstmger

S. Ord. Praed. p. t. Prior m. p.

Azon okmányok pedig, melyeknek hitelesitését
P. Forstinger kéri, a következők:

I. IV. Béla király azon okiratának kivonatos
másolata, melyben a pesthegyi vár és a nyulak szi
geti zárda felépítését jelenti ki. "Anno Dni 1258."
Fejérnél IV. II. 454. 1. -- Ezen másolatra hitelesen
reá van vezetve, hogy eredetije a pesti Clarissák
levéltárában őriztetik. (L. Knauz. A nápolyi Margit
leg. M. Sion 5. k. 562. 1. 2. jegyz. is.)

2. Rail Sebestyén "Parochus Neo - Budensis"
hitelesen bizonyitja, hogy sz. Margit ünnepén vagy
az azt követő vasárnapon Budaujlakről körmenet
szokott a nyulak szigetére a sz. Margit ká
polnájához vezettetni, a melyben a szentnek képe
szerzetének öltönyében. sugarakkal őriztetik, melyben
elég sokan vesznek részt. Aszigetbeli kápolnánál
azután sz. beszéd tartatik és énekes mise van.· Dél
után litánia. Ez ünnepen az oltár előtt lámpa ég.
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Megjegyzi azt is, hogy régebben minden szerdán
szolgáltak sz. misét e kápolnában sz. Margit tiszte
letére. -- Kelt ez irat 1770. febr.20.

3. A budai Clarissák főnöknője az egész con
venttal bizonyitja, hogy náluk sz. Margit tiszteletére
a következő nyilvános ünnepélyek tartatnak. Január
18-án mint a szent halála napján, reggel 7 6rakor
requiem mondatik minden szenvedő lélekért; 9 6ra
kor pedig zenés nagy mise a sz. Margit oltára előtt,

a melyen szerzetének öltönyében, de sugarak nélkül
ábrázolt képe van. Julius I 3-án, mint a vértanu sz.
Margit napján, 9 6rakor dicsbeszéd és azután nagy
mise mondatik, kitett szentséggel; e nap előestéjén

kitétetnek magyar sz. Margit reliquiái, melyek az
ünnep délutánján a hiveknek cs6kolásra nyujtatnak.
Ez irat, mely német eredetiben és latin forditásban
van becsatolva, kelt 1770. febr. 2 I -én.

P. F orstingernek ezen levele a csatolmányokkal
együtt az april 20-án tartott consistoriumban olvas
tatván, arra a következő válasz adatott:

Rende in Xto. P. Prior!

De cultu b. Margithae Belae IV. Hungarorum
Regis Filiae ab immemorabili praestito submissa mihi
instrumenta recognoscere et authenticare non valeo,
ni ea imprírnis, quae copiam sapiunt ipse cum origi
nali instrumento conferam. Testes autem, qui de hoc
cultu testimonium perhibent, aut ipse, aut medio de
putati, forma, per Constitutiones Canonicas prae
scripta examinem, et in veritatem eorum, quae illi
fatebuntur canonice inquiram. Optarem sane in getio
hoc ad majorem Omnipotentis Gloriam, qui glorifi
catur in Sanctis suis, PV-ae suique ordinis conatus
adjuvare. Finem in hunc tabularium officii inspici jussi,
an non repositus ibi sit processus super immemorabili
ejusdem Beatae cultu, anno 1644. ut scribit PV-a,
erectus; ast nec ille, nec aliud in praesenti negotio
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deserviturum instrumentum hic reperitur. Quae dum
pro sui directione Eidem significo, religiosis precibus
commendatus maneo

P. V-ae
obsequiosus in Xto.

Ladislaus Bátlyay m. p.

Erre P. Forstinger következőleg válaszolt.

Reverendissime Dne! stb.

Quando quidem Reverendissima Vestra Dominatio
per benigne mihi in Causa Canonizationis B. Marga
rithae Belae IV. Filiae rescribere dignata sit, sub
missa instrumenta in paribus cum suis originalibus
conferenda, alia vero canonice examinanda fore; quia
Perillustris Dnus Sztupiczki originale, I) quod prae
manibus habet extradare recusat, paratum nihilominus
se afferat, ut hic desiderata fieri queat col1atio; Testes
pariter circa reliqua instrumenta, ut personaliter coram
Rndissima Vestra Domiatione comparerent aut absolute
prohibentur aut nonnisi maximis cum expensis se co
ram sistere valent; hinc demisissi me suplico, quatenus
Reverendissim a Vestra Dominatio pro cornperta sua
benignitate profata instrumenta medio alicujus De
putati hic examinanda curaret secundum formam a
Canonibus praescriptam, ut ita et desiderio P. mei
Generális, qui eatenus continuo me molestat, satis
facere valearn. Quam Gratiarn, indignis meis meorum
que precibus constanter demereri contendam.

Reverendissimae Dominatiosis Vestrae
Pestini 8-va Junii 1770.

Devotissimus Servus
P. Ludovz"cus Forstitlger

Ord. Praed. p. t. Prior m. p.

, . l) Itt IV. Béla királyt fen emlitett okirata értetik, melynek másola-
~raaz ugyanitt nevezett "Perillustris Dr. Sztupiczki" vezette az authentleát.
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Ment-e és minő válasz P. Forstinger fentebbi
levelére, arról levéltárunk felvilágositást nem ad.
Ámde az ügy további folyamára érdekes világot vet
gr. Batthiányi Ignácz, akkor egri kanonoknak ugyan~

csak Bányai László káptalani helyetteshez intézett
levele és az arra következett válasz.

Reverendissime Domine stb.
Causa B. Margarethae Belae IV. filiae introitu

approbandi cultus immemorabilis, qui huic Servae
DEI public e defertur, Romam deducta est, pro cujus
felici progressu necessarium omnino est, ut Inquí
sitio Canonica super Actibus Publici Cultus huic
Servae DEI deferri soliti peraguntur, punche deutri
ipse concinnavi, felicem me reputans si tantam mihi
adsciscere valeam Protectricem, quae me in aeterna
tabernaeula recipiat, ipsius itaque honoribus afferam
meam et facultates meas consecravi Reverendissi
mam DV-am nunc enixe oro, dignetur Rssimos Dnos
Praefectum Serninarii Buden, ac Parochum Pestien.
cum Vice-Praefecto ad Inquisitionem hane Budae
et Pestini peragendam deputare, Mandatum vero
Cornpulsorium mihi transmittere, cui incumbet testes
statuere et puncta interroganda (igy) suppeditare.
Non dubito Rssma DV-a hoc mihi beneficium non
denegabit qui dum me fraternis favoribus commendo
maneo jugi cultu

Rssimae DV-ae.
Agriae 7-a Maji 1770.

Servus et frater in Xto
Ignatius Comes de Battht'an m, P.'

Can. Agrien. Abbas de Ják.
B. e levelére Bányai László káptalani helyettes

junius 2-áról kimerítőbben válaszol:
Illme ac Rssme Dne Comes! stb.
Ad litteram Illustritatis Vestrae in causa B. Mar

garithae super ad me datam, sequentibus inservio.
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Urbanus VIII. non solum prohibuit exhibitionem pub
lici cultus Dei Servis non baetificatis aut canonizatis,
verum etiam voluit a quocumque Ordinario vel Dele
gato inquisitionem agi in eorum famam virtutes ac
miracula, nisi prius confecto legitim o processu, et latam
per Ordinarium vel Delegatum sententiam ostensum
fuerit, satis paritum Decretis ipsi public um cultum
prohibentibus.

Et licet haec pontifieia constitutio agat de Servis
Dei via non cultus beatificandis, certum nihilominus
est ex secundo Benedicti XIV. libro de Servorum
Dei beatificatione et Beatorum canonizatione Cap. 17.
quod sicut postularores, quorum causae per viam
non cultus progrediuntur, processum super eodem
conficere atque ab ordinato vel delegato Judice
sententiam, in qua ipse non cultus approbetur, re
portare tenentur ; ite, servata proportione, onus est
postulatorum, quorum causae procedunt per viam
casus excepti, curare, ut conficiatur processus super
eodem, et a Judice ordinario vel delegato feratur
sententia, ni qua pronuntietur constare de casu ex
cepto a decretis Urbani.

Jam si ad subversantem casum reflectam animum
et cogitationem, haud comprehendere valeo: qualiter
ex hucusque actis de eodem casu processus confici,
qualiter sententia ferri, qualiter denique eas us iste
per pronuntiationem sententiae ab Urbana constitu
tione exceptus declarari valeat ? eo praecipue huc
accedente, quod exceptio casus per IOllgissimztm et
immemoriaie tempzts 1

) unius e quinis a fata Constitu-

') E szavak "per longissimum et immernrriale tempus" Urbán con
stitutiójából vannak idézve, melyeknek magyarázatára legyen itt röviden

. megjegyezve, hogy a nevezett pápa eltiltotta a nem beatificált vagy canoni
zált elhunytak iránt szeuteket megillető tiszteletet mutatni, hozzá tévén:
"quod per supra scripta praejudicare in aliquo noluimus neque intendimus
íís, qui I) aut per communem Ecclesiae consensum, vel 2) immemorabilem
temporis cnrsum, aut 3) per Patrum virorumque sanctorum scripta, vel 4)
Iongissimí temporis scientia ac 5) tolerantia praefatae Sedis Apostolicae
vel Ordinarii celebratur." Alább pedig hozzá teszi: "InslIper Iongissimum
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tione exceptis casibus, in quali nos versari existimo
dificilioris sit probationis cum importet spatium cen
tum annorum metam excedens, et quidem non ad
praesentem usque diem, vel annum deduc: orum,
verum ante constitutionem Urbani VIII. adeoque
ante annum 1634. evolutorum.

Centenarii porro annorum numeri monumentum
probationis Benedictus XIV. citato Lib. cap. 23.
constituendum esse censet in historicis monumentis,
publicis instrumentis, Imaginibus, tabellis votivis et
caeteris, svadentibus cultum servi vel servae Dei
cepisse centum annis ante constitutionem Urbanam,
necnon ad eam usque continuatam fuisse. Ita tamen
momentum probationis centenarii annorum numeri
dictus Benedictus fundat in praemissis, ut testes se
cundum juris solemnitatem examinatos et deponentes
cum requisitis ad immemoriale tempus, adminiculi
loco admittat. Vult praeterea primo, ut cultus dicto
tempore adhibitus fuerit cultus non privatus sed
publicus; 2) quod non modo cultus publicus adhi
bitus fuerit centum annis ante constitutionem Urba
nam, verum etiam Ordinarii vel Delegati, tum usque
ad ejusdem sententiae confirmationem a Sacra Con
gregatione obtinendam; 3) quod hactenus indicate
accesserit scientia ac tolerantia Sedis Apostolieae
vel Ordinarii.

Quae omnia sicut in se dara sunt, et postulatori
bus gravissimum injiciunt onus: ita si docurnentorum
per Patrem Pestiensis Dominicani Conventus Priorem
mihi submissorum infirmitatem pensem, haneque cum
illis concentrem, nullam praesenti in casu secundi
exitus spem 'concipere valeo. Adduxit quippe fatus
Prior I -mo par Fundationalis instrumenti, in quo Bela
IV. Hungariae Rex filiam suam Margaritam speci-

tempus. illiusve immemorabilem cur sum intelligi declaravimus esse tempus,
centum annorum metam excedens." Magnum Bullarium Romanum. Luxern
burgii 1742. Tom. 4. Append. p. 34·
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alibus praeditam dotibus, excitati a se Coenobii alum
nam designat, 2-do bina instrumenta, Neo -- Budensis
Parochi unum, idque in Visitatione Canonica anno
1756. peracta fundatum; Sancti -- Monialium Bu
densis Conventus alterum, quod de cultu servae Dei
ab anno dumtaxat 17 I 5. inchoato adeoque ad prae
sentem causam nihil conducens perhibet testimonium.
Imo ipsis litteris ad me exaratis idem Prior, nescio
quo impulsus rationum pondere, inseruit: Annis 1640
et 1642. super cultu B. Margaritae Virgini a tempore
irnmemoriali exhibito processum per Archi-Episcopum
constructum fuisse, quod solidioribus utique argu
mentis demonstrari deberet, sicut et illud, num ex
constructo processu talem cultum mox nominatae
Virgini revera exhibitum fuisse evenerit; ac tandem:
num cultus ille publicus, adeoque cum scientia et
tolerantia Summae Sedis, vel Ordinarii exhiberi soli
tus nunquam fuerit interruptus.

Caeterum in citato Libro cap. 17. SSmi Dni
Nostri Benedicti XIV. verba sunt: "Si confectus vero
non sit ab Ordinario processus super casu excepto,
petuntur littere remissoriales pro ejusdem confectione
auctoritatc Apostolica." Dignetur igitur remissioriales
exoperari, atque etiam motiva tum pro pronunciatione
sententiae .sufficientia suppeditare, defungar ego pro
exeli posse meo delata mihi modo exposito provincia.
Qui in debito honoris cultu indesinenter persevero
Illustritati Vestrae

obsequentissimus servus
Ladislaus Bányay m. p.

Elijesztették-e Batthyányit és a döméseket a
felsorolt formálitasok nehézségei és abbanhagyták e
a dolgot, vagy ha folytattak, mit tettek még, ezzel
bár kitünöen rendezett és katalogizált levéltárunk
felvilágositást nem ad. Itt bizonyára semmi további
nyom nem lelhető. Egyébiránt b. Margitot forma-
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szedi canonizati6 nélkül is szentnek tiszteli a magyar
egyház, s napját misével és officiummal üli: s az is
bizonyos, hogy e rendkivüli szeretetrernéltő szent
szüz a mennyben a boldogok között könyörög földi
hazájáért, melyet a -- magyar legenda tanuságté
tele szerint -- éltében oly forrón szeretett.

AZ ASSZIR-BABILONI ÁSATÁSOK ÉS A KIRÁ
LYOK KÖNYVEI.

(Vége.)

Annaleseiben többek kőzt ezeket mondja: "Uralko
dásom elején ostromoltam és bevettem Szamariát, foglyul
ejtettem (27800 lakóját), So kocsit visszatartottam királyi
használatomra. Ezek helyébe (akiket foglyul ejtettem)
oly országok lakóit telepitettem, mely országokat meg
hóditottarn." Miután Szargon diadalait igen terjedelmesen
iratta le az utókor számára, annaleseiből kivehetjük,
melyek voltak azon országok, melyeket ő meghóditott, s
melyeknek lakóit ő Szamariába deportálta. Igyaszentirás
mondja, hogy Szargon Palesztinába Babylon, Cutha,
Sepharvaim stb. lakóit helyezte el. És Szargon csak
ugyan állitja, hogy ő legyőzte Marduk-bal-iddin (Mero
dach Baladan) babiloni királyt (akinek országahoz Cutha
és Sepharvaim is tartozott), és hogy lakosokat a hattik
(hethiták = Szyria, Palesztina népei az asszir elnevezés
szerint) országába deportálta. Azt is bizonyitanijátszanak
az asszir ékiratok, hogy izraeliták Médiába is lettek at
helyezve, rniután épen ez időtájt győzte le Szargon a
médokat - ezzel pedig a Tóbiás ellen felhozott objectiók
jó része esik el.

Izrael bukása után judának sem volt nyugta, miután
az asszir hóditás diadalmentében nem akart megállani;
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annál is inkább, mert ut Egyptomba az asszir aspirátiók
eme fötárgyára, J udán keresztül vezetett. A Juda ellen
intézett támadások legnevezetesbike Szennacheribé, mely
lyel a szeritirás bőven foglalkozik. Az asszir király
Lachisban táborzott a szentkönyvek értesitése szerint és
egy asszir féldomborkép őt ábrázolja, amint "Lakisu"
ban átveszi a hódoló fejedelmek ajándékait. Innét Rab
sacest küldte, hogy a jeruzsalembelieket megadásra birja.
Rabsaces káromolja az Urat mondván, hogy Jehova
sem tudja megmenteni városát, valamint Hamath, Arphád
és a többi város istenei sem tudták városaikat Asszir
ellen megvédeni. Ezechiás jámbor király feleletre sem
méltatva a káromlót, Isten nevében Izajás próféta által
biztositva folytatta az ellenállást. Éjjel pedig eljött az Ur
angyala és az asszirok táborából J 8500 embert megölt.
E kudarcz igazságát az asszir évkönyvekben persze, hogy
csak a sorok kőzött olvashatjuk, mert az ugysem tehető

fel, hogy Asszir büszke fejedelmei diadaljelentéseikbe
ilyeneket is leirtak volna. De elég az, amit mond: eljött
Jeruzsálem elé, itt fogva tartotta a királyt, mint "madarat
akalitkában" de azután sokáig ezen a frázison nyargalva
kerülgeti a dolgot és végre is a kimeuetelröl nem értesít,
hanem uj hadjáratokról kezd beszélni. Sapienti sat.!

Sennacherib halála után még egyszer feltünt az asz
szirok 'szerencsecsillaga Asszurbanipal alatt, de ekkor
igen rövid időre. Ez birta Egyptomot, Kis.Azsiát (Lydia
= Lud, Pisidia = Phust = Phut, tehát Judith kora való
szinüleg ide esik.) Babyloniát a régi Asszyria birtokain
kivül. De Saul-mugina babiloni helytartó általános láza
dást készitett elő, melylyel az asszir uralom meg nem
tudott birkózni; tartományai lerázták a nehéz igát és a
hajdan oly hatalmas ország királyai csekély területre
szorulva folytonos villongással siettették a birodalom kö
zelgö végbukását, mely 625-ben Kr. e. be is követke
zett. Az Elő-Ázsia fölött gyakorolt uralmában utódja
lett Babylonia Nabopolassar királylyal, ki agg kora miatt
fiát küldte, hogy Asszyria volt tartományait Babylonia
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számára meghóditsa ; ez Nabuchodonozor volt, Babylo
niának, sőt az egész régi Elő-Ázsiának kétségkivül leg
nagyobb királya.

Nabuchodonozor annalesei igen csekély terjedel
müek, mert a nagy király nem diadaljelentésekkel, hanem
nagyszerü építésekkel akarta megörökiteni nevét, innét
van, hogy Nabuchodonozor nem is jegyezte fel, hogy ő

a zsidókat a babiloni fogságba hurczolta. Miután a
zsidók fogsága soha senki által kétségbe nem vo
natott, azért a szent könyvek ezen állitásához ugy
sem kell még bizonyiték ; itt is látjuk tehát az Uristen
bölcseségét "qui in necessariis non deest, sed in super
fluis non abundat." Épen annyi argumentumot adott szent
vallása védőinek kezébe, amennyi keU, hogy az ó-szö
vetségi szenttörténet ellen intézett minden támadását visz
szavérhessék. Ime, az itt mondottakban a Liber Regum
Van jelenleg külsö és elvirázhatlan okokkal bebizonyitva;
de ezen az alapon igen könnyen tovább lehet épiteni
az ó-szövetség apologiajának épületét. Igazán beteljesed
tek Krisztus Urunk ezen szavai: "Surgent viri Ninivitae
adversus generationem hane et condemnabunt earn, való
ban megszölaltak a kövek és agyagcserepek, hogy tanu
ságot tegyenek hithideg korunknak az örök Igazságról.

II. Dánt"el és az éktratok.

Ha azon világosságot tekintjük, mellyel Isten pró
fétái által a jövő titkait felfedé, hogy egyrészt szen t
kinyilatkoztatásának az isteni eredet külsö jellegét és
bizonyitékát megadja, másrészt pedig a világot, az Ige
megtestesülésére és a megváltás nagy müvére elökészitse,
- ezen világosságot a legfelső fokban Dánielnél találjuk
meg.

Dániel volt az, aki öt századnak politikai történetét
a Szentlélek sugallatából előre megmondta; ő volt az,
akit az Ur kiszemelt arra, hogy általa a Megváltó eljö
vetelének idejét mathematikai bizonyossággal előre ,
és pedig majd hatszáz évvel előre - megmondja.
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Ha továbbá Egyptom volt szinhelye az isteni Min
penhatóság csodáinak, melyeket az egy igaz Isten Mózes
által müvelt, akkor Babylon szintere az isteni Mindentu
dás legnagyobb csodáinak, melyeknek választott edénye
"Dániel" volt.

Ezen jövendölések mathematikai határozottsága és
a déli napsugárral versenyző világossága természetesen
nem illik bele a ratiónalisták rendszerébe, mely a pró
fécziát csak ájtatos ömlengésnek és hazafias ábrándozás
nak szeretné tekinteni, s igy nem kell csodálnunk, ha
Dániel könyve korunknak észistenitö "tudósiban" legel
keseredettebb elleneire talált. Mert ha egyszer elismerik,
hogy azon jövendölések, melyeket most Dániel kőny

vében olvasunk, igazán hatszáz évvel Krisztus Urunk
születése előtt lettek irva, nyomban el kellene ismerniök a
jövendölések valóságát, a természetfölötti vallás léte
sézét - egy szóval dugába dűlne a nagy apparatussal
felállitott egész rationalista hitvallás; és ami ennél még
keserűbb lenne, le kellene mondaniok a nevezett
doktor uraknak, a "freier forschender deutscher Geist"
legujabb és "legdicsőbb" vivmányáról, le kellene mon
daniok azon kissé magas véleményről, melyet az emberi
észről s kivált saját eszökről táplálnak, el kellene fogad
niok azt, amit régen mint babonaságot, gyermekeknek
és müveletleneknek való mcséket a "tudományos discus
sióból" proscribáltak.

Ennyit egy szerre követelni mégis csak sok volna;
nem csoda tehát, hogy az egész rationalista tábor unisono
"nem"-mel válaszol a Dániel czimszerüségének kérdésére,
annál is inkább, mert reczeptes könyvében ilyen bajok
ellen is talál egy szert, melynek neve: "vaticinium post
eventum."

Elég gyorsan végeznek tehát a megelőző több mint
két ezer év egyhangu bizonyságával, egyszerüen azért,
mert "bölcsészeti" rendszerükbe nem illik. És épen
ugyanezek az urak nem átallják másoknál beszélni elö
itéletekről, holott épen ők a legdurvább előitélettől elfo-
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gulva, két évezred történeti tanuságot elvetik és pedig
épen "dogmatikus czélból, " amely eljárást oly nagyon
szeretnének a katholikusokra rábizonyitani.

Annyi bizonyos, a Dániel authentiájában való hit
a pretestans theologusok nagy részénél egy hallatlan
logikai hibának esett áldozatul. A "bibliai kritika" volt
hivatva arra, hogy olyan szőrnylogikát szüljőn, melynek
segélyével egy legalább is kétes subjektiv nézet alapján
történeti tényneket lehessen tagadni. Majdnem hihetetlen,
de azért mégis megtörtént.

A "legalább is kétes érdekü hypothézis" az, hogy
a csodák lehetetlenek. És hogy ezen hypothézis kétes
értékű, azt még a materialista is elismerheti.

Alig van ugyanis materialista, aki föltétlenül meg
volna győződve az anyagelvüség igazságáról, mert ily
tévelyt tökéletes odaadással elhinni, oda ha nem is eviden
czia, de legalább is jóval elfogadharöbb argumentumok
kellenének, mint milyenek Vogt, Darwin stb. kártyaház
hypothézisei; de annál nagyobb a száma azon szeren
csétleneknek, kik a materialisrnust valószinünek tartják
- többnyire ugyanis érdekükben is áll az illetöknek.
hogy a keresztény vallás igaz ne legyen. Már ezeknek
álláspontjából is nem igaz a ratiónalizrnus sarktétele.
mert ha pusztán csak lehetséges is, hogy egy személyes
Isten létezik, akkor már lehetséges a csoda is.

Azok tehát, kik a csoda emez absolut lehetetlen
ségét állitják, még a személyes Isten létezésének lehe
tőségét is kell, hogy tagadják: és ezt más réven nem
tehetik, mint a százszor megczáfolt materialismus felleg
hypothézisei formalis csalhatatlansága alapján. Ez ugyan
gyenge alap, és ahhoz plane gyenge, hogy ilyen elvek
nyomán historiát jcsináljanak'"; az ilyen történetcsinálás
igazán nem egyéb, mint tépde1ése a történelem la;pjai-:
nak; az pedig második magyar biboros Cicerónk szerint
nem tudomány.

A bibliai rationalismus "patres"·ei tehát kirnondoc
tá~, hogy Dánielt egy palesztinai zsidó irta az Antióchu.~,
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féle üldözések korában hitsorsosainak vigasztalására és
bátoritására. Az ifjabb nemzedék pedig látva a patresek
ezen unanimis consensusát, csak annyit mond, mint pl.
Nöldeke, hogy "az abgemachte Sache"; "és más nem is
védi Dániel authentiáját mint egynehány tulbuzgó apo
logista." - Ez az apologista szó itt ismét annyit akar
jelenteni, hogy mi nem historiai, hanem egyedül dogma
tikai czélból védjük Dániel authentiáját; hogy a "dogma
tikus előítélet" mely részen található, már láttuk.

Daczára ezen hamis alapelvnek a rationalisták ér
veléseiket külőrnben elég ügyesen és nagy sikerrel
folytatták. Igaz ugyan, sikerüket nem az igazság meg
győző erejének köszönhetik, hanem sokkal inkább ko
runknak a hitetlenségre és kalandos hypothézisekre hajló
szellemi irányában; de annyi áll, hogy a protestans
biblicusok nagy részénél Dániel elvetése készséges kö
vetőkre talált.

Hogy nem helyes a rationalisták költeménye Dániel
eredetéről, azt aki akarta, csupán történeti érvekből is,
mindig be láthatta. Mert rnindenekelött az nem igaz,
hogy Dánielben csak Antiochusig van meg a kelet
története: az egyedül helyeselhető magyarázat szerint
az a römaíakíg, azután a kereszténységig sőt tovább van
folytatva. Ha tehát azt mondják, hogy Antiochus korá
ban iratott, mert az Antiochusig történteket külömben
nem tartalrnazhatná, ezzel mitsem segitenek a dolgon,
sőt ellentmondásba keverednek saját elvükkel - mert
az Antiochus utániak előre mondását elismerik. Ezen
csak ugy segíthetnének, ha legalább is Nagy Konstantin
korába tennék szerkesztése idejét, de ilyet még ratio
nalista sem tehet, hacsak a formalis eszeveszettség bé
lyegét szántszándékkal homlokára ragasztani nem akarná;
hiszen már Krisztus U runk is hivatkozik Dánielre 
erre nézve azonban még a renanisták is kénytelenek
legalább annyit elismerni, hogy Dániel könyve a "názáreti
próféta" korában már a valódi próféczia tekintélyére
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vergődött. Akár hogyan erőlködik tehát az egész tábor.
Dániel könyvéből a vaticiniumokat eltüntetni nem fogja,

Azután a fennen hangoztatott "éleselmü és szelle
mes" kritika diszes jelzőinek csak hamisságáról tanus
kodott, midön már egyszer meg akarta próbálni a sok
tagadás után változatosság ked veért állitással is fellépni;
Dániel könyve írását akarta nagybö1csen meghatározni
- persze saját szája ize szerint; és abban állapodott
meg, hogy mint az ész dogmáját (egypár rationalista főhős

infallibilitásának szakállára) elfogadja a Kr, U. III. szá
zadbeli neoplatonicus Porphyriusnak ál1itását, mely szerint
egy zsidó az Antiochus féle üldözések alatt irta Dániel
könyvét. Arra persze nem gondolt az éleselrnű kritikus,
hogy az Antiochusféle üldözések alatt, midön a buzgó
zsidók arra intették hitsorsosaikat, hogy Antioehus pa·
rancsainak ne engedelmeskedjenek, hogyelJene fegyvert
ragadjanak Dániel könyvével tépte volna fel, oly főalak

kal, mely Nabuchodo nosor udvarában élt, és amennyire
tehette Isten törvényének áthágása nélkül, a pogány
szokáshoz is némileg alkalmazkodott; arra nem gondolt
a mélyen kutató szabad német szellem, hogy ha az An
tiochushoz korabeli üldözések alatt a körülményekhez
képest már kellett volna valami történetet összehazudni,
ez bizonyára valami szabadsághösé lett volna, nem pedig
Dánielé. Erről a kritikáról mondja helyesen Krabenbauer
j. t. atya: ,,0 Stümperei des armen Menschenwitzes."

Ezekből látjuk, hogy Dániel kritikusainak argumen·
tatiói valami erős lábon soha sem állottak. De az emberi
romlott természet a rossz felé gravitálván, megtörtént,
hogy még okos emberek is elfogadták a rationalismus
ezen állitásait. Ezek közt foglalt helyet Lenormarit Fe
renez is, a babiloni régiségek legalaposabb ismerője, ki
bevallja, hogy a Berchthold, Corrodi, j ahn, Gesenius stb.
által felhozott argumentumok neki elején megczáfolatla
neknak. (irrefutés) látszottak; csakhogy aki őszintén

keresi az igazságot, annak az örök Igazság, aki azt
mondá, hogy "quaerite Dominum et confirmamini" meg

Uj M. Sion XIII. kötet. XI. füzet.
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is nyitja szemeit. Igy Lenormant is az előbb már közzé
tett hamis nézetét elvetette, és visszavonta, miután (mint
maga mondja La-divination et la science des présages
ehez les Chaldéens, qo. 1.) kizárólagosan tudományos
okok birták őt arra, hogy a hagyományos nézethez
visszatérjen.

Lenormant-nak az idézett műben és Vigouroux La
Bible et les découvertes moderries en Egypte en Palestine
et en Assyrie, Paris 1882. czirnű műve IV. kötetének
377-524 lapján kőzlőtt tanulmányai azok, melyek a
halálos itéletet mondják ki a rationalista sereg nierész
hypothézíseire, és pedig a feltámadt niniviták tanuság
tételei alapján. Ezeket hallgassuk ki röviden.

M.időn az emberek elhallgattak, megszólaltak a cse·
repek, megszólaltak a kövek, mint isteni Üdvözítőnk

előre megmondá (Luk. 19, 40.) és a következő vallomást
tették le:

Dániel könyvében a babiloni viszonyok és az egyes
szereplők jellemei oly hiven vannak festve, hogy való
ságos absurdum, hogy egy négyszázad évvel később

élő zsidó ezeket ugyeltalálta volna.

És mivel mi nem kardoskedunk hypothézisekkel,
hanem tényekkel szoktunk sikra szállani, tekintsük most
Dániel életének egyes mozzanatait az ék iratok által szol
gáltatott adatok világánál.

Dániel, a zsidó királyi család sarja, Nabuchodono
zor udvarában neveltetett: és az ékiratokból értesűlunk,

hogy az asszír- és azután a babiloni-királyhoz a legyőzőt

népek előkelő családjainak fiait a király udvarában,
babiloni szellemben nevelték, hogy annak idején ezek
közül nevezhessenek az illető népek fölé helytartókat;
- innen is van Dániel magas állása.

Dániel tanulta a khaldok könyveit és nyelvét - az
ékírást és az óbabiloni nyelvet (akkadi v. sumeri nyelvet,
mely a turáni nyelvekhez tartozik.) A fiuknak még sok
pénzurna is ránk maradt.
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Nabuchodonozor uj neveket adott a fiuknak - ez
is igazi keleti szokás. Ha Dániel írója a Seleucídák görö
gös udvartartása korában élt volna, erre aligha gondolt
volna. És ezen uj nevek közül Beltsázár és Abdenago
egészen babiloni eredetű; Sidrach és Misrach etymolo
giáját eddig nem ismerjük; ez valószinüleg a másolők

bűne, miután a nevek egyáltalában nagyon kilettek for
gatva eredeti alakjukból.

Azt is meg tudjuk már most érteni, hogy Dániel
milyen tekintélylyel birt már ifjukorában, midőn Zsu
zsanna ártatlanságát kideritette. Dániel, mint az előkelő

udvari iskola végzett növendéke mindenesetre már akkor
is valami magas állásra volt legalább is kiszemelve, és
igy tekintélyén nem csodálkozhatunk. Hogy Zsuzsanna
férjének nagy kertje volt, azon nincs mit csodálni, ha
meggondoljuk, hogy Babylon oly nagy terjedelrnű volt,
hogy még szándóföldek is voltak benne. Külömben Je
remiás is 29, S, ezeket mendja: "Épitsetek házakat és
lakjátok; ültessetek kerteket és egyétek azok gyümöl
cseit." A görög szöveg szójátékai nem bizonyitanak a
mellett, hogy a tőrténetke eredetileg görögül lett irva,
miután a görög forditók a (külömben épen keleti és
nem görög divatu) szójátékokat le szokták forditani, és
pedig néha az értelem rovására is. Bővebben 1. Viga
reux: Melanges Bibliques. Paris, 1882. 33S--361. lapon.

Dániel könyve szerint Nabuchodonozor sokat adott
álmaim -- és az ékiratokból tudjuk, hogy az asszir és
babiloni királyok álmaikat gyakran az egész ország szá
mára kőzzé szekták tenni; hogy pedig az álmok ügyes
megfejtőit már kezdettől fogva mily tiszteletekkel hal
mozták el, azt az Izdubar regéből is látjuk, melyben a
nevezett hős álmai megfejtéseért Heabaninak nemességet,
részvételt a tanácskozrnányokban, isteni disz t királyi
jelvényeket, más mindenféle kitűntetéseket, és végre
nejeinek szaporítását igéri.

Az aranyszebor felállítására nézve az ékiratokból

tudjuk, hogy Babilonban ez nem tartozQ~~ ~. ritkaságck

~2~
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közé. Igaz ugyan, hogya 60 rőfnyi magasság nem csak
hogy rendkivüli nagynak, hanem a 6 rőfnyi szélességhez
képest aránytalannak is látszik. De meg kell gondolnunk,
L hogy már majd félakkora szobrokról Babilonban He
rodot is értesít bennünket, 2. hogy a hatvanas szám
kerekszámban igen sokat is jelenthetett, miután a babi
loniak a hatvanas számrendszerrel számítottak, 3. hogy
alig egy könyve az ó-szövetségnek jutott el hozzánk oly
corrumpált állapotban, mint Dániel könyve (1. Lenormant
i. m. 173. 1.) E három pont akár melyike elég Dániel
könyve adatainak justificálá sára.

Az aranyszobor felá.llitásánál zeneeszközökön ját
szottak - ez is egészen babiloni szokás, mely épen nem
sokkal Nabuchodonozor kora előtt jött divatba. A zene
eszközök nevei közül csak kettő görög, sambykeről azt
általánosan elismerik, hogy szémi szó : symphoniáról (sum
ponja) l. Meier Hebr. Wurzelwörterbuch 719-720. karoz
sem görög szó : megmagyarázható ha nem is kháld gera
igéből, mégis a perzsa Karazból (l. Gesenius Hebr. und
Chald. Wörlerbüch ezen szónál.) Ezen két szó, mely
tehát mint görög eredetű megmarad, pesantherin (psalte
rium) és kitharos, nem bizonyit a kön yv későbbi eredete
mellett, miután a szérniták már jóval régebben érintke
zésben voltak a görögökkel ; igy eltekintve a cili ciai
háboruktól már Assurbanipalnak hódolt Gyges, Lydia
királya (1. Maspero Hist. ane. des peuples de l'Orient,
Paris 1878.)

Sidrach, Misrach és Abdenago(Abod·Nebo) nem
hajtottak térdet a sz obor előtt és emiatt tüzes kemen
czébe dobattak. Az ékiratokból értesülünk, hogy ez volt
szokásos büntetése azoknak, kik nem adták meg az iste
neknek a kellő tiszteletet, épen Nabuchodonozoról tudjuk,
hogy igen vallásos volt, és az ilyen törvényeket jobb
ügyhöz méltó buzgalommal teljesítette.

A szentirás arról értesit, hogy Nabuchodonozor
lycanthropiában szenvedett; a babiloni emlékek erről

ugyan directe nem értesitenek, ~ hisz történeti emlékre
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még alig akadtak Nabuchodonozor korától, tehát ezen
nincs mit csodálkoznunk - de annyi áll, hogy Nabucho
donozor uralma alatt egy usurpatornak kellett uralkod
nia; és ennek uralkodására Nabuchodonozor. kormánya
alatt más időt aligha lehet találni; épen ezért Nabuchodo
fl ozor ezen betegségét még rationalista irók is hajlandók
elfogadni, A király erről népeit egy iratban értesíti,
melyet Dániel könyve 4-ik fejezetében olvasunk, ez valódi
példányképe a babiloni udvari stilusnak, csak itt-ott
látszik meg a zsidó paraphrasta kezének nyoma.

Nabuchodonozor utódjait illetőleg egészen bizonyos
az, amit Dániel könyve mond. Eddig különösen Balthasar
király nem tetszett a rationalistáknak, hisz csoda is tör
tént vele - az ismeretes éjjeli lakoma alkalmával, és
azonkivül a görög irók Balthasarról mitsem tudva, Ba
bilon utolsó királyát Nabuchoc1onozornak nevezték. Most
már tudjuk, hog-y mi rejlik a dologban: az utolsó király
Nabunahid (Nabonedus) volt; fiát Balthasart azonban
társuralkodóul fogadta. Midőn a perzsák Babilonlát meg
támadták, Nabunahid király Borsippát védte, Balthasar
pedig Babilont. A perzsák ostromolták Babilon városát,
de erős falait át nem törhették ; de mivel az Eufrát a
városon keresztül folyt, elhatározták, hogy kivezetve a
folyót medréböl, ezen keresztül hatolnak be a városba.
A folyó elvezetése czéljából a perzsák elvonultak; rnidön
a babilonbeliek az elvonulásról biztos tudomást szereztek,
nem rejtve a közeli veszélyt, dús lakmározásnak adták
magukat. Ekkor tartotta Balthasar is őrőrnünnepét, mely
nek alkalmával szilaj jókedvében annyira ment, hogy a
jeruzsálemi templom szeritedényeit is profanáita ; és erre
a falon látszott egy kéz, mely lángbetükkel irta fel e
betüket : mene mene tegel ufarsin, Dániel megmagya
rázta az irást: Balthasar kinevezte őt a harmadiknak az
országban. (Egy későbbi compilator mitsem sejtve Na
bunahid létéről, bizonyosan másodiknak nevezte volna
ki Dánielt.)

A következő királylyal, Darius Médussal sem tudtak
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eddig mit csinálni az exegéták. Most már ki tudjuk jelölni
a helyét a világtörténelemben. Darius Medus nem volt
sem nem méd sem nem perzsa király, hanem Ugbaru,
Cyrus perzsa királynak babiloni alkirálya ; származásta
nézve méd lehetett.

Bél papjainak csalása szintén egészen babiloniai
szinezetü dolog. Nabuchodonozor maga mondja az egyik
feliraton, hogy Bél-Marduknak naponkint a következő

áldozatokat nyujtotta: egy nagy és kövér ökröt, halakat,
szárnyasokat, mézes bort, azonkivül Babilonia minden
vidékén termett bort állitott asztalára, és pedig mérhe
tetlen mennyiségben, mint a folyók vize. Mindez hova
lett volna, ha csak Bél csaló papjai azt a Dániel köny.
vében leirt módon el nem takarították volna)

Hogy ezek következtében Dániel benn volt az orosz
lánok vermében, az még ugyis igen valószinü volna,
ha a szeritirás arról nem is értesitene. Mert hogy eljárása
a pogányoknak nem igen tetszthetett, azt ki-ki elgon
dolhatja. Másrészt azonban feltehetjük, hogy a pogányok
nak még annyi befolyásuk volt a királyi udvarnál, hogy
kitudták vinni, hogy Dániel odakerüljön, ahova vélemé
nyük szerint való volt, t. i. a vesztőhelyre. Az elitéIteket
pedig, mint akárhány kép ábrázolja, igen gyakran az
oroszlánok vermébe szekták vetni. Hogy Isten Dánielt
csodálatosan megmentette, arról itt most nincs szó, midön
inkább Dániel könyve szerkesztésének idejével foglal
kozunk.

V égre könyvünk legutolsó része a sárkány törté
netét beszéli el; ez a sárkány valószinüleg kigyó volt;
thanan ugyanis sárkányt is, de kigyót is jelent. A ki
gyókról pedig áll, hogy a babiloniak kigyókat tartottak
templomaikban különösen magicus és manticus ezélokból ;
és olyannyira tulajdona a szémi népeknek, hogy nahas,
a kigyó közönséges neve, divinatiét is jelent.

V égre feleljünk meg röviden a rationalisták azon
logikájára, mely szerint: ha valamely könyv egy bizonyos
időről csodákat ir, azon könyvnek jóval későbbi erede-
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tünek kell lennie a benne rajzolt események idejénél.
Igy Dániel könyve már a csodák szempontjából is csak
akkor irathatott, midön a babiloni fogság idejéről már
egész legendaszerü elbeszélések képződtek. Erre csak
azt felelem Lenorrriant után, hogy elvárom, hogy legkö
zelebb be fogja bizonyitani az egyik tudós rationalista
ur, hogy Lasserre "Notre Dame de Lourdes" czirnü műve

még nincs megirva, hanem csak valami háromszáz esz
tendő rnulva fog iratni, Előre is sok szerencsét a bizo
nyitáshoz !

V égig kihallgat tuk tehát a kétezer évi hallgatás
után ismét megszólaló emlékeket, és hallottuk tanuval
lomásaikat : az van hátra, hogy vonjuk le a következ
tetést, és ez a következő: Dániel irója vagy látta az
eseményeket rajzol, vagy oly kitünő archaeologus volt,
ki most is párját ritkítja.

Azonban a második nem lehetett, mert hogy az
akkori irók mily archaeologusok voltak, azt különösen
Henoch könyve mutatja, mely plane a vizözön előtti

korból akar származni, de görögkori eredetét lépten
nyomon elárulja. Feltehetjük tehát, hogy Dánielirója
(még ha megengednők is azt, ami már szintén majdnem
lehetetlen, hogy t. i. egy Antiochus korabeli zsidó oly
jól tudta volna a babiloni történetet) minden esetre el
szólta volta magát vagy valami Zeu szszel, vagy más
bizonyosan valami stratégosszal; és mivel rnindennek
épen ellenkezőjét látjuk, kényszeritve vagyunk a tények
által levonni azt a következtetést, hogy a könyv igazán
Daniel korában vagy nem sokára utána iratott. Ezt vi
lágosan bebizonyították az ékiratok, Qui habet aures
audiendi audiat!

És ez nagy dolog; kemény leczke a rationalistáknak,
de rájuk fér. Ha "tudnák megismerni az idők jeleit"
beláthatnák, hogy épen akkor, amikor már ugyszólván
édes diadalérzetben ringadozva Dániel authentiáját tul
haladott álláspontnak deklarálták, rnidön - sajnos, de
igaz - a tanitványok is hallgattak (sz. Luk. 19, 40, 19,
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nem találván érdemesnek, azzal a "száraz biblikummal"
foglalkozni, akkor teljesedett a "lapides c1amabunt;" és
az aki a kövek eme kiáltozását a müvelt nyugottal kő

zölte, nem pap, nem theologus, hanem világi, férfiu volt;
neve mint tudjuk Lenormant Ferencz.

Daniel eme rehabilitatiójának ugyszólván végtelen
hordereje van. Rationallstáink, akik egy bizonyos és
velük körülbelül egy húron pendülő fajtól megtanulták
az úgynevezett agyonhallgatásnak ha nem is épen tisz
tességes, de legalább hasznos mesterségét, szem előtt

tartva sarkalatos elvüket, melyeket oly nagyon szeret
nének másokra kenni, hogy t. i. a ezél szentesíti az eszközt,
büszke megvetéssel tekintenek ezen tényekre, és "nem
tartják érdemesnek sem megczáfolni" azt amit nem czá

folhatnak. Legegyszerűbb is mindezt figyelembe- nem
venni, és csak sans géne tovább nyugodni a "babéro
kon" melyek azonban már nagyon elszáradtak. De ha
van köztök komoly gondolkozásu férfiu is, annak az ék
iratok kemény diót adtak a megtörésre _. s bizunk
benne, hogy előbb utóbb nem dió törik meg, hanem a
szabadon kutató "freier deutscher Geist-vnek it büszke
sége.

Mi pedig imádva borulunk le az isteni irgalom
emez ujabb bizonyitéka előtt, melylyel segitségére siet
hithideg és mindenben rohamosan siilyedező korunknak
mert uj motivum credibilitatist adott a jóakaratú em
bereknek.



Hittani bogarak

HITTANI CSODABOGARAK.
(Ustl D. IS. Iapot.)

A protestansok megunván a hivő és hitetlen, or
thodox és heterodox kifejezéseket, a kétféle irányt, mely
a protestantismus terein él, most már ekképen nevezik,
a positiv kereszténység vallásának neve: asirontuli theo
logia (Th. der Jenseitigkeit), a liberalis theologusok
neve: siron inneni theologia. (Th. der Diesseitigkeit)
Ezen elvbe fekteti a külömbséget, mely a két prot. hit
tani tábor között létezik: Kübel Róbert tiibingai tanár.
Mi azonban megmaradunk a naturalis és supernaturalis
hittan között, ez elég világosan jelzi a positiv hitü és a
modern protestantismust; mert nem egyébre mint puszta
nuturnlisrnusra törekednek mindazok, kik a csodákat
kiküszöbölik s Jézus istenségét csak az apostolok von
zalmából vagy Magdolna lelkesedéséból eredetezik, kik
nek Renan vagy Büchner a prófétájok. Az egész val
lást csak érzetekre alapítják, melyekbe az észnek semmi
köze. A kijelentés szerintők nem egyéb, mint a végte
lennek megnyilása véges alakban. Más mennyországot
nem ismernek, mint azt, mely a vallás erkölcsi község
ben nyilatkozik; és ezen község csak annyiban Krisztus
alapítása, amennyiben Krisztus öntudata, a községben
érvényesül. Krisztus istenes vagy isteni férfiú, de nem
istenlényegü, ugyannyira, hogy olyan értelemben mond
ható Istennek az Üdvőz.ítö, . amilyenben maga a község.
Ez körülbelül hitvallása a reform.' egyletnek. De azért
biblikus szólamokat használnak, habár a tulvilággal,
mely miatt leginkább jött a világra az Üdvözitö, nem
gondolnak; azért nagyon közeli Salustius mondata, (Ca
til 52.) hogy a politikai (és vallási) zavarok és sülyedés
idején elvesztik valódi értelmöket a szavak.

Minthogy a keresztény nevezetről lemondani nem
akarnak (mert akkor a keresztényalapitványokról is le
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kellene mondaniok) Krisztussal igen sokat foglalkoznak,
de nincs köszönet benne. Lehetetlen volna elszámlálni
mily és mennyi módon értelmezik megváltói életét, vég.
rehajtott cselekedeteit, miképen vetköztetik le a törté
neti valóságból. Igaz, hogy eszménynek mondják, de
hát amilyen az ember, olyanok az eszményei. (N em akar
juk Madách kemény hasonlatát ide alkaimazni, habár
hóhéros modoruk miatt megérdemelnék.) Olyan ernber

nek mondják, kiben csakugy rr:egtestesült az Istenség,
mint minden más emberben. Történetét csak mytholo
giának tartják, a történeti tényeknek csak figurális ér
telmet adnak. Halála csak annyiban bir űdvőzitési elem
mel, amennyiben hivatását, feladatát híven teljesitette.
Nem a történeti tények érnek valamit, hanem ezen té

nyekben nyilatkozó eszme, mint a ker. község öntudata,
bir értékkel. Krísztus élete szerintök nem tartozik a
dogmatikához, csakis a történelembe való. A nazarethi
J ézusnak csak annyiban van előttük értéke, amennyiben
a vallásos eszmét életre keltette, az emberek öntudatába
hozta. Habár sokan igyekeznek az eszmei Krisztust a
történeti Krisztussal kibékiteni, alapvető hitágazatuk
meg nem szűnik, mely a kettőnek kűlőnválasztásában

áll, külőnben meg nem állhatna liberalis (sironinneni)
theologiájok. Bevallják ezt ök maguk is. Biederman
például őszintén állitja ker. dogmatikájában : "ha a ker.
vallásnak az az alapja, hogy Krisztus Isten-ember, akkor
az ész a történet fonalán oda jut, hogy: ha biblia a
ker. tanítás lényege, akkor az emberiség ez idöszerint
kilépett a kereszténységből !! Ha pedig csak a vallási
eszmét keressük benne, akkor a szentirás magyarázata
csupa alkalmazkodás, müvészi fogás. stb." Mások ész
ideált, szépségi eszményt, erkölcsi idealt látnak benne,
a történeti Krisztustól rémülnek. Jelvénynek tartják
Krisztust, mint akár Budhát az indusok, mely alá bár
mely észficzamot lehet elrejteni. Schenkel az első keresz
tény századok dogmáiban egyebet nem lát, mint a Gno
sis regéinek dogrnatisálását. Mikor ekképen a subjecti-
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vismus érvényesülése által ingott alattok a talaj, akkor
a községhez, egyházhoz folyamodtak, a consensus om
nium lett a jelige, s minden község számára biztositot
ták az igazságot, hogy mások el ne vegyék tőlük. Erre
Hartman mondotta, ha már egyház által kell keresnem
(akármilyen) üdvöt, akkor inkább csatlakozem olyan
egyházhoz, mely nagyhatalom; inkább kapaszkodom
Péter szik.lájához, semhogy a számtalan pártfelekezet
valamelyikéhez.

A protestantisrnus tehát elhagyta saját elveit, mert
kezdetlen a történeti Krisztus volt alapvető igazsága, s
igy a liberalis kereszténység távolabb áll a hivő pro
testansoktól, mint akármely más felekezet vagy maga a
kath. egyház. Méltán rémülnek ilyen felfogástól rnind

azon prot. keresztények, kik még Jézus istenségében
hisznek. Ide hozta azt a szabad vizsgálat, a pantheismus,
mely a prot. egyházból Nirwanát alkotott, melyen azon
ban egy buborék látható, ezen felirattal: "ember váltja
meg az Istent." Ez utolsó mondata.

A ker. vallás hatékonysága, uralma az Üdvőzítö

hez van kötve. Ha Krisztus nem Isten, ha csak bölcs
jámbor ember, egész vallási rendszere romba dől; első

dolg-om lenne elhagyni a ker. vallást. Nem csak azért,
mert akkor valóban hazug, s igy nem hihetjük el tanait
hanem azért is, mert az erénynek igért jutalom elmarad.
A ker. vallás igérete inek nagyobb része tulvilági, de
vajjon képesek vagyunk-e áldozatokkal is követni az
erény utját, ha megtagadott élvezeteink pótlását a tul
világon nem remélhetjük? Ki fog az erény utján ha
ladni, ha azon Krisztus, ki állitotta, hogy neki adatott
minden hatalom égen és földön, a tulvilágon mitsem
tehet, sőt - mint a modern reformegyleti theologia
hirdeti, - lelkünk sem támad fel, s minden feltámadási
elmélet csak erkölcsi megujhodásból áll, melynek tere
az arasznyi lét. Még a mult század végén egy előkelő

protestans iró mondotta: Tolle historiam Christi et nulla
jam nec promissionum certitudo nec institutorum magna
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restab it commendatio. (Dőderlein.) Most mint már Neopla
tonikusok kapkodnak a semmi után, aminek eszmény nevet
adtak. Légi vallást hirdetnek melyet mindenki ugy ala
kithat, mint épen kivánja.

Egészen ugy jártak, mint az uj platonikusok sek
tája, s ezt magok is mint dicséretökre valló körülményt
emlegetik. Mi is állitjuk hozzáadva, hogy - valamint a
platonikusok a természeti vallást a pogányság alakjában
kaptak, ép ugy a protestansok nem igaz, hanem
eretneki kereszténységet faragtak semmivé. Egyébiránt
katholikus is jöhet odáig, amint ezt Renan bőven gya·
korolja.

A platonikus felekezet*) fő törekvése az volt, hogy
a pogányvallást eszményitse, a történeteknek (a vallási
mythologhiának) modern alakot, és értelmezést adjon.
Mondták pl. a krokodilról, hogy valóban Istennek képe,
miután egyedüli az állatvilágban melyriek nyelve nincs,
és igy az istenséget helyesen jelvényezi, mely szó nélkül,
csupán akaratával kormányozza a világot. A lélekván
dorlást nem hitték, de tanították, mert azt jelentette,
hogya lélek mely bünös testben lakott, büntetést érde
mel, s a bűnhödés külőnféle fokai helyesen jelvényez
tettek az állatokba való bujkálás által. Neptunus csupán
a viz hatalmának személyesitett neve, hasonlag Mars,
Merkur istb. Ilyképen törekedtek el mosni róla mindent,
amit megczáfoltak, kinevettek a keresztények. A re-

*) Az uj platonikusok felekezetét alapi.o: ta Ammonius bőlcsész

Alexandriában a II. században, me1y nemsokára az egész tudós világban
birt hivekkel. Nem egy bölcsész szavára esküdtek, hanem minden ikből azt

vették ki, ami tetszett, magasztalva mégis Plátót. Innen van, hogy Julian
császár zenészekhez hasonlitotta, kik, habár mindenik másképen játszik,
mégis őszhangot alkotnak. Legfőbb törekvésük volt megállitani a ker. val

lás terjedését, s megerősiteni az ingadozó pogányságot. Julián császár alatt
nagyra nőtt a felekezet, belőlük választattak a főnőkők elüljárók. De a csá

szár uralmával megszíint nralmok. Elvök volt. hogy a ezél elérése végett
bármilyen eszközöket szabad hasz náln i, azért hamisitottak is könyveket,

Justinian császár alatt jobbára szétzülledt a felekezet. Leírja viselt dolgai

katJY[osheim, Cudwort, Systema czimü munkájábrm n. 75 r.
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formegylet is minden eszményít, ami nem tetszik a ra
tionalismusnak. Ámde vég e enyészet lesz, mint elpusz
tult a platonismus, Mert az olyan vallás, melynek nincs
égben gyökere elpusztul, ép ugy mint a fa, melynek
gyökereiről a földet lemosta az árviz, Ha már dieseked
nek a neoplatonikusok eszével, eljárásával, tekintsék
meg törekvéseik eredményét, a semmit, amit elértek,
a pusztulást, ahova kerültek.

Egy hazai zsidólap azt mondotta, hogy a modern
jog követeli, hogy az iskolai alap az egyháztól elvétes
sék. Ez a modern jog olyan csákány forma, furulyázni
is lehet vele, de verekedni is, ahogy fogást keresünk
rajta. - Megéljük még, hogy a modern jog követelni
fogja, hogy a zsidók birtokai elvétessenek. mert ha meg
teheti Orosz- és Poroszország, (eddig ugyancsak a zsi
döüldőzést) megteheti a mi népünk is, mert csakugy sze
gényedik mint azon országokban. És a katholikus pap·
ság mely eddig az üldözött zsidó védője volt, néha hi
veinek szeretetét is feláldozta értök, majd válvonitva
fogja mondani: modern jog, mely győzedelmeskedett

a felebaráti ezeretet törvényén. Tehát ha kis eszök volna
a zsidó hirlapiróknak, nem öltögetnék nyelvöket a kath.
egyházra.

Nagy tévedést hozott be az erkölcsi világba
a Darwinismus, midön kimondotta a folytonos harczot, lé
tért való küzdelmet (Struggle for life.) A tévedés csak
abban fekszik, hogy ahelyett hogya harczot a tevékenység
egy alsóbb fokának venné és jelezné, szabályt és typust,
eszményt alkot belőle, ahelyett hogy a káros elemek eli
minatiója, arasz kiküszöbölésenek agense lenne, makacsul
positív szerepet adnak neki, mely teremt, organisál,
amire alapjában képtelen, És azt behozták a moralis, po·
litika, oekonomia, természetrajzba, mindenütt a harczot
rendszernek vették, a magasba emelték,a haladás té
nyezője gyanánt szerepeltetik, és oly életforrásnak ma
gasztalják, mely rendes harrnorriát alkot.
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Igaz, hogy a harcz is tevékenység, de nem minden
tevékenység harcz egyúttal. A harcz abban áll, ha a
képesség és annak tárgya közt akadály forog fen, me
lyet elmellőzni kell, hogy azután a szabályos tevékeny
ség foglaljon helyet. Ezen törekv és alkotja a harczot, mely
után a béke és rend következik. Igy van ez a ker. val
lásban, hol szintén kűzdelernben áll az élet, de mint esz
köz szolgál, utnak tekintetik, mely a közjóra szolgáló te
vékenységre vezet. A szentirás csak bizonyos pontban
mondja szükségesnek a harczot. A ker. vallásból kifor
dult elemek oly szükségesnek, oly általánosnak mondják
a harczot, hogy azt nem csak a földiek ellen} hanem
még Isten is kell végrehajtani.

Proudhon elve volt: agir c' est combatre (tenni
annyi mint harczolni.) Ezen elv oly pessimismusba ve
zette, hova jutott Schopenhauer, Hartman, akik mondot
ták, hogy az élet harcz, és ezen harcz azon bizonyossá
got szolgáltatja, hogy mindenesetre legyőzetünk. A szent
irás csak bizonyos pontig tartja szükségesnek a harczot,
ezek pedig általánositották. Vivre c'est souffrir (élni,
annyi mint szenvedni.) Ez a pessimismus jeligéje. V ég
czélját ekképen szővegezte Proudhon: chacun des nos
progrés, est un victoire sur la divinité (minden egyes
haladásunk győzelem az istenség felett.) Ide lyukadt ki
az általános harcz elmélete.

Ezen harczos bölcsészek elfeledték, hogy az ern
beri szabadság csak azért jár küzdelemmel, mert még
tökéletlen s annál inkább vesziti ebbéli jellemét, mentül
inkább kifejlődik és tökéletesedik} következőleg a vég
telen szabadság, küzdelemre tökéletesen képtelen. Tehát
a küzdelem és harcz nem okvetlenül szükséges kelléke
a szabadságnak, csupán ideiglenes kisérője. Kant rnon
dotta: "ha valamely jó cselekedet hajlamból vitetik vég·
hez nincs értéke, mert nem került küzdelembe." Schil
ler ezen elvet következőleg illustrálta. Kérdés: "sokszor
teszek jót barátommal, de mindig oly édes érzés fog el
ilyen esetek alkalmával, hogy kételkedem, ha vajjon
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erényes vagyok-e ilyen cselekedeteket végrehajtva,"
Felelet: "Nincs más menekülés ilyen kételkedés idején,
mint igyekezzél megvetni. megutáini barátaidat, s akkor
aztán tégy velök jót." •

Odáig ment a harczos bölcsészek elmélete, hogy
még a tulvilág örömeit is küzdelembe fektették. Ez nem
csoda, hiszen a vallási felekezetek is mind saját eszméjök
szerint alakitották a menyországot.

Az egész elmélet abból eredt, hogy összezavarták
a küzdelmet a rendes tevékenységgel. A harcz ereelmé
nye negativ, csakis a rosznak elkülönitésére való, de
nem rendes állapotnak, mert nem hoz létre semmit. A
tévely káros mikor bizonyos tények magyarázatára hasz
náljuk, de rémületesek hatásai, mikor szabálynak vétetik.
Elképzelhetjük milyen eredményei lesznek, ha ezen
elvek behozatnak az állami kormányba, s czélul az tü
zetik ki, hogy az erők egymást felemészszék. Proudhon
mondá: a harcz, küzdelem folytonos a lét minden pilla
natában (la guerre toujours, et a chaque instant de
l'existance.) Mennyivel fenségesebb az egyház czélzata
melynek ez imában ad kifejezést: ut tranquilla pace laetemurl

Ezen rendszeres kűzdelrnet, elvből való harczot,
csakis állatok számára gondolhatták ki, hogy igy is kö
zelebb legyünk hozzájok; mert az egész emberiség
vallja, hogya harcz fájdalmas válság, minden nép életé
ben; némelykor szükséges eszköz a nagyobb ros znak
eltávolítására, hogy ily nyugodt állapotba jussunk,
hogy élvezhessük a békét. A pogányoknál is keserüen
hangzott az állítás, hogy a harcz rendes állapota az
embernek, hogya "hospes" egyenlő jelentőségű legyen
a "hostis'l-szaI. Hobbes, ki roszabb volt a pogánynál,
mondotta : homo homini lupus, ez a nemzetközi törvény.
Valósággal ha az élet küzdelem, akkor a béke nem
egyéb, mint felfüggesztése az életnek, s csakis arra való,
hogya harcz eszközeit készitsűk.

A józan ész örökre azt fogja rnondani, hogy a
harcz önmagában rosz, és csakis eszköznek való, mely
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a nagyobb roszat eltávolítja; olyan betegségféle, melya
testből a rosz nedveket elvezeti. Azért helyesen mond
ják a háborút olyan eszköznek, mely az ellenséges kor
már1'yt tisztességes békére kényszeríti.

Legválságosabb eredményeket szüli azon eljárás,
mely a harcz elméletét az igazság országába veszi át,
s ezen kimondásban jegeczül: "olyan igazság, mely
ről nem kételkedtünk, kétes (problematikus) igazság."
Ezen eljárás szerint a kételkedés rendes életmód) a bi
zonyosságnak egyetemes szabálya, pedig nem egyéb, mint
átmeneti állapot. Itt is a ténykedés, activitás, összeza
vartatik annak alsóbb formáival, melyek csak eszkőzők

nek valók.
Lehet mondani, hogya kételkedés igazságért való küz

delem, (struggle for life of intelligence;) hivatása az, hogy
szolgálja a tudomány bizonyosságát. Ámde valamint min
den más harcz eredménye csupán negativ, ugy a ké
telyé is az. Ez lényeges tulajdonsága. Nem birja létre
hozni azt, ami nem ő maga; megelégszik, hogy az ma
radjon ami eddig volt. A kétely nem szüli a bizonyos
ságot, csak föltételezi, védi, tisztitja, megrontván ellensé
gét, a tudatlanságot. A ki makacsul azt hiszi, hogy a
kétely az emberi szellem kezdetleges állapota, vagy a
tudományosság szükségszerü tényezője, az ép annyit állit,
mint ha mondaná: "az anomalla szüli a rendet, a be
tegség az egészséget, a fény sötétségből ered, semmibö l
támadnak a lények." Semmi jó sem ered a roszból.") Az
igazságra vagyunk teremtve; sokszor kell keresni, arra
való az ész, de nem kell sikra szállni vele, vagy bármi
kor is megtámadni. Meg kell egyengetni utjait, hogy

*) Renan, Cherbuliernek felelve (maj. 25.) egy uj boldogságot adott

a nyolczhoz. "Boldogok a vakok, mert nem kételkednek." Ezzel azt jelezte,
hogy él vajmi világosan lát, mert mindeniitt kételkedik. Hogy bölcsnek
véljeuek, min deuről kell kételkedni, rögten és határozottan. A tagadás phi
losophiája legbiztosabb ama czélra. Renan a sas, legalább arra emlékezhe

tett volna, hogy hasonlata gyökerélJen hamis; mert hiszen a vak semmiről

sem bizonyos, s ez teszi állapotát oly nyomorúságosnak.



Hittani csodabogarak.

lelkünkhez találjon, s elfoglalja helyét. Valahányszor le
győzetünk az igazság által, nincs sem győztes, sem le
győzött; vagy ha van, akkor győztes az igazság, az
Isten, legyőzött: a tévely.

A jelen év april 17-én bevétetett a franczia aka
demiába Pasteur, hires vegyész, aki a taval megtért s
meghalt Littré fölött mondott beszédet. A jeles tudós
annak is adott kifejezést, hogy Istenben hisz, mert a
Végtelen eszméjét mindenütt kifejezve találja az egész
mindenségben. A válaszolással Renan bizatott meg; aki
megfelelt is a várakozásnak. Mert hát két ker. tudósról
volt szö, nem lehetett adni közéjök még egy harmadikat
is, ez nagy engedmény leendett az akademiától, mely
amugyis halhatatlan, s az "erős szellemek" társasága
czimétől megválni nem akar. 'Mondá is elég szerényen:
tout passe et nous ne passons pas; (már t. i. az akade
mia meg nem hal.) Tehát Renan bizatott meg, aki
azon hirben áll, hogy miután elbánt Krisztussal, már
csak megmérkőzik az öreg Istennel is, akinek hivei közé
tartozott akét tudós.

Renan valóban szellemes modorban össze-vissza do
bálva eszmét, hóbortot, igazságot, tévelyt, kellemes káp
rázatban tartotta kőzőnségét. Renan n'est pas chanteur
par metier, il l'est par nature; énekes s nem egyéb.
A hang ugy elfoglalja, hogy egyebet nem is vesz észre.
Ugy járt mint macska a zongorán, hogy se nagyon meg
ne sértse a keresztényeket, de egyszersmint kijelentse azt
is, hogy előtte az egész kereszténységnek értéke csak
olyan, mint a budhaismus, átmeneti álláspont a tiszta ész
uralma alá. Ilyen szellemi ugrándozásai közt egy pom·
pás csodabogarat eresztett meg. Azt mondotta; "Az
igazság kaczér hölgy." (La verité est une grande co
quette.) "Nem érdemli meg, hogy nagy szenvedélylyel
keressük. Legjobb, ha kőzőmbősen viseljük magunkat
iránta. Mikor azt véljük, hogy kezünkben van, kisiklik;
ellenben átadja magát, ha tudjuk bevárni. Vannak pilla
natok, mikor azt véljük, hogy elbúcsúztunk tőle, s ak-

Uj M. Sion XIII. kötet. XI. fUzet. 53
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kor kijelenti magát, ellenben rideg, ha nagyon szeretjük.s
- Azt mondják, hogy e hely legjobban tetszett, tapsra
kerekedtek a hallgatók.

".Quoi! vous avez le front de trauver cela beau! ?',
Az igazság nem istennő, se nem gouvernante se

nem coquette; az igazság csak viszony, vagy mint
Aquinás mondja: aequátiója, egyenlete az észnek a tárgy
gyal. A quadratum hypotenuse lehet-e coquette? Paste
unt is ez vezette a tudomány magaslatára? Látszik, hogy
Renan hol kereste az igazságot. A mit keresett, megta
lálta, Az igazságnak nem csekély medenczéje, az ern
beri ész, de nem egyedüli kútforrása : mert ha több ér
zékünk volna, többet tudnánk a jelen világban is; az
igazságnak fő kutforása Isten, aki amint létben végtele
len, ugy értelem és ismeretben is végtelen. Ha már az is
teni tudomány mélységéből kisugárzik az igazság, ez
nem csábit, hanem lefoglal, s hódolatot kiván a véges
lénytől, melyet embernek nevezünk. Ámde szabadnak
teremtette az embert, van szabadsága megtámadni az
Istent, az igazságot, van szabadsága elkárhozni, tehát
ki is csufolhatja az igazságot.

Egyébiránt igen régen irta önmagáról, hogy ő jó
kor vette észre magában a kellemdús csengetés talentu
mát (le talent de carillonner avec ag'rément.) Ha nem is
vallotta be, láthatjuk, hogy minden törekvése arra van
irányitva, hogy kellemes csenditest vigyen véghez. Az
is igaz, hogy az ő füle nem is gyönyörködik másban,
mint saját arillonjában, és hogy az igazságnak igen ne
héz utja van, mig ezen a hangzatos csengetésen átmegy,
ha mégis átmegy. Ugy látszik, fensőbb tehetségei el
vesztették az ingert a komoly igazságok iránt, mert
hogy Darwinnal szóljak, amely tehetségek nem gyako
roltatnak, elvesztik képességüket. Renan vén gyermek,
kinek fantasiája eg-yéb tehetségeinek rovására megiz
mosodott, s emiatt nem tudja, hogy hiányzik nála az
igazság ismerete. Azt gondolta, hogy ezen érv: "én nem
látok jól, tehát más se," elég lesz, hogy az emberek
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elhigyjék az igazság lehetetlenség ét, vagy eltünését e
világból.

A "Természettudományi Közlöny" Pasteur és Re
nan beszédeit közölte. Ez utóbbiból átveszünk egynehány
helyet, hogy lássák olvasóink melyen pas de pas-ban
járta a menuet-t, La phrase avent tout, la verité par
occasion.

"Politikában és filozófiában, ha megállapodott fogal
makkal állok szemben, mindig annak a nézetén vagyok,
akivel beszélek. E kényes dolgokat illetőleg valamiben
mindenkinek van igaza. Illő s igazságos, hogy másnak
a véleményében csak ezt a benne rejlő igazságot néz
zük. Itt valóban oly kérdésekről van szó, melyeket a
gondviselés akarata (e szókon a világegyetem folyása
alapvető föltételeinek összességét értem) föltétlen homá
lyossággal borított. Nem jó e kérdésekben pártállást
foglalni; jobb, ha új meg új szempontokból tekintjük
őket, s figyelemmel vagyunk mind ama hangokra, me
lyek kőzelröl, távolról érkeznek hozzánk.

"Az erkölcsi meggyőződések sorsát nem kell sem
miféle filozófiai rendszerhez kötni. A rejtély megoldása,
mely kínoz s gyönyörködtet bennünket, örökre el van
zárva előttünk.

"Énnekem, ha ez alapvető dogmákat tagadják,
kedvem támad hinni bennük ; ha megállítják öket, ki
véve ha szép versekben történik, legyőzhetlen kétely
fog el. N em volna jó, ha nagyon is biztosak volnánk
bennük. Ily esetben a kétkedés érdem. Az e rendbeli
igazságok magasztossága abban van, hogy a fizikai le
hetetlenség s feltétlen erkölcsi szükségesség kettős jel
legével jelentkeznek előttünk. Ha látom, hogy az erény
nagyon is számit az örök életre, kedvem támad halkan
megsúgni neki,hogy csalódhatik is.

"Az emberiségnek joga van követelni, hogy ősztő

nei figyelembe vétessenek ; az emberiségnek a dolog ve
lejében igaza is van; de a formában, a részletekben
mennyire csalhatja kegyelete e drága s megható álmo-

5J*
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dozót, A dolog nagyon egyszerű; vannak megoldhatat
lan kérdések, melyekre az erkölcsi érzés feleletet köve
tel. Az ember ilyenkor fölteszi magában, hogy szellemi
józanságát megóvja s e gyönyörü föltevéseket - nem
tartja meg. Nagy Littrénk egész életét töltötte azzal,
hogy megtiltotta magának e felső problémákkal való
foglalkozást s folyton foglalkozott velük. Oh te szegény
jó emberi lelkiismeret! Mennyire megfeszíti erejét, hogy
megfoghassa a megfoghatatlant. Szeretem látni, mint
czivakodik, majd ha kibékül magával, kritizálja, átkozza
magát, haragra gyúl maga ellen, minden sikertelen ki
sérlet után újra munkához fog, hogy próbálja formulába
foglalni, a mit nem adatott tudnia s a minek nem tudá
sában nem nyugodhatik meg."

"A ki Végtelen létét állitja, - mondja Ön, - az
ebben az állitásban annyi természetfölöttit halmoz össze,
a mennyi az összes vallások valamennyi csodájában nem
található." Azt hiszem, hogy kissé messzire megy uram;
igen különös dolgoknak ád ezzel hihetőségi bizonyit
ványt. Engedje, hogy megkülömböztetést tegyek. Az
ideál terén igaza van; itt örökönörökké előrehaladha.

tunk, annélkül, hogy találkoznánk. De az a külön termé
szetfölötti, melyröl fölteszik, hogy a tér s idő meghatá
ro-zott pontján jelent meg, nem az ideál.

"Ez a kritikának van alávetve. A lehetséges dolgok
rendje, mely oly közel áll az álombeli tünemények rend
jéhez, nem a tények rendje. A vallások tények akarnak
lenni, s azért, mint tényekkel kell elbánnunk velük, azaz,
a történeti kritikát alkalmaznunk reájuk.

"Ha néha gyönge volt, mindig jóságból volt az.
Oly időben élünk, midőn az udvariatlanság alkalmatla
nul esik, mert szószerint értik. Littrének elve volt, hogy
semmit se tesz félreértések elkerülésére. Gyakran ellen
feleire szavazott, hogy maga magát biztosítsa, hogy
igazán páratlan. Mily ember ez, uram. s mennyire igaza
volt, midőn szerithez hasonlította. Egyéb kifogásolni
való nincs benne, mint az erénynek e tulzása,
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"De hagyja e keserű gondolatokat; hiszen maradt
valami tőle, a mit megőrzünk: a tanítások, miket adott;
a jog s igazság e hő szeretete, mely életének éltető

lelke volt. A haza, melyet annyira szeretett, a tudomány,
melyet többre becsült maga magánál, az erény,. mely
magaviseletének szabálya volt : ezek örökkévalók. Min
dig hallani fogjuk e bölcs szavakat, melyek nyugodt
komolyságuk miatt mintha a sir fenekéről hallatszaná
nak; s hogy egyik nagy gondolatával végezzem beszé
demet, mondani fogjuk: "Az idő, mely nagy dolog az
egyéneknek, semmisem ama hosszú fejlődésnek, mely az
emberiség sorsában végbemegy. Már az egyéni élet
öléből is szabad szővetkezniejövövel, előkészítésén kőzre

munkálni, gondolattal, szivvel tagjává lenni az örök tár
sadalomnak, s e mély egyesülésben korunk ziláltsága s
sikertelenségei ellenére megtalálni a hitet, mely fenn
tart, a hő buzgalmat, mely éltet s azt a belső elégtételt,
hogy tudatosan elmerülünk e nagy létbe, a mi az em
beri boldogság végső határa."

A vallásról oly zagyvalékot hordtak össze a sza
badgondolkozók, hogy beleszédül az ember. Bőngésze

tem e tekintetben kizárólag Denzinger "Bücher über
die rel. Erkenntniss" czimü müvének I. kötetéből került
elő (Würzburg 1856.) Csak egy tizedrészét említern.

A landshuti theológus Ztmmer a vallást Isten uj
emanáfiójának mondja, sőt azt álHtja, hogy a vallás tár
gyilagosan nem más, mint maga Isten. Ugyanis igy ir:
"Az, mi az Isten elsöemanatiója által: létesült, és az
ember bünbeesése által megromlott, egy második ema
nátiőja által támasztatik életre, ennek folytán mükődik

ismét az emberben. Valamint tehát a viszonylagos csak vi
szonylagosat, ugy hoz létreaz örökkévaló is örökkévalót.
Ezen ujjáteremtés eredménye a vallás, mely alanyilagosan
képezi az ember lelkét, tárgyilag véve nem más mint maga
Isten." (Philosophische Untersuchung über den allge,
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meinen Verfall des mensch. Geschlechtes,· Landshut
1809. 77., 78. 1.)

Rothe theosophicus rendszerében a teremtmény,
mint Isten ellenlábasa anyagból áll, rnely a rossznak prin
cipiurnát képviseli; ezen anyagból képeztetik erkölcsi
fejlődés alapján a szellem, a személyiség (personalitas)
ugy, hogy a világot utoljára is nagy gyárnak tekinti,
melyben az anyag szellemmé finomittatik. (Theologische
Ethik. 107. §.)

A "Pistis Sophia" czimü müben érdekes adatok
találtatnak a gnostikusok vallási elveire nézve. Czimzett
mü t. i. azt mondja, hogy az, ki birtokában van a nagy
titoknak (miszerint az ember Isten), annak az apostolok
mindig megbocsátanak, az e világon van, de nem e vi
lágról való, magasabban áll, mint az angyalok és iste
nek mindnyájan ő maga a Krisztus, fel lesz mentve
hitvallás tételétől és akadálytalanul bemehet a boldog
ságba, mert a fényesség sugarává lett, de ki e titkot
nem tudta, bármennyi jót cselekedett legyen is, tüz ál.
tal bűnhődik és soha sem jut el az örök világosságba."
(Pis-tis Sophia ed. Schwartze-Petermann. Berlin 1851,)

Cornelius Agrippa ezt irja: "A vallás az isteni
dolgok feletti folytonos elmélkedés" de azután hozzá
teszi: "és az ember természetnek Istennel való kapcsa
jó cselekedetek alapján," De eme toldalék jelentősége

nem hat ki a gyakorlatba, mert utoljára is szerinte a
vallás: "a külsö áldozatok .és szertartások tudománya,
mely szartartások leple alatt a belső és lelki dolgoknak
jutunk ismeretére." Ezen szertartásokat ő csak eszkö
zöknek tekinti. A fensőbb értelemben vett vallásról igy
nyilatkozik: "A vallás nem egyéb, mint az értelem leg
kitünőbb mükődése, Isten ismerete és az ezáltal ered
ményezett egyesülés Istennel." (De occulta philosophia
1. 2. cap. 19. 1. 5. cap. 19. 1. L c. 3·) .

A vallásban hármas vezér szerepel : hit, remény,
szeretet, de az elsöfelülmulja a többi erényeket. (Ub.

.3. cap. 5· 6.)
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Hegel Panlogismusa eszményi irányának megfele
lőleg a vallást kizárólag értelmi tehetségeinknek tudja
be. -- Szerinte a vallás: "a gondolkodó értelem azon
müködése, melynél fogva egyediségét elvesztvén, a
mindenségben igyekszik magát feltalálni. (Philosophie
der Religion 1832, L rész II6 1.) - De az ember csak
annyiban tud Istenről, amennyiben Isten az emberben
önmagának tudatára jött; ez Istennek öntudata; de egy
szersmint tudata az emberről is, és Istennek ezen tudata
nem más, mint az ember tudata Istenről."

Hegel szerint tehát a vallás nem egyéb, mint az
öntudat, nem egyéb mint a végtelen szellem léte, mely
a véges szellemnek öntudata által létesül és valósul meg.

Hegel követői hüen haladtak mesterök nyomain,
igy Vatke és Marheineke szerint a vallás nem egyéb,
mint annak tudata, hogy a véges szellem azonos Is
tennel. Daub pedig a vallás elemének - azaz, miben a
vallás tenyészik, mint a növény a világosságban 
mondja az öntudatot, mely először is ha a természet ér
zete által keletkezik, természetes vallásnak mondatik, ha
mint visszaemlékező tudat szerepel, akkor történeti val
lás ha pedig mint gondolkodó tudat, akkor a megisme
rés vallásának mondatik." (Philosophische und theol.
Vorlesungen herausgegeben von Manheineke.)

Erdmann szerint a vallás nem más, mint az Isten
nel való kiengesztelődés tudata.

Weisse Keresztélya vallást tapasztalatnak mondja,
mely alatt nem ért valódi megismerést, hanem csak va
lami érzelmet, vagy alanyi hozzátartozást. Szerinte a
vallás nem egyéb, mint a lelki élet ezen tevékenységének
kapcsolatos különfélesége. (Philophische Dogmatik. 1855.)

(Vége kővetkezik.)

H. P.



Irodalom és művészet.

IRODALOM ÉS· MŰVÉSZET.

Az ember, annak természete, lelke, tehetséget' és végezélfa
aquinói sz. Tamás tana szertnt. Irta Roullet de la Boutllerte
Ferencs. - Franezt'ábólfordt'totta Nagy Alafos. Bpest 1882.
;,Hunyadz' M." 8-rét. LXXVII/. és 248 l.

A fonák gőggel oly soká lenézett középkor ujra
hódít. Müvészete immár mindenfelé ünnepli diadalát;
mint a ruhaszabást francziának, az aczélt angolnak: ugy
mondják a stilust románnak vagy gótnak, a mütárgyat
középkorinak, - ha nagyra akarják tartatni. - Követ
kezik tudománya: ez is hódít, és a diadal e részen sem
fog elmaradni. A haladó emberiségnek tapasztalása
nagyra nőtt, ismeretei fölszaporodtak, tagadhatatlan;
de végre is: nem a tapasztalás, nem az ismeretek hal
maza teszi a tudományt, hanem az értelem. munkája.
Nem is ismeretekért fordúlunka középkorhoz hanem 
filozófiáért.

Mindnyájan tudjuk, hogy ez a visszanéző törekvés
a filozófia keresztény rnüvelöinél nem tegnapi keletű.

Szeritatyánknak magas szelleme, a három év előtt vi
lággá bocsátott örökre nevezetes körlevélben (1879. aug.
4.) csak irányt jelölt határozottabbat, egy mederbe te
relte a tétova mozgalmat, midön a keresztény tudomá
nyok égi pártfogóját egyszersmind mesterül állitotta
elénk. Sz. Tamás neve ezentúl a keresztény filozófiát
elenti, - s az imádság szárnyain jár iskolájába a tu
dást szomjazó lélek. És ha valaki még kétségben le
hetne ama körlevél jelentősége iránt, minden okosko
dásnál jobban meggyőzheti őt az a sürgő élet, mely
leginkább e három év alatt fejlett ki a scholastika
terén.

Nem fogom a külföld ez érdemben végzett mun
kájának részletezésével a tért vesztegetni; a Sion olva
sói ugy is ismerik - s azt is igen tudják, hogy mi e
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részben messze mögötte járunk a nagy keresztény nem
zetek buzgalmának. Hanem hát járunk mégis, és nem
veszteglünk többé. Kűlőnősen két irányban tette ma
gát nálunk is érezhetővé a mozgalom. Az egyik átalá
ban rehabilitálni igyekszik a scholastikát; nemes szép
arczáról, melyet Krisztus jegyese annyira illetett a tisz
telet csókjával letörölni a szennyet, melyet a tudós elfo
gultság és elfogult tudatlanság reá dobált. Mig a másik
irányban amaz elszánt törekvésnek jelenségeivel találko
zunk, mely visszanyul a schola arany korába, hogy fől

vegye a keresztény filosofia hagyományának elejtett
szálait - s onnan nyomozza tovább az Ariadne-fonalat,
mely az utóbbi századok utvesztöjéböl kivezethesse ~

tudományokat.
Az előbbi irányra buzditó volt sz. Tamásnak 1874.

nálunk is, s kivált Esztergomban nagyszerüen megüllött
hatszázados ünnepe (ez alkalomból: Sanctitas et doctrina
D. Th. Aqu. adumbrata, - Dankó Józsefnek c1assicus
beszéde) és ujabb időben - egy. folyóiratainkban meg
jelent némely czikkeken kivül - bizonyára sikeresen
hatottak fáradhatlan tudósunknak, Danielik Jánosnak
eddigi fölolvasásai a scholastikáról (kül ön füzetekben is
kiadva az egri érs. lyc, nyomdában), melyek azonban
általános tendencziájuk mellett már a részletes tanulrná
nyozás számára is jelzik a kiindulási pontokat. - A
második irányban szintén jelentek meg egyes czikkek
(p. o. ezen folyóirat mult évi folyamában "Anyag és
alak mivolta", - és legutóbb aReligioba irott jószán
dékú "Philosophiai levelelek" stb.) s ez irányban kiván
nak hatni Zafféry-Répássy is Stöckl forditásával. Külő

nősen pedig sokat nyerhetne ezen irány ama kathed
ráktól, melyek - mint hirlik - néhány egyháamegyé

ben a thomistika számára fölállítvák . . .
Végre az a derékmunka, melylyela kegyes t. r. egyik

jelese, Nagy Alajos; ez év folytán ajándékozta meg irodai
munkat s melyről 'a ft. szerk. ur szives főlhívására ezennel
referálok, - mind a két irányban kivánhatni scholastikus
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mozgalmainkra ; s legyen szabad mindjárt kimondani
felőle általános véleményemet: bizonyára nem is rajta
mulik,ha akár egyik akár a másik irányban a kivánt
hatás nélkül maradna. A referens tiszte azonban részle
tesebb nyilatkozást parancsol, - amit én kendőzetlen

őszinteséggel akarok teljesiteni.
Adiszesen kiállitott s b. e. F ogarasy püspöknek

ajánlott könyv két, jobban mondva három részből áll.
Első részét a fordítónak terjedelmes "előszava" képezi
(V-LXVIII.), s a tulajdonképeni thomistikus embertanra
(1-192) rnint "Függelék" következik egy megnevezetlen
szerzőtől a hylomorphismus védelme szemben a termé
szettudományok legujabb vivmányaival (195-240.)

Az "előszó" kissé terjengő, de kellemes hangon,
szőnokias hévvel irott apologiája sz. Tamás filozofiájának.
Nyilván nem is akar egyebet, mint az általam jelzett
általános rehabilitáló, buzdító irányban tenni szolgálatot
Hettingernek brosürjét (Thom. v. Aqu. und die europ.
Civilisation.) veszi alapul, de oly gonddal dolgozza át,
oly ügyesen szövi bele hazai viszonyainkra vonatkozó
reflexiőit, hogy - ha maga nem emlitené (XI.) - senki.
sem gondolna idegen elözöre. Ott, hol még ily apolo
giára szükség van - pedig vajmi sokféle van! - bizo
nyára nem is fogja eltéveszteni hatását.

Roullet munkája, annyi s oly magas elismerés után,
tartalmilag nem is jöhet itt kritika alá. Csak:5smertetés
képen mondom el róla, hogy igazán franczia modorban ,
eleven espritvel irott paraphrasisa sz. Tamás azon ar
tikulusainak, melyek filozofiai és theologiai szempontból
az embert tárgyalják, vagy megértésére elökészitenek,
Bemutatja az embert természeti egységben; alkotó ré
szeinek, tulajdonságainak és tehetségeinek sokféleségé
ben; természetfölötti helyzetének csodás fönségében; s
végül megbámultatja Isten remekét dicsőségének tető

pontján: in statu gloriae, Kétségkivül gyöngye a fran
cziák gazdag irodalmának; s amily tanulságos, ép oly
élvezetes olvasmány azok számára, kik a schelastikában
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elég jártassággal birnak. - De igy van-e ez a magyar
könyvvel is? Mert minket most csak az érdekel; ma
gunk állapotaihoz viszonyítva kell megitélnünk. És én
- mért ne mondjam ki? - tartok tőle, hogy sem a
munka belbecsével, sem a fordító fáradságával - nincs
arányban az a haszon, melyet a jeles könyv hazánk
ban a scholastika ügyének hajt. Nem szólok itt arról 
pedig százszor is meggondolni való dolog l - vajjon ki
vánatos-e, hogy ami magyar eszünk sajátos járására
sz. Tamás napja keresztül vesse sugarait? . . . Csak
azt akarom emliteni, hogy ez idő szerint vajmi kevesen
lehetnek nálunk, kik ezt az anthropologiát élvezni tud
ják, s igy nagyon kevesen is fogják azt végig olvasni.
Részemről őszintén megvallom, hogy sokkal fárasztóbb
olvasmánynak találtam, mint sz. Tamást eredetiben. S
vajha alaptalan volna abbeli félelmem, hogy akik az
"előszó" által föllelkesítve - evvel akarják megkezdeni
scholastikus tanulmányaikat: hamar elkedvetlenedve fog-
ják abba hagyni. -

A harmadik résznek, a függeléknek tartalmi jeles
ségéről szintén kezeskedik azon körülmény, hogy R. azt
a maga müvéhez csatolta. Rövid, de tüzetes vitatása
azon, a francziáknál különösen napirenden forgó kér
désnek, melyet ujabban a németeknél is dr. Schneid oly
részletesen fejteget: Van-e a természettudományok meg
állapodott vivmányaiban elégséges ok arra, hogy sz.
Tamás által is elfogadott paripatetikus alapot, a testek
összetételét illetőleg, föladjuk ? A névtelen szerzö külö
nösen a vegytan tételein próbálja meg a hylomorphikus
elméletet és kimutatja, hogy olyan ok nincs. A magunk
relativ szempontjából - referens azt hiszi, hogy N. A.
könyvének éppen ezen részétől várhatunk - ha érdem
lett figyelemre talál - legtöbb positiv eredményt. Az
.első magyar szó, melyekérdéssel tüzetesen foglalkozik;
a kérdés pedig maga a legfontosabb, a scholastika föl
elevenitésére nézve - a filozófia és theologia terén egy
aránt döntő, s ezen utóbbi téren, éppen az ernbertan-
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ban dogmatikus jelentőséggel is bir. Nem illenék egy
recensio keretébe e pont körül hosszabban időzni; csak
- hogy általános buzditás, szönoklás, lelkesedés helyett
egyszer már a dologhoz kezdjünk - csak evégből ki
vántam ezen alap-elméletnek korunk álláspontján való
tisztázására kérni hivatottjának figyelmet, Mert mit ér
sz. Tamás filoz. müveit olvastatni ifjainkkal, kik a term.
tudományokat merő atomistikus alapon tanulták ~

s a thomistikus elmélet és a gymnazialis müveltségük
között képzelni sem tudnak összekötő hidat? - Sőt

theologiánk is nagyon .megsinli azt a homályt, mely a
mi általános képzettségünk szerint épen ezen alapvető

elméleten borong.
Hátra volna még, hogy a fordításról szóljak. E

tekintetben már maga a biztonság, mely ehhez a válla
lathoz lelket adott, minden elismerésre méltó; és még
fokozódik az elismerés, mikor lapről-lapra meggyőződünk,

h9gy N. A. az ő dolgát valóban lelkiismeretes gonddal
végezte. A helyes magyarságra való öntudatos törekvés
lépten-nyomon megérzik stilusán. Nagyon kevés idegen
szerüséget lehetne rábizonyitani; inkább azt, hogy né
mely jó magyar szólásmódot helyén kivül alkalmaz.

Az előbbi szempontból csak a "ha - ugy 'l germa
nismusra figyelmeztetem, melyet sajnos következetesség
gel használ mindenütt; az utóbbit illetőleg szintén csak
egy példát emlitek, a "valami nélkül szükőlködni" kité

telnek ismételt (42. I 16.) helytelen alkalmazása. Mind a
két esetben ép ellenkezőjét mondja vele annak, amit
mondani akar; mert az állatok stb. értelem és akarat
nélkül valók ugyan, de nem "szükölködnek ért. és ak.
n.", - nem forogván rájuk nézve egyiknek sem szűk

sége; - Fődolog volna természetesen a terminologia, a
scholastikus münyelv reprodukálása. Hogy a jeles for
ditó urnak sikerét e tekintetben teljesnek nem mondom,
~ senkit sem fog meglepni; legkevésbbé őt magát, ki
a dolog rengeteg nehézséget tapasztalásból ismeri. Ta
g-adhatatlan azonban, hogy N. A. nyelve e tekintetben
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is jóval fölötte áll ama boszantó pongyolaságnak, mely
ujabb iróinkat - kivált ezen a téren - oly gyakran
teszi élvezhetetlenné. Münyelvünk mai szegénységéhez
képest kissé kevesebb purizmus, - a fordításnál alkalo
rnilag kissé több önállóság: s menten elmaradtak volna
az ilyenek, mint itélkedés (VII.), kettős erőrendszer (vi
talismus), előkészületes állapotok (praedispositio 232.)
előföltételez (praesupponit), elmélödö szemlélet (90.), lé
lektani lelkiismeret (92. öntudat) stb. Aztán: mindazt
amit egy másban fölfogunk, azt a felfogónak képessége
szerint fogjuk föl (XLIII.) - a romolhatatlanság nem
tartozik a test természeti sajátságait lényegileg alkotó
cselekvő kutfőhez (IlS.) - ezekhez hasonló világosságu
mondatot többet is idézhetnék. Hogy pedig anyag és
alak, kivált ez utóbbi, származékaival együtt, hasznave
hetetlen terminus, mindnyájan érezzük; vajha egy sze
renesés ötlet megmentene tőlük! - Sajtóhibát igen ke
veset találtam, azok is könnyen elérthetök.

Végezetre - kivánom: csalódjam mind abban,
amiben tán pessimistának látszom; teljesüljön az a re
ményem, hogy a jeles fordító urban az uj renaissance
munkását fogjuk tisztelhetni a jövőben is l

Dl'. 'lúsfaludy A. B.

Kz'rche und Staat oder dú: bez"den Gewalten. zhr Ur
sprung, zhre Bezze:hungen, zhre Rechte und zhre Grenzen von
Ferd. J. Moulart, Canonzkus und Professor an der theologz~

schen Fakultiit von Lilwen. Autoriserte Übersetzung. Herm.
Houben, Priester der dzö·cese Lznzburg. Maznz, Frans K~'rch

heim 1881. Nyolczadrét XVI. 632 lap.
Az egyház és állam közötti viszony oly kérdés,

melynek Európa minden müvelt nyelvén egész irodalma
van; tudományos és népszerü önálló müvek foglalkoz
nak vele úgy mint folyóiratok és napilapok, különösen
az utolsó két évtized alatt, hol az megszünt puszta aka
demikus speculatio lenni, hanem, különösen a katholikus
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egyházra nézve, kitünően gyakorlati kérdéssé vált, mert
alig van egész Europának parlamentje, mely ez idő

alatt e viszonyra ki nem terjesztette volna figyelmét,
mely figyelemben azonban a katholikus egyházra nézve
rendszerint nincsen köszönet.

Az ellentétes eszmék és nézetek, melyeket a szel
lemek e kérdésben elfoglalnak, forrásukat általánosság,
ban szólva a külőrnbőzö álláspontokban lelik, melyeket
védöik elfoglalnak : az egyik párt a kinyilatkoztatás ál
láspontján áll s védi ennek jogait; a másik ezt semmibe
sem veszi s ennek figyelembe vétele nélkül akarja e vi
szonyt rendezni, és megállapitani rendszereit.

Érzés, kinyilatkoztatás, természet és kegyelem egy·
mással ellentétben nincsenek, a kinyilatkoztatás le nem
rontja az észt, a kegyelem meg nem -sernmisífi a terrné
szetet: ép ugy az egyház és állam természetüket, ren
deltetésüket tekintve ellentétbe nincsenek egymással,
e két hatalom egymás jogait kölcsönösen tisztelve bé
kében élhet, mert egyike az ember földi, másika örök
javát gondozni van hivatva.

De valamint egy hamis filozofiai elmélet, az ész té·
vedései, ellentétben állanak akinyilatkoztatással ; úgy az
állam missiójának, rendeltetésének, czéljának téves felfo
gása oda vezeti az elmét, hogy az egyházhoz való vi
szonyát is tévesen rendezi, minek eredménye az, hogy
az ily téves fogalmaknak hódoló állami hatalom
képviselői az egyház jogait el nem ismerik, őt azoktól
megfosztják.

E ferde nézetek az állam és egyházra nézve a
roppant irodalom által nemcsak eloszlatva, helyreiga
zitva nincsenek, sőt ellenkezőleg az által terjesztetnek
oly sikeres eredménynyel, hogyaszellemeken már-már
annyira erőt vettek, annyira meghonosultak a lelkekben,
hogy az úgynevezett modern emberek nem is értik
már a katholikusok nyelvét és elveit; az állam és egy
ház kőzőtti viszonyra vonatkozó katholikus álláspont,
sőt .annak legprimitivebb elemei teljesen paradoxoknak,
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érthet1eneknek tűnnek föl előttük. Ez állítás bizonyitá
sára elég legyen azon esetekre hivatkoznunk, melyek a
legközelebbi multban a magyar sajtót foglalkoztatták:
értem a főpapi két nyilatkozatot; az egyik kijelenti,
hogy "egy testület, mely saját törvényei szerint igazgat,
kormányoz, intézkedik, nem lehet jogfosztott az által,
hogy bensőbb összeköttetésbe lépett egy más organikus
testülettel", s nyilatkozata, mely voltaképen egy elemi
kath. igazságot tartalmaz, valóságos felháborodást, bá
mulatot kelt, mintha nem csak gyökerestől uj, de egy
uttal szemlátomást téves eszmét fejezett volna ki, a má
sik a nagy szellemeknek sajátos világosságával kőrvo

nalozza az egyház jogait az iskolára nézve - mi nem
más, mint egyik részlete az állam és egyház kőzőtti vi
szonynak - s álláspontja egy nagy politikai napilap
által "verblüffend"-nek jellegeztetik.

Felette sajnosnak találjuk ellenfeleink rossz indulatu
álláspontját, mert ily körűlmények között a hatalom kép
viselői nemcsak nem szolgáltathatnak igazságot a katho
likus elveknek. de a törvények alkotásánál nem is ve
hetik figyelembe ez elveket, nem is egyezkedhetnek az
egyházzal annak követelményeire nézve, mert hogyel.
lenfelek egyezkedhessenek, föltétlenül szükséges, hogy
megértsék egymást, mert ha egymást meg nem akarják
érteni. •

S ez dörgő hangon szóló bizonyitéka annak, hogy
a katholikus, a keresztényalapeszmék, melyek közel két
évezreden át uralták a világot, döbbentő módon halnak
ki az emberiség kebeléből, napról-napra talajt veszi
tenek.

E tényleges állapotokat véve tekintetbe Moulart
belga kanonok e viszonyt minden oldalról, kimeritöen
az alapeszméket úgy mint azoknak a változó körülmé
nyekhez való alkalmazását s az életben való keresztül
vitelét tárgyazó munkát irt azon czélból, hogy megér
tesse az egyház elveit s kivánalmait azokkal is, kik az
egyháztól távol állanak, kik a kinyilatkoztatásról legalább
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nem szeretnek nyilatkozni. Müve a nagy thérnára vo 
natkozó igazságokat a tiszta fejnek sajátos egyszerüsé
gével, világosságával taglalja; egyes szakaszoknál rövid
előszóban elmondja, mir öl fog ér tek ezniymeg rnagyarázza
a tételt, a fogalmat, erre szórt betükkel felállítja magát,
a tételt, mit a bizonyitás - pontokra szedve - követ
s ha szükséges, a kifogások czáfolata. Az előadás kerül
minden frázist, sallangot, fellengzést, stylja nem virágos,
ékesszóló, de annál élesebbek, ékesenszólóbbak az ér
vek, melyek ellen modern ember, ki még logikai gon
dolkozásra és az érvekre hallgat, kifogást nem tehet,
hanem kénytelen lesz beismerni: nekem ugyan a katho
likusok álláspontja nem tetszik, az mégis egészen észszerű

s ha egy állam a katholikusoknak szabad vallásgyakor
latot engedett, ha kultus-szabadság uralg, miután az ál
lamnak, a polgárok alkotmányos jogát tisztelnie kell, a
katholikus elveket ignor álnia, azok ellen cselekednie
nem szabad. Maga a materialista, kinek szempontjából
az egyház sem nem isteni eredetü, sem czélj ánál fogva
nem magasabb társulat az állarnn ál, ha csak h ű és kö
vetkezetes hive a jelen század bálványának a lelkiisme
reti s vallásszabadságnak, eat : szükségképen be kell is
mernie.

Amint az elvekben hajlithatlan, fl azokat az ellen
tétes korszellem daczára kendőzétlen nyiltsággal előadja

s indokolja, úgy másrészt azok alkalmazásában az enge
dékenység lehető Iegszéls öbb határáig megyen, kimutat
ván, mi egyeztethető össze ez elvekkel, mi származik
azoknak tagadásából. Ez irányban azonban korántsem
vitatja saját eszmeszüleményeit, melyek helyes voltára
nézve önmagánál egyéb garantiát úgy sem nyujthatna,
hanem a nagy tekintélyű, teljesen megbizható scholasti
kusok nyomán halad: nem egy egészen modern kér
désre nézve a választ sz. Tamásban vagy ennek legelső

magyarázójában Suarezben leli.
Müve a franczia és belga liberalis sajtóban méltán

nagy feltünést okozott, mi kiválóan örvendetes lehetett
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a szerzöre nézve, de föltünést keltett a. katholikus s~j

tóban, mert az valóban klassikus, tökéletes, a mai sael
lemirányt figyelembe vevő munka,

Engedékenysége rniatt azon vád érte némely tulzó
katholikusok részéről, kik végletekben szerétnek mo
zogni, hogy nem eléggé orthodox; e vád azonban sem
mivé törpül Dechamps bibornok-érsek megerösitö levele
által, melyet a forditó előszavában a Journal de Bruxel
les Nro 307 után kőzől : "Nehéz hivatalom folytonos
teendői akadályoztak abban, hogy M. úrnak az egyház
és államról szőlö müvét magam megvizsgáljam ; hogy
tehát a reám bizott missiónak legjobban megfeleljek,
annak megvizsgálásával öt (5) Belgiumban ugy, mint
Rómában nagy tekintélynek örvendő hittudóst biztam
meg, s összhangzó véleményük az vala, hogy e munka
nem csak nagy hasznára leend a katholikus egyetem
tanulóinak, hanem sok oly emberek számára is, kik a
napjainkban elterjedt liberalismus tanai által magukat
tévutra engedik vezettetni.

Ezeket a rnü általános jellemzésére előre bocsát
ván, immár lássuk részletesbben a műnek nevezetét és
eszmemenetét.

A munka négy könyvre oszlik.

Az első könyv elmondja, mi az egyház, milyen an
nak alkotmánya és szükségkép kell, hogy alapul szol
gáljon a két hatalom viszonyainak meghatátozásánál;
két mennyiséget nem viszonyithatok egymáshoz, ha
mind a kettő vagy csak egy is ismeretlen előttem," s
ősszehasonlitásom akkor is lényegileg téves leend, ha
az egyik mennyiségre nézve tévedésben vagyok; ép ílgy
kell, hogy téves legyen a két társadalmi hatalom visze
nyitása, ha a kath. egyházról téves fogalmam van, ha.
azt nem tekintem annak, a mi, .hanem lelki szemeim
előtt például a pretestans egyház alkotmánya lebeg, az
ő kollegiális sendszerével; s valóban tényleg a legtöbb
essmezavar, tévedés a tudősoknál, politíkusoknál, tör:

Uj M. Sioo XlII. köteL Xl. fÜlet. S1.
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vényhozóknál onnét ered, hogy a kath. egyházra a pro
tetestans egyházi elveket alkalmazzák.

Ugyanezen első könyv második részében az állam,
eredete, az erre vonatkozó tévelyekkel egyetemben tár
gyaltatván, a polgári hatalom és az alattvalók kölcsönös
jogai s kötelességeikről van sző, Itt egy külön, kitü
nöen sikerült fejezetben a polgári hatalomnak a vallás
iránti kötelmeiről értekezik. A vallást e helyütt csak
mint társadalmi jót, (bonum sociale) veszi szemügyre,
bebizonyítja, hogya társadalmi lét két elemen nyugszik:
l. bizonyos társadalmi igazságokon, társadalmi kötel-

meken ; me ly kettős elem nem az ember által lett felta
lálva, melyet az meg sem értene, ha a vallás neki segit
ségére nem sietne; szükséges tehát, hogy az ember az
Istennel a vallás által jöjjőn összeköttetésbe avégett,
hogy emberi társadalmat legyen képes alapitani. Foly
tatólag a politikai naturalismusnak és az ugynevezett
keresztény naturalismusnak meghatározását adja s ennek
fogalmát megvilágitván kifejti az állam kőtelmét, a val
lást, még pedig a positiv keresztény vallást illetöleg
czáfolja a politikai naturalismust, jelen karunk fő téve
lyét, mely nem egyéb, mint az ész és kinyilatkoztatásnak,
a természet- és kegyelemnek elválasztása, ellentétbe ho
zása a társadalmi rendben. Lehető legrövidebben adjuk
elő érveit:

I. a naturalismus a gondviseleti világrendet
rontja le.

Az elválasztás, melyet a társadalmi politika a ter
mészeti és természetfeletti rend között a társadalmi
sphaerában behozni akar, absolute nem létesithetö : e
dolgok külőmbőznek ugyan lényegileg, de Isten oly
bensőleg köté össze azokat, hogy kereszténynek nem
szabad, nem lehet azokat szétválasztani.

2. A naturalismus megsemmisíti az ember morális
egységét; miután a társadalmat csak jelenlegi állapotá
ban akarja tekinteni anélkül, hogy jövő rendeltetésünkre
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figyelemmel lenne. megosztja az embert, s morális jelle
gének egységét rontja le.

3. A n. ellenkezik magának a társadalomnak jólé.
tével, oknélkül feladván a hitegységet, mely általános
elismerés szerint társadalmi jó.

A második könyv a már lerakott solid alapból ki
indulva, e két hatalom egymáshozi viszonyát tárgyazza ;
kifejtvén külőn-külön fejezetekben I. hogy ekét hata
lom, bár tökéletlenül, de mégis el volt kü1önitve Krisz
tus előtt, tökéletesen Krisztus után, hogy tehát a hata
lom vallás dolgában mindig külön sajátos képviselőkkel

rendelkezett s soh'sem tekintetett a polgári, állami hata
lom egyik adtributumának; 2. hogy ekét hatalom egy
mástól független; erre nézve a dolog természetéből, a
sz. irásból, a pápák nyilatkozataiból vett érveken kivül,
az egyházi történelem, a keresztény népek praxisából is
hoz fel bizonyítékokat. Az egyház egész történelme
úgyszólván csak az általa e kettős souvairenitás fenn
tartása czéljából vivott harczok történelme; harczolt ke
leten a konstantinápolyi arianu s császárok ellen, Német
országban az investiturák ügyében, Francziaországban
a Gallikanismus ellen Szép Fülöptől egész I. Napoleonig,
Anglia és Hollandiában a reformatió királyai ellen, Bel
giumban a Josephinismus ellen, harczol jelenben a libe
ralismus és a forradalom ellen. Uj érvül felhozza az
úgynevezett vegyes zsinatokat is, hol az egyházi ügyek
ben a püspökök külön tanakodtak s törvényeket alkot
tak, mig a polgári ügyekre nézve az ország rendeivel
együtt tanácskoztak. V égre kimutatja, hogy az egyház
függetlensége magában a 19. században is, daczára a
lényeges változásoknak, melyek a régi keresztény köz
jogban beállottak, mégis a nemzetközi jognak egyik
elve maradt, minek meglepő bizonyitéka akonkordatu·
mok, melyeket a sz. Szék Európa majdnem valamennyi
államával kötött. Ily alapos bizonyitás után czáfolja a
kifogásokat: status in statu, és az egyház az állam
ban van.

S4~
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A harmadik fejezet az államnak alárendeltségéről

szél az egyház iránt, kifejti annak föltétlen szükségét,
hogy gyakori érintkezések egyik vagy másik hatalom
főlénynyel birjon ; előadja a külőnféle rendszereket az
egyház direkt hatalmáról a földiekben, Bellarmin, Bi
anchi és a gallikanusok rendszerét, sorban kimutatván
hol alaptalanságukat, hol gyöngeségeiket, végre saját,
Bianchi nézetétől is némileg eltérő véleményét igazolja.
Hogy az állam bizonyos mértékben az egyháznak alá
van rendelve, az a jelenlegi politikai constitutiók elvei
ből igazolható; ugyanis a vallásszabadságot biztosító al
kotmányok, nem a ezéiból alkottattak, hogy a vallást
akadályozzák, sőt ellenkezőleg azért, hogy minden pol
gárnak joga legyen lelkiismerete parancsainak engedel
meskedhetni. Ennek nyilván való következménye, hogy
a polgári hatalom, ha ténykedéseiben az egyik vagy
másik elismert vallás elveivel ellenkezésbe helyezked
hetnék, a vallásszabadság alkotmányos elvét sértené
m$g. Ilykép az államhatalom, ha manap minden vallás
iránt az alkotmánynak megfelelőleg közömbös akar
lenni, valósággal valamennyinek alá van vetve, nem
csak a pápának, hanem a többi vallásfelekezetek fönő

keinek is.
A következő fejezet az egyház úniőját az állammal

a két hatalom elválasztását, a türelemre, lelkiismereti és
vallási szabadságra vonatkozó elveket taglalja, és pedig
előbb. elvontan az isteni jog szempontjából, azután al
kalmazva azt a tényleges viszonyokra. Sok gondot for
dit a fogalmak tisztázására: mi az egyház és állam únió
jának fogalma, rni a paritás, mi a közömbösség termé
-szete, Rendre elősorolja azon ellenvetéseket, melyek az
állam intolerantiája ellen keletkező felekezetek ellené
ben felhozhatók. Ezek czáfolata oly érdekes, hogy ne
hányat rövidítve ide iktatunk :

I. A gondolat szabadsága vallás dolgában úg"y,
mint minden. másban az ember természetes joga. Semmi
féle emberi törvény nem teheti, hogy azt higy.jem, mit
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nem hiszek, mit hinni nem akarok. Már pedig az eret
nekség elnyomásának czélja a polgári hatalom részéről

mi egyéb, mint valakit hitre kényszeríteni. Nem szabad
- ez válasza - a gondolat physikai szabadságát össze
téveszteni a morális szabadsággal. Az embernek nincs
joga roszat gondolni, tanitani, terjeszteni, pártolni. Mig
az eretnekség a lelkiismeret benső rejtekében lappang,
kétségkivül senki sem gondolhat arra, hogy azt büntesse.
Azon pillanattól fogva azonban, hogy külsőleg is nyil
vánul, tényleges lázadássá minösül az egyház tekintélye
ellen, s egy államban melynek egy vallása van, mint a
nyilvános és társadalmi rend megzavarása bünténynyé
válik. Igy a repressiónak sehogysem czélja hitre kény
szeriteni, hanem a vallás ellen intézett támadásokat
megbüntetni.

2. De - uj kifogás - ki a kath. hitvallással el- .
lenkező tant védelmez, meg lehet győződve, hogy e tan
igaz, s hogy igy csak kötelességét teljesíti, vallva e tant
s az szerint cselekedve. Ilyent büntetni annyi, mint ártat
lant büntetni. Válasza ez: Minden elv - mely rosz kő

vetkeztetésekre vezet, magában rossz. Hasonló theoria
egyenesen a lelkiismeret illusióinak javára szolgál és
minden bűntény büntetlenségét eredményezi. Bűntétle

nül kellene hagyni ezen theoria szerint első sorban ~
politikai bünösöket; az összeesküvőknek az a meggyő

ződésük, hogy jót cselekesznek, hogy érdemeket szeréz
nek a haza iránt. De a politikai büntényeket elvileg
büntetlenül hagyni, annyi mint minden kormányt lehe
hetetlenné tenni és a socialis rendet tönkretenni. A
büntetlenségnek ki kellene terjednie közönséges bűnté

nyekre is; mily joggal lehetne büntetni azt, ki a tulaj
dont rablásnak nézi s kötelességének ismeri a tulajdont
megtámadni ? milyennel a kommunistákat, socialistákat,
nihilistákat, ha minden meggyöződés szent s minden
ember joga saját szent meggyözödését követni? Ezek
nek is vannak elveik és szent meggyözödéseik.

3. Ha elv gyanánt felállíttatik, hogy az állam az
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igaz vallást kizárólagos pártolásban részesiteni tar
tozik, hogy más hitvallást mint sajátját tűrnie

nem szabad, ezáltal a katholikus kormányoknak bor
zasztó fegyver adatik kezükbe, a római egyház ellen;
kötelezvék azok ezen egyházat nem tűrni, kitiltani, mert
ök meglehetnek gyözödve, hogy saját vallásuk igaz és
a katholikus téves. Ily módon igazolvák az üldözések,
melyeknek a római egyház a pogány császárok és eret
nek kormányok alatt kitéve volt. Ha az egyház joggal
akar birni maga számára reklamálni a szabadságot ott,
hol az el van nyomva, le kell mondania azon praeten
sióról, mely szerint egyedül neki van joga az állam ol
talmára; ha a katholikusok akarják, hogy türelemben
részesüljenek ott, hol ők a gyöngék, türelemben kell ré
szesiteniök a dissidenseket ott, hol ők maguk az erősek.

- Hogy a kath. kormányoktól - felelet - a létező

dissidens vallások számára türelem követeltessék, ez el
len kifogást tenni nem lehet, abban semmi sincs, mi a
katholikus elvekkel ellenkeznék. De a kath. egyháztól
követelni, hogy a politikai türelmetlenség elvéről mond
jon le, hogy mondjon le a jogról, melylyel egyedül kő

vetelheti az állam oltalmát, hogy beleegyezzék, miszerint
egészen általánosan egy rangba állittasók a hamis val
Iásokkal, ezt követelni annyit tesz, mint olyast köve
telni, mit meg nem adhat, anélkül, hogy önmagát meg
nem tagadná. Csalhatatlan bizonysággal bir, hogy ő az
egyedüli legitim vallás, követelnie kell tehát az oltalmat,
a maga számára, mert az az ő legitimitásának jogos ki
vánalma. Megengedheti, hogya tévely tűressék, de a
tévelynek oda nem itélheti a jogot, mely egyedül az
igazságot illeti meg. De akkor proskribálják - ám le
gyen, ö nem akarja a békét minden áron, legitimitásáról
le nem mondhat. Az üldözés még azon esetre is, ha
bona fide történik, jogsértés leend, és jogsértés leend
az is, mit a biró, daczára jóhiszeműségének, az ártatlan
elitélten követ el. Különben a protestansok a keresztény
vallás természetére vonatkozó tanaik által lemondottak a
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jogről, hogy ők türelmetlenek lehessenek más vallás kő

vetöí iránt; náluk a türelmetlenség következetlenség, a
katholikusoknál következetesség.

Feltüntetve a viszonyt az isteni jog szempontjából
nyomban áttér annak ecsetelésére, rninö volt idők foly
tán e viszonya gyakorlati életben, s minő lehet a kath.
elvek sérelme nélkül a kü1ömböző társadalmi állapotok
szerint. S itt visszautasitva az arheus .állam elméletét,
kifejti, hogy lehet eset, hol az állam elválasztása az egy
háztól az állam által nem csak kimondható, de ki is
mondandö, Ezt először a két hatalom természetéből vont
érvvel győzi be: visszavezetve a kifejezéseket igazi ér
telmökre nyilván való, hogy "magát az egyháztól elválasz
tani" nem annyit jelent, mint az egyházat jogaitól, füg
getlenségétől megfosztani, ez egyszerüen annyit jelent
mint a) nem alkalmazni a törvényt és erőszakot arra,
hogya nemzetben a keresztény élet kötelmei, a termé
szetfeletti morálon alapuló erények teljesítése biztosittas
sék, ezen kötelmek áthágását, ellenkező büntényeket
nem büntetni. Ezen igazi értelemben véve az elválasz
tást, könnyü annak megengedhetöség ét beigazolni, A
természet általános törvénye, hogy minden lény első

sorban saját rendeltetésének megfelelni tartozik. Az ál
Iam első és lényeges rendeltetése a. társadalom java a
természeti rendben, a béke és nyugalom a földi javak
rendjében. A keresztény vallás és dogmáin alapuló mo
rál csak a társadalom tökélyetesitéséhez tartoznak.

Ha tehát az állam a fönt emlitett ügyekben nem
adhatja az egyház segedelmét anélkül, hogy saját ren
deltetése iránt hűtlenné ne válnék, bizonyos, hogy azt
megtagadhatja, sőt azt meg kell tagadnia.. Ez magának
sz. Tamásnak tana, kinek nyomán azt szerzö kifejti. Te
hát tekintettel a socialis állapotokra s szükségletekre
legitim uton hozhatók be az ugynevezett modern sza
badságok s biztosithatók alkotmányilag. Ilyen alkot
mány tökéletes nem leend, de a társadalom állapotát
véve, melynek számára hozatott, jó alkotmány lesz. Hogy
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ily .kormányforma kath. elvek sérelme nélkül létezhetik,
eléggé bizonyítja a sz. Széknek arra vonatkozó enge
délye, mely szerint hasonló alkotmányra esküt lehet
tenni.

Igaz, a római szent Szék mindig csak két feltétel
alatt helyeselte az esküt, követelvén : I. hogyadissi·
dens kultusoknak engedélyezett oltalom, csak polgári és
politikai oltalomra vonatkozzék, 2. hogy az eskü által az il
lető semmire se köteleztessék. mi az isteni és egyházi
törvényekkel ellentétben állana.

De még ezen megszoritások mellett is a szent Szék
engedélye bizonyitja, hogy a vallásszabadságot biztosító
alkotmány nem mindig és természeténél fogva ellenke
zik a kath. tannal ; ellenkező esetben az esküt egyszerűen
meg kellett volna tiltani. A megszoritásoknak, melyet
követel, ép az a veszélyűk, hogy a szabadságot hirdető

politikai rendeleteknek igazságos és elfogadható értel
mét megállapítsa. Az első feltétel oda utal, hogya kul
tusok polgári szabadsága össze nem tévesztendő a dog
matikus türelemmel, és a· másik azon nem kevésbbé
elemi igazságra figyelmeztet, hogy a polgári hatalom az
elválasztás ürügye alatt nem teheti magát ellenkezésbe
az isteni jogokkal, sem pedig meg nem sértheti az egy
ház jogait.

A harmadik könyv a két hatalomnak tulajdonjo
gáról értekezik, az egyházi, polgári és vegyes ügyekről,

előadja az elveket, melyek szerint ahatárszabályozás
eszközlendő, külön fejezetekben megbeszélvén az egyház
törvényhozási jogát a tanügyre, házasságra, temetőre és
temetkezésre, egyházi' szolgáinak nevelésére, és előadja

azok kiváltságait s az egyház vagyonjogát..
Végre a negyedik könyv a két hatalom közötti

őssaeütkőzéseket tárgyalja s azon módozatokat adja elő,

melyek által ezek beszüntethetök,
Iparkodtunk röviden jelezni. a münek tartalmat,

hó gy kitünjék,ménnyire öleli az fel teljesen és minden
tekintetben az' egyház és államra, azok együttes létezé-
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sükre vonatkozó kath. elveket, mennyire van tekintettel
a tényleges állapotokra az elvek alkalmazásánál : egy
szersmino a tartalom puszta felsorolása által felkethetni
véltük e könyv iránt mindazok érdeklődését, kik e
nagy, kiváltképen a mi századunkat foglalkoztató
problema iránt magukat alaposan óhajtják tájékozni.

Dr. Hamvas.

An mdne Krt'tiker. Nebst Ergiinzungen und Erlliute
rungen zu den drd ersten BiiJ'lden memer Geschz'chte
des Deutschen Vo/kes. Von JohannesJanssen. gr.
8°. (Xl. u. 227. S.) M. 2.20. Geb. in eng/o Let'nwand
M. 3.20.

Egyik munkatársunk Janssen nagy müvéről irt is
mertetését nemsokára bevégzi; addig bemutatjuk őt ma
gát és a jelen füzetet, melyet ugyan bírálói számára irt,
de a nagy közönség is szivesen olvassa; mert mint hall
juk 5000 példány fogyott el belöle.

A német tőrténetirás e század eleje óta az igaz
ságnak s ezáltal a protestantismussal szemben a kath.
egyháznak többszörös elégtételt adott. - Megindult ott
bizonyos kitünően keresztény áramlat a történetírás me
zején, melyannál nagyobb tekintélyt vivott ki magának,
minél inkább világos volt, hogy a kü1ömböző vallásu
irók meggyőződését nem a születés vagy változatos
befolyás, hanem a független kutatás nevelte, a gyakor
latban pedig sok áldozatot követelő következetesség s
egész multjokkal való szakitás szentesitette. Azon szel
lemek, melyek elég erősek voltak arra, hogy minden
kutatásaik és vizsgálataik föeredrnénye gyanánt a kinyi
latkoztatásban való hitet tekintsék, önzetlenségükben
nem maradtak a fél uton, hanem következetesen halad
tak elöre, s ha a reformatió táborából valók voltak, el
értek a k.inY'latkoztatás hordozójához :' az egyházhoz.
Ezen kitünöen keresztény áramlat képviselője Janssen
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is; képviselé ő egysz ermind tanitóját a nagynevő Böh.
mert, s emlékének szentelte müvét,

Janssen Frankfurtban volt városi levéltárnok, hol
régi iratokat vizsgált, másolt és történetet kutatott. Kő

rülbelül IS év előtt nagy szabadsá gidöt kért, némelyek
arra magyarázták, hogy házasodni akar. Ö azonban
püspökéhez rnent; s arra kérte, hogy venné be papjai
közé. Minthogy hittani tanulmányokkal már régen fog
lalkázott egy év alatt czélját elérte. Valamint másokat,
ugy őt is, a reformatio kora elötti egyházi állapotok ta
nulmányozása vezette az egyház bensejébe. Jobban
mondva a protestánsokat ezen tanulmány az egyházba
vonta, őt pedig, ki katholikus volt, az oltárhoz vezette.
Azóta folytatta a tanulást, s mint történettanár müködik
a frankfurti gymnásiumnál, A természettől kapott nagy
talentuma folytán általános csodálat tárgya s e miatt
beválasztották a képviselőházba is, hol a kath. sz óno
koknak ő szállitja a történeti érveket.

Müve lassan halad előre, eddig hat év óta három
kötet jelent meg, de, sokkal figyelmet gerjesztőbb volt
megjelenése, semhogy barát és ellenség egyaránt hozzá
nem' szólt volna. - A protestans kritika legtöbb kép.
viselőiben kendőt kötött szemeire. S miután szent és
gáncsolhatlan volt előtte a priori reformatio, azért meg
volt adva álláspontja is a müvel szemben. - De több
katholikusnak fölszólalását is hallottuk, kikkel szemben
szükséges volt Jansen igazolása. Kifogásoltatott kath.
részről is .az átmenet hiánya vagy inkább indokolatlan
sága a IS .és 16. szazad kőzt, és elterök voltak a néze
tek a gazdasági állapotok főltűntetése iránt, melyekre
Janssen oly nagy súlyt fektet, s mig a IS. században
csak áldás és jólétről tud beszélni, addig a következő

korban csakis nyomorra utal. - Nem maradt megjegy
zés, nélkül a humanismus állása é~ szerepe Janssen
fölfogásában, melyet midön ő annyira elöléptetett, né
melyek holmi kizárólagos jelentőséget gondoltak tulaj
donitni neki. ~ Mások ismét a rövid utalásokat .a re-
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formatio egyéb okaira, miután csak mintegy közbevetve
vannak néhol tartva,. tagadásnak vették s a reformátio
támadásának sulypontját a müben csakis a bőven kifej
tett tényezökbe gondolták helyeztetve. - És sok más
megjegyzés hullott a jeles iró fejére, s miután manapság
védeni utóvégre mindent lehet, a tübingeni kritikus Jans
sennel szemben Erasmustól koczkáztatta, hogy ez utó
végre is nem válik az egyház szégyenére.

Azért Janssen felelete An meine Kritiker a szük
ségletnek megfelőleg kiegészitő és magyarázó részletek
kel van ellátva. - A könyv jobbára a protest. támadásai
val foglalkozik, felelt Baumgarten Ebrard, és Kaweraunak.
- Ezen protestans kritika legérzékenyebben találtatva,
mivel a könyv feltünését okozó megjelenését elhallgatni
nem lehetett, szerencsétlen kardoskodásba bocsátkozott,
és elhagyva a tárgyilagosság terét, az ügy védelmére a
gyalázó és bélyegző kifejezések egész lajstromát állitotta
föl: Janssen vallási rajongással eltelve fog munkájához ,
utját raffinirozott pártdüh jelzi, mesterséget űz rendsze
resitett sophistikából, halandótól kitelhetöen agyonhall
gatja a kedvezőt1ent, számtalan átkővetkeztetést von,
történelmi büvészséget irt, merényletet követ el mindenre,
mit történetnek neveznek.

A mü ilyetén üdvözlése mellett pedig siettek a jám
bor hivőknek ellenszereket beadni, igy ir az erlangeni
tanár Ebrard: "Meg kell emlékeznünk, mily kincset bi
runk mi leplezetlen evangeliumunkban, hogy azon iro
dalmi jelenséghez elfogulatlan tekintet és bátor szivvel
közeledjünk ... A könyv oly ügyesen van tervezve, hogy
nem egy evang. olvasot, holmi félelem foghatna tán el;
hát ha ennek az embernek igaza van."

A protestans önérzet strassburgi képviselője a ren
dőrségtől vár segélyt, hogy argumentálasát nyomósitsa :
Janssen szerinte kitartóan fenyegető erélylyel dolgozik
az egyetértésmegzav arásásán, "Ha iránya a népben
lábra kap, akkor a birodalom ereje daczára csakhamar
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lefelé haladunk"; s azért legjobb az irőt hallgatásra it élni
és könyvét megégetni.

Igy szél a többi kritikus is, ki mézesebben, ki
atyáskodva. - Janssen válasza már a mödot illetőleg

is szégyenítö elleneire nézve. Az utóbbi idők német po
lemikájának jellegét viseli magán, mely az igazság mél
téságával győz.

Janssen, nyugodtan mondhatni, kimélőleg felel,
amint történetét is kimélőleg irta, s egyes szereplök
undok vonásait a háttér homályában hagyja, nehogy az
igazság ijesztő alakjai a félrevezetett jóhiszemet érzéke
nyen sebezzék. - De a nyugodtság képesiti is őt a
szenvedélyes támadások leálczázására, hol ezek a szemé
lyeskedés kofapiaczáról a történetirás hibázgatására tér
nek. - "Csakis a tények feltüntetése az én törekvésem"
- mondja Janssen - és ezen meggyőződésben ő egész
Németország láttára sorban veszi az ellenvetéseket, és
kimutatja, a vita enemének tarthatlanságát és gyenge
ségét, mely csak annyiban tudta őt támadni, amennyi
ben az igaz tényállást elforgatta és a. könyvnek fehér
lapjain feketélő sorokat eldisputálni merte.

Fölhozunk mintaképen egy evangelikus vádat és
Janssen megvilágitó feleletét, mely a mai történetírás
vagy jobban történetirás mesterségét jellemzi s a könyv
érdekes tartalmáról fogalmat nyujt; Kawerau protestans
pásztor szemére lobbantja janssennek, hogya kedvezőt

len adatokat kihagyta ; halljuk Kawerau szernrehá
nyását :

"Hires - ugymond - Itzer János stigmatizált
berni szabó ügyében megindult botrányos pör 1909.
Janssen jónak találta, a fatalis eseményt történetébe föl
nem venni. - Mint igazitotta el ezen eljárást lelkiisme
retével, azt nem értjük. 'I Janssen felel: "Üsse föl kérem
tőrténetem II. kötetét 50-51 lapját, ahol ez áll: A poé
ták, fölhasználták a reuchlini bonyodalmakat az egyházi
tekintély és a Scolastikus tudomány megtámadására,..kü
lőnösen pedig a Domonkosok rendje ellen, melynek tag-
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Jal az összes főiskolákon a seolastica hagyományait szár
maztatták az utódokra. Megkönnyitette e rendelleni
küzdelmeket számtalan latin és német irat, mely 4 berni
domonkos rendü szerzetes csalfa csodajelenések által el
követett és máglyán törlesztett büntényét teszi kőzzé, 
Magok az egyházi hatóságok Lausanne és Sitten püs
pökei, és 2 -ik Gyula pápától e czélra rendelt követ ve
zették a pört s kimondták az itéletet. Nyilt piaczon vették
le rólok papi ruháikat, megfosztották papi méltóságuk-·
tól, és a világi karnak adattak át büntetésre." Ez idézet
után folytatja Janssen llIgy szoktak kritizálni, - ahol
keretükbe illik, ott én nekik mindenfélét állítok,
amit nem állitok, sőt néha annak ellenkezőjét fogják
rám, amit könyvemben föllelhetni vagy teljesen igno
rálnak fontos helyeket, és azután kérdezik: megfelel-e
Janssen elbeszélése a valóságnak?"

Miután Ebrard is e megbírálhatlan birálási módot
követi, Janssen mindkettővel szemközt okiratokkal mu
tatja ki a ráfogások tarthatIanságát s az ezekre támasz
kodó evangélikus kritizálást, Néhol egyszerűen kimu
tatja, hogy soha tollából nem folytak bizonyos idézetek,
melyeket neki bűnül felrónak ;. máshol ismét birálói ma
gok hamisitnak okmányokat, melyekkel Janssen szavai
természetesen meg nem egyeznek.

"Már pedig nekem kell mondja egy helyen a sok
hamisitásról emelt vádak ellen Ebrard urat hamisitásról
vádolnom.- Utinger Henrikhez intézett bizalmas le
velében, mint azt Ebrard úrtól hallottuk, bevallja Zwingli,
miszerint ő mint einsiedelni plebános a clerus elvete
mültségeinek hódolva nyilvános házakat látogatott. E
szavak Ebrard ur találmánya, sem az idézett levélben
sem máshol nem mondja Zwingli, hogy ő a clerus elvete
mültségének hódolva járt el a nyilvános házakba, ál
talában nem is mondja, hogy oda járt. - Mit itélnek
ily elfogulatlan kutatóról, " Ebrard úr bizonyosan nem
felel, majd hasonnemü an meine Kritiker rnüvel,

A kath. és evangelikus olvasókra nézve pedig"a
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könyv egész sorát tartalmazza az érdekes fölvilágositá
soknak, melyeket a mü kifejtésének értékes kiegészité

sei és magyarázatainak tekinthetni. Az az epikai nyugalom
e füzetről is elmondatja velünk mit a strasburgi lutheranus
egyetemi tanár mondott kritikájában a müröl, hogy az
egészet kinos tárgyilagosság (eine peinliche Objectivi
tat) jellemzi.

Dr. Petheő R.

GiJttHches Wissen und giJttHche Macht des Johannet"
schen Chnstus. - Etn Bátrag zur Lö'sung der Johannet"schen
Frage. Von Dr. theol. Carl Müller, Gymnasial-, ReHgtons
und Oberlehre» tn Bresiau. Freiburg. Herder 1882. 143 lap.

Nem mondunk újat, rnidön azon czélből, hogy a
"Sion" olvasóinak az előttünk fekvő müvecskét bemu
tattuk, felemlitjűk, hogy ami él. négyevangeliumnak
egymáshoz való viszonyát illeti, a sz. Jánosé sokat kü
lőmbőzik a többi háromtól, úgy tartalmára nézve, mint
czélját. és alapját tekintve. Amily. meglepő külőmbség

az első tekintetre, ép oly feltűnő a többi háromnak ősz

hangzása, nemcsak ugyanazon tények és tanok elmon
dásában, - ami különben, mellesleg megjegyezve, nem
zárja ki azt, hogy egyik többet beszélhet el, több kö
rülményt sorolhat fel, mint a másik - ha.nem gyakran
még a kifejezésekben, mondatkőtésekben is, ugy hogy
ez már nem tulajdonítható a véletlennek, hanem azon
alternatíva felállítására kényszerít, mely szerint szerzöik
vagy egy közös forrásból meritettek, vagy egymásután
irvaJ elődjök dolgozatát figyelemmel kisérték. Ezen fel
tünő öszhangz!s alapján Mátét, Márkot és Lukácsot a
biblicusok kőzős néven synoptieusoknak nevezik J ános
sal szemben, ki tőlük, mint mondók evangeliumát te
kintve külömbözik.

E jelenségnek oka igen egyszerü. Sz. János evan
geliuma, mely a négy kőzt utoljára jelent meg, részint
mintegy pótolni akarja azon történeti hézagokat, melyeket
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a synopticusok hagytak, kiknek munkáit sz. János mint
ismerteket tételezi fel, - részint azon czélböl iratott,
már a szent atyák s legrégibb keresztény irók- tanusága
szerint (Alex. Kelemen, Eusebius), hogy Jézus Krisztus
istenségét a már-már felburjánozni kezdő tévtanok elle
nében különösen és világosan feltüntesse.

S habár a többi evangelistáknál, s a többi uj
szővetségi szent iratokban is akárhány érvet találunk
a kereszténység ezen alapdogmájának igaz voltára,
mégis, mivel sz. János különösen foglalkozik ezzel, mi
vel Krisztus istenségének bebizonyitásához a legtöbb
adatot szolgáltatja: korunk rationalistái, s egyéb "tudó.
sai," kiknek sokkal jobban tetszenék egy "názáreti
bölcs", mint egy Isten Fia, mert "ennek tanai s paran
csai mégis csak kötelezők, ha csakugyan annak bizo
nyitja be magát, mig amannak legfölebb tanácsai, elmé
letei lehetnek, melyeken könnyen tultehetik magukat, 
elkezdték a támadásokat a negyedik evangelium ellen,
s azokat még ma is elkeseredetten folytatják. S nem ám
valami exegeticus irányban törekszenek annak passusait
saját szájizők szerint magyarázgatni, --.; ezt tenniök nem
igen lehet, hanem az alapot aláásni akarván, mindjárt
annak valódisága ellen fordulnak.

Tizennyolcz évszázadon keresztül .senki a János"
evangeliumát kétségbe nem vonta. Az angol Ewanson

. (1792.) és a német Bretschneider (1820.) voltak az elsők,

kik ezt tenni megkisérték. Utódjok volt a hirhedt Strauss
(1835.) Bizonyos tudományos magasságból kicsinylőleg

letekintve kijelentette, hogy a negyedik evangelium a
mythos jellegét magától el nem tagadhatja. Majd ismét
Baur (1839~), hogy még többet mondjon, egyszerűen ta
gadja, hogy sz. János apostol amaz evangelium szer
zöje, mely szerinte inkább valamikor a II. században
látott napvilágot, s igy az 1. századbeli egyház beléle
tére nézve nem rnérvadó, A fokozatot a rágalmazásban.

Hase is megtartani akarván, plane azt mondja, hogy
"aki manapság a negyedik evangeliumban J ézus törté-
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netére nézve becses forrást merészel felismerni, csaknem
tudományos hirnevét koczkáztatja." No lám, milyen ke
gyes az a Hase ur! hogy azt a "csaknem" szócskát
oda tette. Ó de ő még kegyesebb is tud lenni, mert igy
folytatja: "De ez ismét máskép is lehet. A korszellem,
előadott érveivel, a tudományra is hatalmat gyakorol."
Már ez ilyen tudományhoz, mely kutatásainak irányza
tát a korszellem igényei szerint változtatja, alkalmazza,
mi kedvet és hivatást nem érzünk, s annak dicsőségét

teljesen Hase urnak engedjük át.
Honnan magyarázandók e támadások? Onnan,

hogy a modern tudomány, ugyanekkor, midön -- ami
dicsérendő - a régiségeket szigoruan akarja megvizs
gální, örül, ha kritikájával valamit leronthat, ami eddig
köztiszteletben állott, - ez már nem dicsérendő. E
szenvedélyét átviszi a theologia terére is, ami annál ter
mészetesebb, mert a korunkban divó bölcsészet a theo
logiai igazságokra nézve is az emberi észt adva mérv
adóul, az ilyeljárásra a talajt nagy gonddal elökészi
tette. Innen van, hogya német protestans theologia fé
lig-meddig, vagy nagyrészt rationalistikus elveknek hó
dolván, ellenmondásokba sodorja önmagát, midön a
csodákban való hitet egyrészt megmenteni szeretné,
hogya szent könyveknek történeti hőségét megóvja,
másrészt a folytonos concessiókat tesz mégis az ellenfél
nek, a teljes rationalismusnak.

Mindazonáltal az igazságnak nincs oka félni e je
lenségtől s nevezetesen a theologiára ráeröszakolt Já
nos-kérdéstöl. Akadtak tudós, jeles férfiak, kik nem
ijedve meg a Hase-féle kritikusok által rájok kent tu
datlanság látszatától, győzelmesen verték vissza a J á
nos-evangelium authentiája és hitelessége ellen intézett
vakmerő és alaptalan támadásokat. Ezeket s álláspont
jukat vezeti elénk a jelen könyv, s ellenébe állitja a tá
madóknak s az ő álláspontjuknak, s miután először a
negyedik evangelium történeti jellegér vindikálja, áttér
főtárgyára, és behatóan tárgyalja a János által ecsetelt
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Kisztusnak isteni tudását, isteni hatalmát, az általa nyuj
tott leírásokat U runk csodatételeiröl, tönkre teszi az el
lenfélnek ál-okoskodásait, és világosan bebizonyítja,
hogy a negyedik evangelium egy szem- és fültanunaké
megbizható relatiója Jézus istenségéről és emberségéről,

hogy az evangelista meg van győződve, miszerint Is
ten és ember egyszerre, midön kimondja, hogy "az Ige
testté lőn."

Aki tehát a János-kérdéssel behatóbban akar fog
lalkozni, s különösen meg akar ismerkedni azon minden
féle szernpontokkal, módozatokkal, fogásokkal, melyeket
az ellentábor felhasznál, hogy czélját valahogy elérhesse,
s viszont az ezek ellen fölhozandó világos érvekkel, azt
e könyvecske, hisszük, ki fogja elégiteni.

Dr. Kereszty.

Rousseau ttevelést" eiue», Irta Gyürky Ödiin pazmant'ta.
Nyolcz. 156 lap. 60 kr. Kapható szerzőnél Bécsben Pazma
neum.

Hogy a különben válogatott magyarságú müvecs
kének szerzöje épen kath. hittanhallgató, attól eltekin
tünk. Tiszta tárgyilagossággal is kénytelenek vagyunk
azonban kimondani, hogy a fiatal iró szép tehetséggel
párosult buzgalmát háladatosabb czélra irányithatta volna
Ha erővel dicsöithetni akarunk, válaszszunk erre méltó
nagyságot. Ha pedig Rousseau et Camp. elvei fölött
itélni feladatunk, ítéljünk érdem szerint, Nevelés nagy
hősének (r I. lap) declarálni valakit csak azért, mert
nagy hirre tett szert s mert talán a nevelés szent s
magasztos ügyeért lelkesülni tudott: még nem szabad;
- annálkevésbbé olyant, kinek, mint ezt szerzö is be
vallani" kénytelen, jelleme az állhatatlanság, ingatagság,
jellemtelenség (18. lap). Különös, hogy szerzö mindunta
lan kénytelen beösmerni Rousseau elvei következetlen
ségét, tarthatIanságát, absurditását, s mégis annyiszor
úgyszólván rajongva dicsöiti, sőt mi több, még" á, jelen

. Uj lItL Sion XIII. kötet. xr, füzet. 55
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s jövőkor nevelé" igazságokérti nemes küzdelmeiben is
ama lángnak itéli a diadalt, mely "Emil"-t sugalmazá
(155. 1.) Ez izlésböl nem kérünk. A középkor nevelésé
nek olyannyira kicsinylése pedig épenséggel nem jogo
sult.Hogy az nem állt korunkéval egy színvonalon, ta
gadni senki sem fogja. De ajánljuk szerzönek, használ
jon erre nézve jövő művében egyéb forrásokat is; s
ekkor bizonyára nem fogja üres értelmi játéknak czi
mezni (7, 8. lap) a középkor nevelését; valamint azt
sem fogja állítni a reformatióbeli időkről - szerzö sze
rint a humanisticus formalismus és hideg dogmatismus
idejéről -, hogy a jezsuiták, kiknek' (nagylelküen !)
némi érdemet mégis juttat a nevelés körül - sem bir
ták teljesen fölszabaditni az iskolákat a mindent elnyomó
hittani irány alól (8. Iap.)

Tallósy.

Anthropo- Géographie ader Grundzüge der Anwendung
der Erdkunde auf dÜl Geschz"chte von Dr. Frt"edrz"clt Ratzel
Stuttgart. 1882.506 lap. '

A geographia, mely néhány évtized előtt alig volt
több, mint "terrae universae quatenus nobis cognita est
descriptio" és a történelem szerény famulusaként szere
pelt, a legujabb korban oly terjedelmes tudománynyá
fejlődött, melynek teljes kimeritése meghaladja az em
beri kor rövid határait. Elég ha arra utalok, hogy
egyedül a Németbirodalomban négy szaklappal, a föld
kerekség nagyobb városaiban mind a két félgömbön
társulatokkal bir és a számos expeditió, melyeket álla
mok, társulatok és egyesek rendeznek, leginkább e tu
domány szolgálatában történik. Eltekintve a csillagászati
és a politikai főldrajztól, kiváltképen a phisikai földrajz
az, mely napjainkban óriási lendületet nyert és körébe
vonta nemcsak a természetrajzot a földtant, az ocea
nografiát, orografiát, klimatológiát, antropológiát, eth
nografiát : de telhetetlenségében annyira megy, hogy
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mint azt a jelen munka is bizonyitja, már a történelem
után is kapkod.

A czimben jelzett mü szintén a fizikai földrajz kQ.
rébe vág. Az embert csak ugy tekinti, mint bármely
más élő lényt, melyet fejlődésében, jellemében és törté
nelmében a helyi, éghajlati és egyéb, geograficus viszo
nyok befolyásolnak. Ezen irány megállapiteja Ritter
Károly berlini egyetemi tanár, ki "Erdkunde in Ver
háltniss zur Natur und Geschichte des Menschen" czimü
munkája által nagy hirre vergődött az ujabbkori mate
rialisták táborában.

A szerző hosszadalmasan fejtegeti a rónák, pusz
ták, hegységek, tengerek, tengerparttagozásoknak, az
éghajlatnak, a növény- és állatországnak, szőval : a helyi
viszonyoknak befolyását az embernek jellemére, szoká
saira, culturája és történelmére. Nem ugyan egészen, de
9/IQ·ed részben elfogadja Condillac elvét, ki azt vitatta,
hogya népek jellemét az éghajlat képezi.

Ily alapon állván, a vezérkedő isteni Gondviselést
tökéletesen kizárja a tőrténelemből. A r j-ik lapon igy
ir: "Die Geschichte steht nicht neben, sondern in der
Natur, Auch die Geschichte ist Natúr."

A vallást illetőleg a 21-ik lapon igy nyilatkozik:
"Mondanunk sem kell, hogy a vallás, a tudomány és a
költészet nem egyéb, mint a természet visszatükrözése
az emberben."

Az emberi szabadságot oly adománynak tekinti,
melyet a természet nem jószántából nyujt, hanem ame
lyet nagy fáradsággal kell az embernekkicsikarnia tőle.

Úgy reménykedik, hogy az emberi nem kifejlődé·

sének történetére az ősmaradványok szeresesés feltalá
lása fog majd fényt deriteni; de ezen ösmaradványok
fölfedezését a véletlenre bizza, Az ember eredetét ille
tőleg pedig a 76-ik lapon írja, hogy az ember a lények
kel együtt a földből jött elő.

Azt hiszem, hogy ennyi is elég mutatványul annak
beigazolására, hogya modern tudomány hö.s~i megannyi

55*
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Herostratusok, kik nem ugyan Dianának, de az igaz Is:
ten templomának megsemmisitése utján igyekeznek ne·
vöket rnegőrőkiteni,

Igaz, hogy a "tudomány szabadsága," melyet ege·
kig magasztalnak, egy részről roppant lendületet adott
a szellemi fejlődésnek; más részről azonban átlépve a
kinyilatkoztatás által elibe szabott határt, oly iszonyú
visszaéléseknek lett szülöanyjává, melyek az erkölcsi és
a társadalmi rendet tökéletes felforgatással fenyegetik.
Valóban most ismételjük sz. Bernát szavait: "Volant
libri. Urbibus et castellis ingeruntur pro luce tenebrae;
pro melle... venenurn. Novum cuditur populis ...
Evangelium nova proponitur fides, fundamentum aliud
ponitur, praeter id quod positum est. (I (Ep. 18g.)

N em ezélom a szerzőnek annyiszor megczáfolt álli
tásaival tüzetesen foglalkozni s bátran mondhatnárn
Tertulliánnal: "Cur portenta refellam? exposuisse sat
est;" de tudván azt, hogy korunkban a legbadarabb
észficam is bámulékra talál, nem itélem egészen haszon
nélkül valónak, ha állitásaira nehány sorban megfelelek.

Ha nincs isteni Gondviselés, és az ember törté
nelme nem egyéb, mint egy darab természet, vagy más
szóval, a földrajzi viszonyok eredménye; vajjon honnét
magyarázza meg Dr. Ratzel úr a zsidó nép bámulatos
történetét és még bámulatosabb jellemét, rnely bármily
különböző éghajlati víszonyok között is ugyanazon symp·
tómákat tünteti elő? Párizsban és Bagdadban. a Kap
földön és Sziberiában a zsidó egy és ugyanaz. "Sie
mochten herrschen wie in Spanien und Polen, oder im
Drucke leben wie in Deutschland, überall waren sie
rohe, schmutzige Schacherer" - mint W eber mondja.

Ha a vallás nem egyéb, mint a természet vissza
tükrözése az emberben, és a történelem a természeti vi
szonyok befolyásának eredménye: kiváncsiak vagyunk,
hogyan magyarázná meg tudós szerzőnk a keresztény
vallás elterjedését az egész földön, és miféle geografi
kus viszonyokban találná kulcsát a keresztes hadjára-
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toknak úgyszólván egész Európát átkarolo, évszázadokra
terjedő jelenségének? Ha egy népnek kulturája a föld
rajzi helyzettől, a talaj, égalj, növény- és állatvilág mi
nőségétől függ, hogyan lehet az tudós Doktor úr' hogy
a czivilisatio egykori bölcsőjében, mely hajdan Homéro
kat, világ-bölcseket és szónokokat szült, ma ugyanazon
természeti viszonyok között az unokák rabló kecske
pásztorok, ... és a klasszikus tudomány ezen ősi fész
kében a parlament fele még most sem veheti hasznát
Guttenberg találrnányának, mert nem érti az olvasás
mesterségét? !

A mi végre az ember (növény, állat) eredetére vo
natkozó állitását illeti: "dass der lebendige Mensch im
erstem Anfange aus der todten aber lebensfáhigen Erde
enstanden sei", ez nemcsak a kinyilatkoztatással, de a
józan észszel is ellenkezik. Vagy öröktől fogva léteztek
a szervezetek, vagy időben keletkeztek. Hogy öröktől

fogva léteztek volna, azt maguk sem hiszik, mert lehe
tetlenné teszi abbeli közösen elfogadott állításuk, hogy
a földképződés óriási hőfok mellett történt. Tehát idő

ben keletkeztek. Honnét, miből? A tiszta, szervetlen
anyagból, még pedig csak úgy ösnemzés útján mint azt
Darwin, Vogt, Strauss, Büchner stb. állitják.

Ámde, mi erre azt mondjuk: a természet törvényei
változatlanok; ha a szervetlen anyag csak egyszer is
képes volt élő sejt, szervezet létrehozására, úgy ezen
ösnernzésnek folyvást ismétlódnie kellene, mert az ele
mek ugyanazok és földünkből egy porszemnyi sem hi
ányzik. Helyesen mondja Rousseau: "Ha a szerves tes
tek csakugyan összevegyülés által képzödtek ... miért
nem ismétlődnek most is ily tökéletlen képződési kisér
letek? Mi oknál fogva követ most a természet oly tör
vényeket melyeknek azelőtt nem volt alávetve? (Emil.
307.) Érzik Darwin követői is, hogy ez képezi elméletök
Achilles sarkát, azért a Strauss-ok, Vogt-ok nem is
késtek állitani, hogy p. o. a galandóczok s egyéb
pondrók mai nap is önmaguktól jönnek létre a szerve-
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len anyagból; de Pasteur, korunk leghiresebb vegyésze
megadta e humbugnek a kegyelem-döfést és bebizonyitá,
hogy még a legtökéletlenebb növények, a csak górcső

segélyével látható parányi állatocskák is más szerveze
tek nemzésa által jönnek létre.

Az embernek tehát, s általában a szerves lények
nek, valamint a föld anyagának eredete is oly talány,
melyet csakis a revelatio alapján fejthetünk meg. Oly
talány, melyet sem az isteni Plátönak, sem az istentelen
Spinózának, sem a jelenkor materialistáinak megoldani
nem sikerül. Hogy Dr. Ratzel miért fogadja el mégis
Darwin megczáfolt elméletét. arra úgy vélem eléggé
megfelel a darwinista Burmeister, ki egész őszintén

megirta: "Csak azért fogadjuk el az ösnemzést, mert
különben a szervezetek kezdetét egy magasabb hatalom
befolyásának kellene tulajdonitani" (Geschichte d. Schöp
fung, 304.) Ime! Superbia omnium haereticorum mater
mint sz. Ágoston rnondá.

Hogy az ember csakugyan barommá lehet, azt
nemcsak Nabukodonosornak, de napjainkban is sok em
bernek szomorú példája bizonyitja ; hogy azonban ere
detileg állattól származott volna, arra sem Darwinnak,
- kit a szerzö korunk legnagyobb gondolkodójának
nevez, - sem követőinek egyetlen elfogadható érvők

sincsen.
Hja I ez most a divat. A felszabadult emberi ész,

- mint a mult század bölcsészei - bőréből akar ki
bujni. A tudomány valóságos bábeli toronynyá lett és
munkásai nem értik egymást.

Az ösnemzés, fajkiválás, a történelem előtti ember
problémája, a jégkorszak, metszett, csiszoltkö korszak, a
czölöp-épitészet körül óriási harczot viv nak és a revela
tio ellen folytatott burromaquiaban egymást rugdossák
agyon.

Hová vezet ez? Ha nincs Isten, hanem csak egye
temes erő; ha az ember nem Isten képére alkotott lel
kes teremtmény, hanern nyomorult majom-ivadék, mely



Irodalom és müvészet.

in principio - mint a gombáról tartja a közmondás
- csak úgy mag nélkül bújt elő valamely ösféreg (ar
chelminth) alakjában "aus todter aber lebensfiihiger Erde;"
ha az emberiség és történelme a vallás csak a talaj és
éghajlati viszonyok befolyásának szükségképen való kö
vetkezménye: ha az öntudatnak és az akaratnak szék
helye nem a lélek, hanem az idegállomány ; s ha a g01\1
dolatok - mint Fludd állitja, - nem máshonnét hanem
az agyvelő két külőnnemü részének egyesüléséból szár
maznak: akkor nincs szabadság, nincs felelősség; sza
bad a vásár és a társadalmi rendet semmiféle törvény
sem fogja fentarthatni többé.

Mi bízunk a jövőben. Opinionum commenta delet
dies, . . . scientia piscatorum stultam faciet scientiam
philosophorum.

Nikoltnyi yózsef.

"Der russssche Nihtlismus." Auf Grund zuverliissz"ger
Quellen dargestellt von Dr. Joseph Dippel. Passau, Wald·
bauer 1882. Nyolczadrét 174 lap.

Nagy nap az Orosz-bírodalom "a nagy európai
medve" történetében 1881. év mártius r j-ika. A fejede
lem, ki Oroszország élén állott, a nagy czár visszatért
atyáihoz, őseihez a moszkvai sirboltba. Nem békés nyu
godtsággal mult ki, nem az átélt emberi élet esti csillag
fénye mellett adta vissza lelkét Teremtőjének, nem - or
gyilkosok bombája által halt meg. És a gyilkosok? --Ne
vük: nihilisták. Sokan vannak, kik összeborzadnak e
név hallatára, de nem tudják e sekta tulajdonképeni mi
benletét. Tudják, hogy létezik a nihilismus, de mikor és
ki által jött létre, mik elvei, és mi - ha van - orvos
sága, azt nem tudják. E kérdésekre felel fentebbi mü,
melynek érdekes, mi fő, korszerü tartalmából vesszük át
a következőket, remélvén, hogy olvasóink, kik tá
vol vannak ugyan a nihilismusnak .direct befolyá-
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saitól, nem fogják figyelmöket a szerény czikkecskétől

megvonni.
Mi a nihilismus ? Nem más, mint politikai forrada

lom, titkos socialista reform, a titkos itélöszék, melynek
vallása a vallástalanság, erkölcstana az erkölctelenség,
politikája a tekintély ledöntése, jogi elveit a cornmunismus
szülte, müködésének czélja a társadalom felforgatása.
Ez a nihilismus. És szerzője? Nem lehet itt egy ember
ről szó, Az az egyén csak szikrát kölcsönöz, a gyú
anyag magából az orosz birodalomból került ki, annak
társadalmi, kőzoktatásí, kormányzati és egyházi viszo
nyaiból. Mert ugyan kérem, micsoda viszonyok azok,
mily reactiót szülhet, ha a paraszt mindig irigy szem
rnel, kapzsi lélekkel tekint urára, ha az iskolában a ta
nitók mást nem tudnak, csak irni, olvasni, ha egy fel
sőbb neveldéből kikerült jó módu család leánya nem
tudta - mint maga bevallja - mi a különbség lia és 11,
között?! Mily állapotok azok, ha a hivatalnokok mind,
kezdve a miniszterelnöktöl le egész az imokig pénzen,
drága áron vásárolják meg hivatalukat ? Nem áll-e érdeké
ben e kiadott összeget zsarolás, a szegény pórnép nyuzása
által szerezni vissza? És az egyház? Arról alább bö
vebben lesz szó, most kiegészitésül csak annyit legyen
szabad megjegyeznem, hogy a papság egy része nem
tud imi, és hogy Ils-da a pálinkaivásnak rabja.

Ilyen állapotok közé könnyü volt a lázongás szik
ráját vetni. Ki e tisztre vállalkozott, Herzen Sándor
volt. Született Moszkvában 1816-ban. Tanulmányait a
moszkvai egyetemen befejezvén, forradalmi elvei miatt
18J4-ben Sziberiába küldetett, honnan 1839-ben visszatér
vén nihilistikus elveiről még sem mondott le, mikor
pártfogók utján a belügyminiszteriumban alkalmaztatott.
Ekkor három hasonszőrű társával egyletet alapitott és
itt született meg a nihilismus. Herzen 1847-ben nagy
vagyonnak levén ura, utra kelt, Párizsban megtelepedett
és szerkesztette a "Koloko]" (harang) czimü politikai
lapot, melyben az orosz birodalom legtitkosabb dolgait
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kikürtölte annyira, hogy mit magában Oroszországban
tán tiz ember nem tudott, ő már lapjában mint ismere
tes dologról beszélt. - A legnagyobb ellenőrzés da
czára az oroszok oly nagy számmalolvasták e lapot,
hogy 1859-ben a nischninovgorodi vásáron 100,000 pél
dányt koboztak el.

Herzen 1870. jan. 2I-én elhunyt. De az ügy, mely
nek kezdője volt, virágzott a nemzetek vesztére, terjedett
a birodalomnak hátrányára. Halálaután Bakunin Mihály (sz.
18I4·ben.) és Tsernytsewszky Miklós (szül. 1829.)vettékke
zükbe a kormány rudjá t. Hogy mennyire hivei voltak meste
rüknek, kitetszik a mostani orosz állapotokból. Csupa sik
kasztás, rablás, gyilkolás. Ezek vannak napirenden. Mert
nem más a czélja a nihilismusnak, mint rombolni, rontani.
Nem akar ö uj, jobb állapotokat, mint pl. a német so
cialisták. A nihilista csak tönkre tenni, felforgatni akarja a
jelent, a jövővel nem törődik. Ez Oroszország jelen állapota
ebben sinylődik a nagy birodalom. És e betegségnek
nem akad orvossága? E bajnak nincs orvosszere ? Van.
Némelyek a társadalmi, birtokjogi állapotok javításától
remélik a jövőt, mi máshonnan. Mig Oroszországban oly lá
bon lesznek a közoktatásügyi és vallási állapotok, addig
javulásról szó sincs. Tehát a vallási állapotok is rossz
karban vannak? Milyen az orosz papság - röviden
már fent jellemeztük. Jellemzésüket ezuttal kibövítve
adjuk.

Először pénzért szereztetnek meg a papi méltósá
gok, melynek következménye a kölcsönös zsarolás. A
papság nem önálló, hanem mindenben a czártól függ;
ő teszi meg a püspököket és püspököknek szerzetese
ket. No ez hagyján volna, hanem olyanok lesznek fő

pásztorokká. kik nem lelki, hanem testi nagyság, nem
kitünő ész, hanem hosszu szakáll, nem erkölcsi életök,
hanem impozáns termet által vonják magukra a czár
figyelmét.

A szerzetesek Dolgorukow jellemzése szerint az em
beriség legkártékonyabb osztálya.
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De még mélyebben állnak a világi papok. Ott az
állomások örökösödés utján töltetnek be; a fiu mélté
utódja atyjának ki mást nem tudott, mint irni, olvasni,
és elég roszul énekelni. Főerényök apálinkaivás, mely
ben az elsőrangot foglalják el. S most kérdjük, micsoda
befolyást gyakorolhat az ilyen papság a népre? Ex fru
ctibus cognoscetis eos". Itt reform kell, egyházi, val
lási. Kell, hogy Oroszország közelebb lépjen a Nyu
gat vallási civilisatiójához, kell hogy az orosz egyházat
körülvevő jégburok olvadjon meg a katholikus egyház
befolyása alatt. - Erre csak egy mód van. Szükséges
volna, hogy a czár lemondjon egyeduralmáról az egy·
házra vonatkozólag, hogy a papság mást is tanithasson,
mint, hogy kelljen a czárt isteniteniteni; kellene hogy
a czár szabad szárnyaira bocsássa az egyházat s akkor
talán javulni fog Oroszország állapota; mert ha a czár
- a mi hihetetlen - követné is fentebbi elveinket, fog-e
birni az orosz egyház annyi ruganyossággal, önállóság.
gal, hogya nyert szabadsággal okosan élni is tudjon
saját, a birodalom, és hivei javára? vagy e ruganyossá
got egészen megsemmisítette a czári önkény? elmult
visszajöhetlenül? Ha igen, úgy jaj Oroszországnak , jaj
az oroszoknak, jaj a czárnak.

Péczeli GylJző.

V E G Y E S E K.

(Pdzmdny Péter) szobra megérkezett Tuririból. Két
waggonban volt elrakaszolva 15 nagy ládában. Súlya a
küldeménynek 16 ezer kilo. A vitelbér 1667 forint. Biz
tositva volt 19 ezer forintba. Ugyanakkor megérkezett'
Dellavedova szobrász embere, aki Nánán levétette a
waggonokból s oct. 3I. áthozatott a basilíkába, Nov. 3.
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elkezdődött a belllesztési munka. Maga a szebor egy
hasáb kőből készült, azt nyolcz ökör huzta föl a hegyre.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sértetlenül érkezett meg.
Mihelyt beíllesztették, őszletében és részleteiben leirjuk,
s képét is fogjuk kőzőlni,

(Sz. Teréz tiszteletére) Salamancában költői verseny
hirdettetett, a 3 százados ünnepély alkalmából. Megszó
laltak a kobzok keleten, nyugaton, délen, éjszakon min
denféle költői alakban. Az első dijat megnyerte egy je
les franczia költő: Claudius Hébrard, amin igen örültek
a franczia katholikusok. Kezdődik igy:

Quel a propos ! L'atheisme aborde
Et de l'Espagne arrive jusqu'á nous
Un cri de foi, cri de misericorde,
Qui va jeter tout un monde a genoux.

A genoux devant ton image
Thérese l extase permanente,
Torrent d'esprit, brasier d'amour! stb.

Örömmel jelezzük, hogy szent Teréz munkáinak számos
nyelvü kiadói között, Nogáll püspök ur magyar kiad
ványa ezüst érdem-érmet nyert.

(Lourdes) uj püspököt kapott: Bi11ére Prosper a
neve. Székhelye: Tarbes. Volt tanár, pleb. esperes, ka
nonok. Szelid lelkület, tudomány, lelkesedés erély jel
lemzik. Czime a Szeplötelen, jeligéje: Posuit me custo
demo Székét elfoglalja jövő évi febr. I I. amikor Lour
desban és az egész világon fogják ünnepelni a csodás
események 25 éves fordulóját. Hazánkban is sok helyen
fogják megülni, azért Delago József (St. Ulrich in Grő

den) tiroli szebrász ez időszerint alig készit egy~bet,

mint a lourdesi jelenés szobrait. Épen a napokban érke
zett meg a szobor Párkányba, nagy fénnyel fölesentelte
Krotky kanonok, s még nagyobb fénnyel fogják meg
ülni az öt lu~umos jubileumot.
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(Legujabb dijinztz'ója a vallásnak.) A vallás nem egyéb
mint olyatén iparűzö vállalat mely azon közönség szá
mára - mely épen kedvét leli a vallásban -- szállit
imákat, böjtőléseket, gyónásokat, kereszteléseket, bucsu
járásokat, predicatorokat, zenét, éneket stb. A helyek,
hol a vallás üzérkedik s kicseréli produktumait, igy ne
veztetnek: templom, egyház, mecset, zsinagóga; a helyi
ség ezen alkalommal olyan mint értekezleti terem, szin
ház vagy énekes kávéház (café-concert.) A vállalkozók
nevei: rabbinus, püspök, plébános, pásztor, kik árverezve
fogadnak bérbe helyiségeket s vagy belebuknak,
vagy belegazdagodnak. Ilyen a vallás a fran
czia kórmány szeme előtt; ilyennek tanitják felbé
relt tudósai, kik mintha mérges czitrommal tömték volna
meg szájukat, leköpnek minden vallást, s káromkodnak,
mint akár a megtestesült ördögök. A bérelt tudósok nyug
talan sebességgel röpiratokat gyártanak, jó és hasznos
könyvek czime alatt s ezekben az istentelenség a leg
külömbözőbb alakban árultatik. Már most hiszem az
ördög incarnátióját, az ördög egyházát, prófétáit (a spi
ritistákat) s hogy ilyen gaz6knak Isten sem adhat egye
bet (ha meg nem térnek) mint örökös poklot, s társul a
leg:kormosabb ördögöket.

(Alexandrzaban) a bombázás előtt volt kőrülbelöl

30 ezer katholikus, 200 ezer más vallásu egyén kőzőtt,

Az europaiak száma 50 ezerre tétetett. A kath. intézetek
nagy virágzásnak örvendettek, főleg a ferenczesek ko
lostora, hol 30 szerzetes lakott s öt nyelven predikáltak:
franczia, olasz, arab, görög és német nyelven. Ez utób
biak lehettek vagy 300-an. A pauli irgalmas nővérek

nagyszerü kórodát és leánynöveldét kezelnek; volt a
lazaristáknak, egyesült koptoknak, görögöknek is szép
templomuk. A kath. lelki ügyek vezérlete nem hagyott
kivánni valót. Most ezek mind könyöradományok végett ese·
deznek, mert 2 templom és rendház elégett, s a többiek is
szenvedtek. Dicsérik az angol katonák vallásosságát (akar
prot. akár katholikus az illetö.) Az angol hadseregben
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6 kath. ezredi lelkész volt alkalmazva, s annyian gyón
tak, hogy az odavaló papság segitségét is kellett
kikérni. Hogy vitézül harczoltak, ismeretes.

(Ideg/elent.) I. Emlékkönyv a lourdesi magyar za
rándoklatról 188 I-ben. Szerkeszté a zarándoklat igazga
tója megbizásából két pécsmegyei zarándokpap. A tisz
tajövedelem jótékony czélokra fordittatik. Nagy-Kanizsa.
Wojdits Józsefnél 1882. Nyolcz. 451 lap. Ára 2 frt. vagy
10 intentio. A hagyon érdekes müvet forrón ajánljuk
mindazoknak, kik nem voltak Lourdesben, mert élénk
szinekkel, üdeséggel és rakmü változatossággal van meg
irva a zarándoklat számos tagja által. Tökéletesen van
benne ábrázolva az egész zarándoklat ugy, ahogy tör
tént, csakhogy az indulatok érzelmek melyek akkor
rejtve voltak, most üde változatlan szivárványszépségben
az olvasó elé tárulnak. - 2. Válogatott magyar egyházi
beszédek. Szerkesztette Dr. Pátkai Pál pátkai plebános.
III. kötet. Székesfehérvár Szommernél 1882. Nyolczadr.
188 lap. Ára I frt. Csupa remekmű, - 3. A kath. egy·
ház birtokjoga. Irta Haudek Ágoston. Budapest. 1882.
Nyolcz. 45 lap. Alapos értekezés. - 4. Szüz Mária nap
tára 1883. évre. Harmadik évfolyam. Nagy-Kanizsa.
Wajdits József. Negyedrét. Ára 40 kr, Kik a szerkesz
tőnél (Wajdits Gyula, szakadáthi pléb. Györk, Tolna
megye) rendelik meg, azok intentiő fejében is kaphatják.
- 5. Élet és társadalom. Irta Kazaly Imre, Vácz, 1882.
Mayer Sándornál. Nyolcz. I21 lap. Ára 60 kr, Tartalma
öt beszély, melyek gyönyörteljes olvasmányt nyujtanak.
- 6. A magyar philos. szemle, (Kiadja Aigner) megje
lent VI. füzete. (Egész évre 5 forint.) Megjelenik jövő

évben is. - 7. Révai testvérek röpiveket küldtek be
hozzánk, melyeket P. Szathmáry Károly szerkeszt, prot.
iró, aki prot. lelkületének mindenütt kifejezést szokott
adni. Jó népiratokat akarnak kiadni, de sem a kiadók,
(izraelita atyánkfiai) sem a szerkesztő nem elég biztosi
ték, ha ugyan akkor is, mikor megszaporodnak megren·
delöik, fognak-e őrizkedni a kath. egyház bántalmazásá-
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tól. Minthogy már sokszor csalódtunk, őrizkedünk az
ajánlástól.

(Német felt'ndulás.) A német lutheranus tudós és
tudatlan közönség nagyon meg van indulva. Itt "a tiszta
leplezetlen Evangelium" néhány hirdetője jajveszékel az
árulkodó conservativ párton, mely baráti jobbot mer
nyujtani a centrumnak ; máshol ősszeültek, hogy komo
lyan megrostálják, ha hogy ez a pápa igazán Antichris
tus-e vagy nem; az udvar jeles predikátora a katholikus
egyház komája akarna lenni, s tudta nélkül elkereszteli
Mária egyházának; amott a német virányokon egy ván
dor istenész ujabb fölfedezéseket közöl az egyház elpár
tolásától Krisztustól és vészkolompot kongat a gyónás
förtelmei ellen, mindenféle egyesület programmszerü buz
ditássallepi meg a fenyegetett hitsorsosokat. Csupa buzgó
ság az egész ország; hallottunk ugyan ilyesmit már régen, s
ujabb javitott kiadással csak azért kedveskednek, mert
ég a házuk. - A veszedelem Janssen János könyvéből

zuhog alá. - Mint egykor Görres merte a rajt főlzak

latni, úgy most Janssennek jutott a nem keresett de a
középkor történetirójára nézve elkerülhetlen bolygató
szerep. - Szászországban ősszeűltek, hogy megbeszéljék
az utat és módot, mint kellene "szóval és tettel a Janssen
féle történelmi mű ellen föllépni." Frankfurtban a buzo
góság még az erszény vas zárait is feltöré és a tudomá
nyos öklelődzés hősét 15000 márkával jutalmazza. Ham
burgban uj világot nyitó conferentiákat producáltak,
melyeknek mintaszerü lekapását a Germaniában a szaktu
dósok figyelmébe ajánljuk. - A szellemóriások Baum
garten, Kawerau, Ebrard megkisérték erejöket, de Jans
sen felelt a fentebb ismertetett füzetben, s kevés kilátá
suk lehet a 15000 márkára. - A plebs communis pedig
a különös tüneményt ünnepélyes ámulattal kiséri, telje
sen a gonosz rákolat behatása alatt áll, 6 év alatt 7
kiadást fogyasztott el belőle. - Utóvégre is Kawerau
bevallja, hogy a münek csodahatása van, franciául
mondva, eine dupirende Wirkung, Most már "An meine
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Kritiker" czimü füzet is alkalmatlankodik s miután a
lutheranus Critica a tényállást máskép föl nem tüntet
heti, azért uj harczmodort kezd, mely körülbelül a szerzö
megsernmisitésével akar czélt érni; a marburgi Dr. Lenz
e tekintetben példányszerű: halljuk csak, mily illedelmes
és higgadt módon bátorkodik itéletet koczkáztatni: nA
pápák története nem engedi a tényállás tárgyilagos
megismerését. Ha Janssen, tárgyilagos akar maradni ak
kor látnia kellene az aljasság iszapját, mely évszázado
kon át Péter székén és a körüle felhalmozódott, és föl
egész a pápaságnak Péter és Krisztus által való alapit
tátásáról szóló mondáig, melyet ő (Janssen) most is még
tény gyanánt emleget, a hazugság nagyszerű szövedékét
kellene fölfedeznie, melyet Róma az elmult századok
együgyűsége elé mindenhatósága palladiuma gyanánt
terjesztett." - Elég. -

(Német kath. zrodatom.) 1. Galilei-studien, Hist.
Theol. Untersuchungen. Von Grisar S. J. Regensburg.
1882. Pustet. Nyolcz. 373 lap. Ára 7 mark. Fogjuk is
mertetni. - 2. Vier neue Sterne am Himmel der k.
Kirche. Von Georg Ott. Stadtpfarrer. Regensburg 1882.
Pustet. 212 lap. Ára l mark. Igen kedves életleirása a négy
uj szentnek, kiket 188 I. decz. 8. szentté avatott a pápa.
(Labre Benedek, Brundisi Löríncz, Keresztes Klára és
Rossi j ános.) Előszóban leiratik a szentté avatás folyama.
Egynehány szép fametszet díszíti a füzetet, mely eredeti
vászonkötésben is árultatik. (Eredeti annyit jelent, mint
hogy a kiadó maga gondoskodik jutányos, czélszerű kő

tésekről.) - 3. Briefe über das Fegfeuer von einem al
ten Benedictiner an seinen Neffen. Regensburg 1882.
Nyolcz. 131 lap. Ára 70 fillér. Az érdekes füzet megirá
sanak alkalmul szolgált a spiritismus szédelgése, melyet
nem azért nevezünk igy, mintha nem léteznék, hanem
azért, hogy a jóság és erény ürügye alatt, észrevétlenül
vétekre viszi az embereket, s a megholtak szellemei ál
tal (?) vad állitásokat, ferde nézeteket, tévelyeket, bü
nőket hirdet az emberiségnek. - 4, Geschichte der
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Kirche unserer lieben Frau am Gestade zu Wien. Von
Carl Dilgskron O. S. R. Wien 1882. Mayer et Comp.
Nyolcz. 2;,6 lap. Számos csinos képpel. A ligu
rianus templom szépen irt története. Beszél Bécs régi
történetéről is, megemliti a magyar barbarok kalandjait
s állitja, hogy a magyarok vért ittak s emberi szivvel
gyógyitottak (talán német velöt.) Wilde Horden, deut
sche Gauen, sokszor jön elő. Egyébként a munka szor
galommal van irva s érdekes olvasmány.

(Irodalmt' dolgok.) Az "Isten igéje" czimü beszéd
gyűjtemény szerkesztését (VIII. folyain) átvette Jagicza
Lajos, ravazdi lelkész. Kiadója Buzárovits G. könyvke
reskedése. Ára egész évre 2 frt. Az előbbi folyamok is
még kaphatok. - Tenge (álnév) Röpirkák czim alatt él.

korkérdések népszerü fejtegetését tüzte ki. Megjelenik
Gyulafehérvárt 1882. Nyolcz. I. szám. Ebben a kath.
egyletek pártolását ajánlja. - Antiquarischer Anzeiger
(Nro 97.) von Franz Stokar (azelőtt Coppenrath) Regens
burg. Különféle, java részben történeti könyvek olcsó
ódondászi áron. A 98. szám jobbára hittani könyvek. A
100. szám munkában van, mely kizárólag a theologia
irodalmának lesz szánva. Nemsokára megjelenik
Nagyvárad egyházmegyének története, Bunyitaytól.
Scheeben dogmatikájának harmadik kötetéből uj évkor
jelenik meg az első füzet. - J ungman: Dissertationes
czimü dogmatikus történelméből nemsokára megjelenik
a III. kötet. - Weninger szent beszédeiből, a bőjti be
szédek kötete (hat folyam és 36 szentségimádási szólam)
Kirchheimnéljelent meg Mainzban. - Az innsbrucki Send
bote czimü havi folyóiratnak, mely Jézus Szive tisztele
tére adatik ki, 17 ezer előfizetője van.

Szerkeszti: Z A D O R I J A N O S.

EI6fizetési dij egész évre 6 frt. oszt. ért.
-~-------

Esztergom, 188z. Nyomatott Buzárovits Gusztávnál.



FRANCZIA ÁLLAMI NEVELÉS.

Egy kivá16 angol politikus néhány év előtt azon
megjegyzést tette Francziaorszagröl, hogy ez ország
missi6ja Eur6pában ugy látszik abban áll, más nem
zetek javára, legtöbbször saját kárával, experimen
tálni. Francziaország ujabbkori története e meg
jegyzést csakugyan igazolja, s ha tekintetbe vesz
szük, a mi napjainkban ott a közoktatás körül
történik, egy ujabb példánk van arra, hogy e nagy
és dicső, de szerencsétlen nemzet miként kisérel meg
valamit saját személyért, hogy más nemzetek aras
sák e kisérlet gyümölcseit; egy ujabb példánk van
arra, mily sors várakozik azon nemzetekre, melyek
elég szerencsétlenek, multjoknak összes hagyomá
nyaival szakitani. A világ ezért bizonyos tekintetben
köszönettel tartozik Francziaországnak, melynek sor
sáből bölcsészek, politikusok és általában gondolko
z6k tanulhatnak.

Az erők egyesitése tagadhatlanul nagy hatalom
minden társadalmi vállalatnál s a köznevelésben is
kell, hogy része legyen; de nem oly mértékben,
hogy az egyéni és magán vállalkozást agyon nyomja.
Elősegítheti, támogathatja, p6tolhatja ezt, . de gyö
kerét ennek nem szabad megtámadnia. Oly időben

mint korunk, rnidőn nem forog fenn veszedelme an
nak, hogy a nevelés kelleténél kevésbbé méltattas
sék és az egyéni és társulati erők versenyezve mű-
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velik a közjólét e szent. mezejét : ily időkben az
államnak leghelyesebben fölfogott feladata e téren
a felügyelés. Az állam őrködjék a köznevelés előha

ladása fölött, tüzze ki a szinvonalt, melyet a nyil
vános életpályakra törekvőknek elérniök kell, pótolja,
mire egyesek vagy társulatok eszközhiányból nem
képesek, bátoritsa és támogassa a törekvést, buz
ditsa és jutalmazza a szorgalmat. Ez a manap kö
vetendő eszmény e téren az állam részéről. Lehet
séges, hogy az állam ez emlitett mükődésének ily
határok közé való szoritásával egyes magán érdekek
alkalmilag szenvednek; de kétségbe vonhatatlan,
hogy az igy nyert elönyök nagyban meghaladják
az emlitett eshetöleges károkat s hasonlithatlanul ki
vánatosabbak az állami tanügyi monopolium "áldá
sai"-nál.

Ez utóbbi sehol sem fejlődött ki határozottab
ban és kártékonyabban. mint Francziaországban. A
nagy forradalom óta ez volt az állam legfőbb czél
jainak egyike, mely nem elégedett meg avval, hogy
a közoktatásban és nevelésben neki is legyen része,
hanem e téren ő akar egyedüli és kizárólagos ur
lenni. Az államnak tekintélye és helyeslése nélkül
semmi e téren nem történhetik. Az ő jelvényeinek,
képeinek, bélyegeinek és aláirásainak ott kell lenni
az iskolákon, tanitókon, tanárokon, ifjuságon tanter
veken, könyveken, tudományos elméleteken és rend
szereken képesítő okleveleken szóval mindenen.
Senkisem tanithat az állam engedélye nélkül, és
semmi sem tanitható az állam szentesitése nélkül.
Szóval, Francziaországban voltakép csak egy tanitó
van, a közoktatási miniszter, a többi tanitók ennek
pusztán gépies eszközei. És ez nemcsak egyik vagy
másik kormány alatt van igy, hanem általános rend
szer, legyen a kormány élén Gambetta, Grévy, Ferry,
Mac-Mahon, Broglie vagy Jules Simon. .

Hogy mily veszély fenyegeti a szülőket, a
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gyermekeket, a tanitékat. a tudományt és szellemi
életet s magát az államot s kőzjőt, hol a köz neve
lési rendszer ily fokig központosittatik és monopoli
záltatik, első pillanatra szembeötlő. Az iskola pad
jai közé viszi a politikai pártszellemet, gyöngíti sőt

lehetetleníti a vallási nevelő behatásokat, paralisálja
a szülök és helyi hatóságok kötelességi és felelősségi

öntudatát a nevelést illetőleg, valamint az egyéni és
magán vállalkozást, létrehozza a holt egyformaság
és egyenlőség általi nivellirozást, az értelmi erők

hanyatlását s a nemzeti erkölcsi erő gyöngülését.
Ha van a földön oly hely, honnan a politikai

pártszellem légmentesen kizárandő, ugy bizonyára
az iskola az; mit még azok is kénytelenek bevallani,
kik az iskolát nem tekintik a templom előcsarnokának.

Az iskola ne legyen sem monarchikus, sem köztársa
sági, sem legitimista, sem orleanista, sem bonapartista.
A gyerm ek arra oktatandó, hogy szeresse hazáját,
bármily kormány alatt legyen is ez, s tisztelje a hazai
törvényt, bárki hozza és kezeli azt. A politikai viszá
lyok és ellenkezések küzdőterére rohanni, erre elég
ideje lesz a felnőtt férfinak. Francziaország száz év
óta vergődik ezen átok alatt, melyet az iskolába be
vitt pártszellem szül. Elméletileg igaz minden franczia
kormány kimondotta és kimondja, hogy az iskolából
minden politika kizárandó, s érdemes volna összeszá
mitani, hány ily tiltó körrendeletet adtak ki a franczia
kormányok Fontanestől kezdve jules Ferry-ig. De
gyakorlatilag a dolog másként áll. Elméletileg a kor
mány azt mondja az iskolamesternek : Pas de politique !
De ez gyakorlatilag annyit tesz: I. Ne használd a po
litikát mint fegyvert a kormány ellen s ne támogasd az
ellenzéket; ha megteszed, rövid idő alatt megbánod ;
2. Ne támogasd tulságos erőszakosan a kormány je
löltjét, hanem csendben, nyugodtan, szőrmentében

okosan botrány nélkül. Hogy ez az illető elméletnek
gyakorlata, az élet bizonyitja s százakra ment azon

SQ*
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iskolamesterek száma, kik máj. r ő-ika, vagy a 77-ki
választások után elbocsájtattak vagy áttétettek. s e
téren a köztársaság sokkal kevesebb türelmet muta
tott, mint a császárszág, a juliusi monarchia vagy a
restauratio.

Vegyük az esetet, hogyaköznevelés oly kor
mánytag kezében van, ki, mint nem rég volt az eset,
egyszersmind kormányfő s ki alatt választások tör
ténnek. Ily miniszternek több százezerre menö értel
mes ember áll rendelkezésére, kik nagy befolyással
birnak s kik e befolyásukat falvakban, városokban
s nagy gyári és ipari központokban egyszerre érvé
nyesithetik. Ez oly választási tényező, mely ha nem
is mindenhat6, de a választási mérleget határozottan
lebillentheti s a miniszteri pártnak többséget szerez
het. Eddig egy franczia kormány sem riadt vissza a
lelkiismeretlenségtől a tanító- testületeket kortesekül
használni. De tegyük föl, hogy a miniszter maga
elég lelkiismeretes és nem él a hatalmában álló nyo
mással; el lesz a veszély kerülve? Távolről sem.
A mi tőr; az állam fejeire nézve, az tőr alárendelt
jeikre nézve is és igazgat6k, főigazgatók, rectorok,
inspeetorok, tanit6k, tanárok mind beleesnek a há
lóba.. Ha valakinek megélhetése egészen föllebbva
lóinak jóakaratától függ, természetesen megfigyeli a
politikai szélkakas minden változását, s minden áron
arra törekszik, hogya kormápy hálájára tegyen ma
gának valamely jogczimet. Ö jól tudja, hogy az ő
kerületében az uralkodó pártnak győzelme is vere
sége is az ő számlájára fog iratni s innen a remé
nyeknek és félelmeknek , kicsinyes ambitióknak s hit
vány érdekeknek azon küzdelme, melyben kisebb
nagyobb mértékben mindenki részes, a departement
fejeitől le az utols6 segédtanitóig. Hogy azután, ha
a tanit6 választó-géppé lett lealacsonyitva s a pár
tok háláját kiérdemelte, iskolai hiányai előtt előljá

r9i szemet hunynak, hogy növendékei körüli hanyag-
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sága politikai tevékenysége által pőtoltatik, bár
mennyit szenved az előbbiek és a szűlők és a haza
érdeke, ez magától értetődik.

Sőt magát a legszorosabb értelemben vett ne
velést, magokat a tudományokat teszi e rendszer 'a
politikának, a pártszellemnek szolgálóivá. Nem elég
hogy a gyermekeknek váltakozva majd a királyt;
majd a császárt, majd az elnököt kell éltetniők s
alkalmilag a "Marseillaise "-t is kell énekelniök:
maga a tudomány is jármába erőszakoltatik a poli
tikai pártküzdelemnek. A történelem nagy bűverőt

gyakorol az ifjuság lelkére, mely befolyás hosszu
évekig később is megmarad. Igaz ugyan immár,
hogy történelmet csak egy mődon lehet tárgyilago
san előadni, de a hol a pártszellem az iskolába is
behatol, az uralkodó pártok eszközévé tett iskola
mester viszont a történelmet teszi eszközzé a maga
kezében s ugyanazon történelmi eset pártérdekek
szerint szineztetik. Manap Francziaországban a nem
zet születésnapjául a gyermekek a Bastille bevéte "
Iének napját tanulják tisztelni, más szavakkal, á lá
zadás és vérontás napját, napját azon nagy elv ha
lálának, mely elvre a társadalom épitve van, a te
kintélyre. Igy nevel a köztársasági rendszer, s igy
tanulnak a gyermekek történelmet a mint tegnap
arra tanittattak, hogy tiszteljék szept. 4-ét s nehány
évtizeddel előbb decz. a-ikat. A történelem rabszol
gája a pártérdeknek, a gyermek lelkiismerete zavarba
hozza, az értelem és természeti jó érzés ösztöne
gyökerében megtámadva, s oly sok szent érdek
annyira megkárositva.

Hogy ott, hol az állam egyedüli ur a köznevelés
terén, a vallási nevelő behatások gyöngittetnek, sőt lehe
tetleníttetnek, ezt manap nem szükséges bizonyitani
és Francziaország élő példája mutatnak.

A vallás egyik lényeges alapköve a nevelésnek.
De itt oly vallást értünk, mely dogmatikus, rnely-
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nek világosan és tisztán meghatározott hitezikkelyei
vannak. Az ugynevezett természeti vallásnak tág és
nyujtbat6 határozatlan általánosságai legföllebb arra
val6k hogya felnőttek egymást csalják velök, de nem
nevelésre, mely tekintélyt főltételez. A hol immár a
nevelés kizár6lag az állam kezében van, ennek isko
láib61 a vallásnak távozni kell, napjainkban, rnidőn az
állam felekezetlennek vallja magát és a suffrage uni
versell mindinkább tért foglal. Az állam tehát a szü
lőkre hagyja a vallási nevelést, a mi pedig igen sok
gyakorlati nehézséggel van összekötve. Francziaor
szágban így hogy minden vallási behatást az iskolák
ban lehetetlenné tegyen, nincs is szüksége oly törvény
hoz6kra, mint az illető senator, ki a felső házban azt
mondta: "A gyermekeket ki kell ragadnunk a szülők

karjaiból, nehogy átadhassák azokat a papok
nak. A forradalom nagy müve csak félig van befejezve,
sőt teljesen hiányos, ha a gyermekeket a kath. egyház
karmaitől meg nem szabaditjuk !" Az országnak mond
juk az emlitett czélra nincs is szüksége ily tőrvénylio

z6kra, mert a dolog megy az állami központositott ne
velés keretében. Lassan ugyan és csak fokozatosan,
de a modern állam rendszere és elvei mellett vallás az
iskolában meg nem fér.

Az 1833. és so-diki törvények s ezek p6t1ékai
34- és S I -ból mind sürgették a vallásos és erkölcsi
nevelést. A legkivál6bb franczia politikusok egyet
értettek e pontban, Guizot, Cousin, Salvandy, Thiers,
Girardin St. Marc sat. De mi marad meg mindeme
rendelkezésekből Jules Ferry-ig és alatta!? Maga
e rendelkezések első czikkelyének tartalma eltörölte
tett. E ezikkely így hangzott:

"A tanit6nak első kötelessége a gyermekeket
vallásosan nevelni s szivökbe oltani mivel tartoz
nak Istennek, embertársaiknak s önmaguknak.

Nemcsak sz6, hanem példa által is tanitsa
.őket, s önmaga is teljesítse vallási kötelességeit.



Franczia állami nevelés. 887

Ne látogasson korcsmakat vagy általában oly nyil
vános helyeket, melyek komoly állásához nem il
lenek.

Mutasson kellő tiszteletet minden törvényes
tekintély iránt, különösen azok iránt, melyek a
nevelés terén mükődnek.

Vigyázzon növendékei erkölcseire, hajlamaira,
egészségére; kerüljön tulságos szigort ép ugy
mint tulságos bizalmasságot, s magaviselete egye
sitsen erélyt jósággal."

Maga ezen czikkely összes egészében eltöröl
tetett. Nem tesszük föl Jules Ferryről, hogy az ő

véleménye szerint a tanitő lehet büntetlenül vallás
talan, mértékletlen, kicsapong6, erkölcstelen. De igen
sokan hiszik Francziaországban. hogy az illető czik
kely törlése által szentesités adatott hallgatagon ha
sonlő rendetlenségeknek. Az egész állami nevelés
határozottan vallástalan, alkalmilag atheistikus és er
kölcstelen.

Egyik legátkosabb következménye az állami ne
velésnek, hogy a felelősséget leveszi azok vállairól,
kiket az természet szerint terhel s átteszi azt oly
vállakra, melyek azt hordani nem illetékesek, kiknél
tehát az illusorius lesz; valamint hogy gyöngíti és
kioltja az egyéni és társas szükséges vállalkozást.

A nevelés ügyébeni felelősség természet szerint
első sorban a szülőket terheli, második sorban a ta
nitőt, ki a szülök delegatusa. harmadik sorban a
helyi hatóságokat. .A. gyermeknevelés nemes terhe e
három tényezőt illeti, oly teher, mely helyes irány
ban lelkiismeretesen teljesitve, önmagának lesz ju
talma s büszkeség és öröm forrása azok számára,
kik teljesitik. A gyermeknevelés örömeiben és gond
jaiban nagy erkölcsi haladás csirái vannak elrejtve,
melyek nemesitik és tisztitják a sziveket s gazdag
gyümölcsöket hoznak. Minden teljesitett kötelesség
javitja az embereket, az emberiség érdeke tehát,
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hogy az állam. ne mentse föl a szülőket oly köte
lességek al6l, melyeket maga a természet rótt reá
Jok. A szülönek személyes érdeke van gyermeke
előhaladásában s az erre forditott anyagi és szellemi
költség mértékében becsüli azt, mig a gyermek, is
mervén ez áldozatokat, a szülök iránti hálateljes
szeretetben gyarapszik. A tanit6 szintén örvend a
reá bizottak haladásának, mert tudja, hogy a szülök
becsülni fogják szorgalmát, fáradozásait és önfelál
dozását, A helyi hat6ságok szintén büszkék iskoláik
j6 hire fölött, nem korteseket, hanem j6 tanitékat
iparkodnak fogadni s becsületes derék községlakók
reményében és elvárásában nem riadnak vissza ál
dozátoktől, Ha a felelősségek igy megoszlanak és
elfogadtatnak és a nemes kötelességek igy teljesit
tetnek, az ország boldog lesz polgáraiban. Ha most
mindezen felelősségeket és kötelességeket az állam
veszi magára, az egész szép viszony felfordul, s az
egész eredmény koczkázat lesz. A helyi hat6ságok
érdeklődése az iskola iránt megszünik, a tanit6 po
litikai agensnek és fogadott béresnek tekinti magát,
a szülők pedig azt kezdik hinni, hogy megtették
minden kötelességüket, ha fiukat vagy leányukat el
küldték az iskolába. Az iskola ellenőrzése egyedül
az állami közegeket illetvén, de ezek azt a távolság
miatt nem eszközölhetvén, az iskolaügy legszomo
rubb elhanyatIásának nyittatik ajt6 s nem törődvén

a dologgal sem a helyi hat6ság, sem a szülök, sem
a tanit6, az iskola virágai k6rokká fajulnak. Abbé
Martin*) emliti, hogy egy kerületi nagyobb franczia
város iskolájában, melyet 60- 70 gyermek látogat,
egy év alatt, 12000 igazolatlan iskolamulasztás for
dult elő! Hogy van a falvakon!?

. Nagyon természetes, hogy az emberek nem tö-

*) Ki után ez iskolaügyi állapotokat Francziaországbau, az angol
"Nineteenth Century" folyóirat nyomán ismertetjük.
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rődnek tovább oly dolgokkal, melyekért és melyek
ben nem felelősek. Azt mondják, ha az állam maga
akar rnindent tenni, tegye egyedül. Az egyéni vál
lalkozás megszünik, a magán jótékonyság elcsene
vész, és minden az államra bizatik. Es ez a mai
Francziaországnak egyik jellemvonása. Sehol a vi
lágon nem uralkodik oly apathia, sőt berzenkedés
közjóra adakozni, mert sehol a világon a magán
emberszeretet és jótékonyság nincs oly békőkba

verve, mint Francziaországban. A katholikusok a
vallástalan korszellem és nevelés által szoritva, az
utolsó harmincz év alatt magában Párisban tiz kő

zépiskolát alapitottak ; s csak a Rue des Postes,
Rue de Madrid, Vaugirard, Passy, Arcueil s hasonló
iskolákat kell említenünk, megmutatandők, mire volna
képes Francziaországban a magán és társulati vál
lalkozás, ha az állam cselekvési szabadságot en
gedne. De ahelyett, hogy ezt tenné, éppen meg
forditva cselekszik, a vallási nevelés elleni legujabb
hadjáratokat éppen a katholikusok páratlan áldoza
tokkal létesitett fényes sikerei létesitették. Mig ed
dig a szülök és helyi hatóságok azt mondották:
nincsen iskolánk, alapítsunk ! - s a legszebb ered
ménynyel meg is tették azt, mint erre Martin pél
dákat említ, - most azt mondják: nincsen iskolánk
kérelmezzünk a kormánynál ! Évek mulnak el, .évti
zedek, mig a kormány szükségesnek találja az isko
lát megadni, ha az illető helység a kormánypárt
mellett szavazott. Igy teszi tönkre az állami nevelési
kőzpontositás az egyéni és magán vállalkozás érzé
két s neveli a közönyösség és apathia dudváit a
legszentebb érdekek rovására.

A központosító rendszerek egyik legnagyobb
kisérő rákbaja, mely a franczia törvényhozás minden
ágát jellemzi a nagy forradalom óta, az egyforma
ság és egyenlösités maniájának. nivelliroző hatása.
Kiindulva azon alapelvböl, hogy az emberek mind
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egyenlők, a francziák ugyanazon jogokat és köte
lességeket erőszakolnak mindenkire, különbség nél
kül. A vidéki p6rgyermekek és a legnagyobb vá
rosokéi, a munkás osztályokéi ép ugy mint a keres
kedők-, iparosok- és gyárosokéi, mind egyformán
tanittatnak. Ugyanezen szabványok erőszakoltatnak

Bayonne és Dünkirch lak6ira, a Beauce termékeny
sikjaira és az Auvergne vadhegyvidékére. Minden
franczia gyermeknek különbség nélkül kell tanulni a
franczia grammatikát, irodalomtörténetet, történetet,
földrajzot, mértant, főldrniveléstant, erkölcs- és al
kormánytant. Képzeljünk magunknak egy auvergnei
parasztfiut vagy givaudani pásztorgyermeket, a ki
Racine-Moliére- és Corneille-ből kénytelen vizs
gázni! Senkinek sincs kifogása az ellen, hogy a
népiskola követelményeinek szinvonala is emeltessék,
de történjék az fokozatosan, okosan és mérséklettel ;
sohasem volna szabad felejteni, hogy a gyermek
kis agyvelejének tulerőltetése által a nemzeti értelmi
erő nem nyer hanem veszt. Ha a parasztosztály és
szegény munkások gyermekei mindentéle képzelhető

tudománynyal tulterheltetnek először fölületesek és
tudákosak lesznek, másodszor a nehéz kézi munkát
lealacsonyit6nak fogják találni ~ azt hinni, hogy az
élet egyedüli ezéíja pénz és jólét. Ezekből kerülnek
ki azután a forradalmi izgat6k és vezetők, a leg
rosszabbakből; a jobbak és értelmesebbek életele
mökön kivüli, rosszul fizetett, elégederlen irnok- vagy
dijnokfélék lesznek, holott ha szüleik életpályain
megmaradtak volna, s az iskolában becsületesen
irni, olvasni, számolni tanultak volna, szivóket kielé
gitő boldog jólétre juthattak volna. Semmisem lehet
esztelenebb, mint külőnbőző tehetségű, hajlamu tö
rekvésü, állapotú gyermekeket ugyanazon terv sze
rint nevelni. Éppen annyi volna, ha mindnyájokat
egyforma nagyságu ruhában akarnánk járatni. Ilyes
mit csak Utópiában lehet megkisérleni, melyfelé
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a modern állambölcseség ugy látszik nagyon köze
ledik.

De a modern franczia s általában az állami
központositott nevelés még más bajokat is hoz létre.
Létrehozza azt, aminek ellenkezőjét akarja, az értelmi
erők hanyatlását és a nemzeti erkölcsi erők győn-

gülését. .
A népiskolai elemi tanitás s. nevelés a legfá

radsagosabb, leghálátlanabb, legnagyobb önfeláldo
zást igénylő életpályák egyike, olyannyira, hogy ne
héz megérteni, hogy értelmes, jól nevelt, legszebb
korukban levő nők és férfiak általában hogyan szán
hatják el magokat e mondhatjuk rettenetes életpá
lyára, ha azt csak mint kenyérkereseti, megélhetési
módot, életpályát fogják föl. Épenséggel nem lehet
csudálni, ha mindkét rendbeli tanitók, kik nem szer
zetesek, huszonnégy éves korukban testtel lélekkel
megunták ez életpályát, melyet tizennyolcz éves ko
ruk minden lelkesedésével kezdettek meg. A gyer
meknevelés röviden a legnehezebb életpályák és
foglalkozások egyike, telve röggel és tövissel, azon
nevelöknek. kik nem látnak növendékeikben tisztán
tartandó l minden szép és jó tulajdonsággal fölruhá
zandó, az ég számára nevelendő lelkeket. Oly ne
velőnek, ki ezt nem tartja szem előtt, mindig és
folytonosan, okvetetlenül hajótörést kell szenvednie;
ha hivatásának nem ezen nemes és magasztos olda
lát .tekinti, egy kapusnak, vagy levélhordónak élete
irigylésreméltébb az ővénél, Azon rendkivüli erély
nek, önfeláldozásnak és lelkesedésnek immár, mely
egy czélhoz jutni akaró nevelőben és tanitóban
szükséges, nincs nagyobb ellensége, mint a burokra
tikus centralisatiő, egyrészt örök, stereotip, lelketölő
egyhanguságával, másrészt örök, hideg, élettelen,
mechanikus változtatásaival. A nagy forradalomnak
tiz évi tapasztalata megmutatta, hogyan lehet az
egész nemzeti nevelésből egy élettelen gépet csinálni,
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mely egy egész nemzetnek értelmi szmvona
lát képes leszállitani. S a forradalom ezt illető ha
jótörése nem talán gondatlanságból vagy tervhiány
ból származott, sőt ellenkezőleg a legkülönfélébb
athéni, spartai, római nevelészeti rendszerek, sche
mák és codexek egész özöne hullott akkor a sze
rencsétlen franczia népre. Azon törvények alatt, me
lyek Francziaországban legujabban a köznevelésre
vonatkozólag hozattak, nem fog elmulni husz év, és
az ország értelmi erejének csökkenése fog rnutat
kozni. A franczia kőznevelés, megfosztva azon ver
senytől, melyet a szabad iskolák léte teremtett, s
halálosan nyornatva az emlitett egyformaság sulya
által, minden tanitő lelkébe azon érzetet fogja vetni,
mely minden életnedvet fölszív s a reménytelenség két
ségbeesésébe és lelketlenségébe menekülve csak for
gatja a gép kerekét, anélkül, hogy az munkát vé
gezne.

A mi a nemzeti erkölcsi erők gyöngitését illeti
az állami központositott nevelés által, itt csak azt
jegyezzük meg, hogy e szomoru hatás a franezia
jellem azon tulajdonságában mutatkozik külőnősen,

mely tulajdont az angol "want of backbonev-nak
hátgerinczhiánynak nevez. Backbone hátgerincz
alatt itt az angol az értelmi és erkölcsi erőknek

azon egyesülését érti, melyet oly férfiak mutatnak,
kik kiválólag öntudatos önbecsülés és mások jogai
nak nemes tisztelete által tünnek ki. Ily férfiak Fran
eziaországban mindig ritkábbak lesznek: a nemzeti
pendulum, inga tulságos gyorsan mozog egyik vég
letből a másikba, a legféktelenebb arrarchiából és
forradalmi szellemből önmagát elvehető sykofantiába.
A legtöbb francziáből, manap férfias önbizalom
hiányzik és tekintély iránti tisztelet. E baj létesité
ben nagy része van azon állami minden irányu cen
tralisatiőnak, mely az egész országot egy érzéknél
küli és egyszersmind felelősségnélküli központi bata-
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10m vasvesszejének veti alá. Hogy tarthatna meg
önbecsülését oly valaki, kinek egész élete mát6l hol
napig egy miniszter mcsolyától függ, kivel nem áll
hatalmában legkisebb mértékben ellenkeznie, s ki
nek egyetlen szava vagy tollvonása fölépitheti vagy
leronthatja életszerencséjét és boldogságát? Néhány
kevés erélyesebb fölemeli fejét ily rendszer ellen s
ezek már ezáltal forradalmárok lesznek, de a nagy
többség megadja fejét az igának, hatalmasan pro
testálván köpönyeg alatt, s igy szolgaisággal kép
mutatást egyesitvén, mely tulajdonok legbiztosabban
emésztik föl valamely ország erkölcsi életned veit.
És ha ilyenek az állami centralisatio hatásai álta
lában, a baj százszorosan kártékonyabb , ha
azokra hat, kikre az ifjuság nevelése van bizva, s
kiktől így a nemzet jövője függ. Bizonyára oly ne
velőkben és tanit6kban, kik csak mint számok sze
repelnek a hivatalos jelentésekben s kiket mindenki
gépeknek tekint, nemes függetlenség és saját aka
rat, valamint jellemméltőság tulajdonait senkisem
fogja keresni. Ez azon hátgerincz hiány, melyet fön
nebb emlitettünk. S ne feledjük el, hogy oly ország
és nemzet, melyben a jellemnek csontja és izma
van megtámadva, meg van érve a szolgaság szá
mára.

Ha Francziaország egy félszázadon át el tudja
viselni az ott most divatos állami nevelés békőit, ha
egy fél évszázadon át eltűri még, hogy gyermekeit
vallási nihilismus, pártszellem s lelketlen egyformá
sitás rákbaja eméssze, ha mindennek látására nem
rázza le magár6l e természetellenes és terméketlen
sivár rendszer nyügét: akkor nemcsak hogy Du
guesc1inek és Bayardok nem fognak többé e földön
e nemzet kebelében teremni, hanem a német bátran
eljöhet még egyszer, hogy egy eddig oly büszke
nemzet végleges hódolatát fogadja. Ez lesz finis
Galliae!
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Eí e szerencsétlen állami nevelés, azon kisér
let, melyet a franczia nép manap saját személyéri
tesz, hogy - más nemzetek arassák majd e kisér
let gyümölcseit; egy ujabb példa a franczia törté
netből, mily sors várakozik azon nemzetekre, melyek
elég szerencsétlenek, multjoknak összes egészségi
hagyományaival szakitani. De ez még csak fél igaz
ság. Hagyján volna még, ha a szerencsétlen nemzet
elvből és az ország javának szempontjából kisérle
tezne, De fájdalom sem a nevelés ügyének egész
séges kivánatos haladása, sem az ország és a nem
zet közjava, vagy más valamely az összeségre há
ramlandő előny vagy haszon nem kivánja. annál
kevésbbé teszi szükségessé azon erőszakos változta
tásokat, melyek a köznevelés terén ott történnek. Tisztán
a most kormányon lévő legszélső párt vad forra
dalmi szenvedélyei és a kath. valamint minden val
lás iránti gyülölete hozta létre e dolgokat, mely
szenvedélyek és gyülölet kedveért egy nemzet jö
vője tétetik koczkára. "Inkább száz ellenség rohanja
meg Skótországot, hogysem abban egyetlen egy
mise mondassék !" Ezt mondta egykor saját hazájá
ról Knox, a dühös puritán. "A forradalom müve nem
tökéletes, mig egyetlen franczia iskolában egyetlen ka
techismus található!" Ezt mondják ma a francziák.

. Francziaország jelene s közel multja hangosan
beszél. Európa népei, tanuljatok I

Szentimrey.
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HITTANI CSODABOGARAK.
(Vége.)

Rousseau jelmondata volt: nAz érzelem több, mint
az ész," azért érzelmeihez mérten bölcselkedik és minden
bölcselkedést, mely az ész kifolyása a bizonytalanság
tengerének mondja, Ez okon a vallás hitágazati részét
csak azon nehány igazságra alapitja, melyre érző tehet
ségünk nyomán jutunk, p. o. Isten léte, az ember sza
badsága és halhatatlansága; a valódi istenitisztelet .a
szivé. Emile 1. 4.

Martin szerint nem egyéb a vallás, mint nagyobb
foku csodálkozás. E tárgyról irt értekezésének első mon
data igy szól: "Az emberi szellem a csudálkozás által él."
Oevres posthumes. II. köt. 356. lap. Ezen csodálkozás
szent varázs, a vallás, mely titkos utja az életnek. Mi
után pedig az ima a csodálkozás kifejezése, azért a val
lás legfőbb foka az ima vallása; alantabb áll a megisme
résé és még alantabb a tények vallása, mely t. i. csodá
kon és jövendöléseken alapszik. Az Isten léte is a cso
dálkozás természetszerü hajlamában találja fő érvét,

Fries, ki Kant tanát összekapcsolta Jacobiéval, fel
állitja az idealis (eszményi) világnézetet. De ezen eszme
csak azt bizonyitja, hogy a dolgok lényege létezik, és
hogy miben nem áll, mert csak a végesnek tagadása
által képeztetik. Hogy miben áll a dolgok lényege, azt
csak sejteni lehet, azaz a tünemények világából, a világ.
czélszerüségébőlcsak kiérezni, Ebben áll a szépészeti, val
lási világnézet, mely minden szemléletet és határozott
fogalmat kizáro tiszta érzelmeken alapul. Kétféle érzet
szerepel itt: a szépnek és fenségesnek érzete. Neue Kri
tik der Vernunft II. köt. 267. és 274. lap.

Schleiermacher szerint a vallás a végtelen és őrők

kévalónak közvetlen tudata és a vele való egyesülés. A
vallás tulajdonképeni lényege: "az istenség közvetlen tu:
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data, amint a kűlvilág és önmagunkban annak létét
érezzük:" "a világgal való azon általános kapocs, me
lyet csak az érzés közvetit. " "A végtelennek sejtelme."
"Egy a világegyetemnek magát átadó kedély." "A világ
nemtőjét szeretni és örömmel kőzremüködni szándékai

ban: ez czélja minden vallásnak." Vom Lebendigen
Gotte.

A Schleiermacher-féle elmélet sajátságos árnyalatá
val lepte meg a világot Mynster, dán theológus, ki
Goethe nyomán haladva, a vallást a határtalan tisztelet
érzetének bélyegzi. Stud, n. Kritik, IV. kötet 447. és
kk. lapokon. Társa e véleményben Martensen, ki nem
mondja ugyan a vallást kizárólag az érzelem dolgának,
de minthogy neki a vallás nem egyéb, mint az ember
ben élő tudata az Istennel való egyesülésnek, és mint
hogy az érzés továbbá a megismerés közvetlen eredmé
nye: e viszonyt mondja a vallásosság alapjának.

A sociniansok szerint vallás az is, ha ki jót cse
lekszik, anélkül, hogy az Isten ismeretével birna. E feleke
zet alapítója ugyanis ekkép szól: "Minden emberben
meg van természeténél fogva a jó és rossznak tudata,
azaz tudja, hogy a jó eléje teendő a rossznak, a
helyes a helytelennek. Ez Istennek belső szózata, mely
nek ha valaki engedelmeskedik, magának az Istennek en·
gedelmeskedik, bár sejtelme sincs, van-e Isten vagy
nincs. Praelection. theol. 2. fej.

Stutzrnann, ki Schellingnek volt híve, ezeket mondja.:
"Az embernek két alaplehetsége van: a lelkiismeret,
mely meghatározza a kötelességeket, és jogokat, to
vábbá a képzelet, mely kiragadja a szellemet a végesből

és szemlélet által a végtelennek részesévé teszi. E két
alaptehetség összes mükődéséböl származik a vallás. Ha
a képzelet van túlsúlyban, mi által az igaz és jónak esz
ményi oldala, szépsége lép előtérbe, akkor a müködés
nek eredménye költemény és a szellem mükődése költ
tészet. Ha pedig az igaz és jó, és ezek jellemző tulajdon
ságaiés nem a szépség emeltetik ki, akkor e müködés
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gyümölcse az ima, és mondatik vallásnak. Kitetszik
tehát a vallás és költészet közti szoros kapcsolat. Syste
matische Entwickelung aller in der Dogmatik vorkom
menden Begriffe, IV. kiadás 148. és 159. lapokon.

Feuerbach Lajos is némileg ide tartozik de csak
annyiban, mert a vallás fogalmába ő is felveszi a kép
zeletet, de eltér annyiban, mert ő a vallást a képzelet és
érzelem alsó fokának tudja be, a bölcsészetet pedig
minden vallás megszüntetésétöl teszi függővé.

Bellauche franczia traditionalista előtt is a vallás
csak kezdete az ismerő tehetség müködésének; inkább
költészet, mint szemlélet és nem ismeret, mely idő foly
tán az emberiség haladásával bölcsészetté nőtte ki
magát.

Kantnak azon elvét, miszerint az erkölcsösséghez
nem kivántatik meg a vallás, magáévá tette Schleier
macher is, ki igy szól: "Semmikép sem szorul az er
kölcsösség a vallásra. Mert mi az más, minthogy egy
gyenge, megkisértett kedély segitséget vár a tulvilág
ból ? De csalatkozik az, ki különbséget tesz ezen és a
tulvilág között; hiszen aki vallással bir, csak egy vi
lágot ismer el. Ha tehát az erkölcsösség előtt ismeretlen
a jólét utáni vágy, akkor ez utóbbi nem ér többet, mint
az előbbi, és ha egészen ment akar lenni a részrehaj
lástól, akkor az örök Istentől való tartózkodó viselet
nem különbözik attól, melyet egy bölcs férfiuval szem
ben tanusitánk. Reden über Religion, r. Rede, 165. 1.

Tyndal és Chubbnál nagyon észlelhető a dogmati
kus tekintetek mellözése, amennyiben nem vonatkoznak
erkölcsi igazságokra. Tyndal szerint mindaz, mi nem
vonatkozik az Isten és emberek iránti kötelességek tel
jesitésére, - babona. Christianity as old, as old creation
II. kiadás. London 1731. 61. és 148. lapon Lechler sze
rint. A kinyilatkoztatott és természeti vallás közti kü
lönbség nem állhat a tartalomban, hanem csak a közlés
médjában. Ugyanezt vallják Bayle, Staftesbury, és Mau
ldeville, hogy t. i. a hitnek nincs befolyása az erkölcsre.

Uj M. Sion xnr, kötet. xu, füzet. ~7
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Mendelssohn a német felvilágosodás hordnoka una
lomig ismételte, hogy a vallás nem annyira hitágazato
kat tartalmaz, mint inkább törvényeket. Buzgó hive volt
Wegscheider, ki "Institutiones" czimü müvében külőnő

sen kiemeli, hogy: "a sz. irás tanusága szerint semmi
hitágazatnak sincs magában véve értéke és csak annyi
ban érdemel tekintetet, amennyiben és amily fokban kap
csolatban van az erénynyel és jámborsággal, és amennyire
előmozditja a jámbor és hálás életmód lehetőségét. stb.
- Untig elég volt.

Németországban mutogatja magát most egy új cso
da-bölcsész, kinek legalább az legyen dicséretére mondva,
hogy boldogitani kivánja az emberiséget. - Bőlcselke

dése tornaterének az embert választá, s az emberben
magában annak legigénytelenebb érzéseit és functióit
észleli. Ki hitte volna, hogy létezik oly szerény bölcsész
ki a szaglás, a szagok és illatok páravilágát szemeli ki
fölfödözései tereül, pedig úgy Ván Dr. Jager megindult
a szagok nyomán fölfödözni a lelket. -- Feltalálásainak
alapját ezen elv képezi: a lelki érzetek szagokból tá
madnak, melyek a szervre akkor is hatnak, ha mi azt
észre nem vesszük. Némely illat melyet orrunk nem
érez, behat lelkünkbe sőt vérré válik; szag és érzet és
lélekállapot azután körülbelül mindegy. A tanár nem
mulasztja el lehozni a fontos folyományokat. Hasok
orvos tanusága szerint szagolhatni a betegség érzetét
miért ne lehessen szagolni az egészség érzetét is; két
főérzet tehát már szagolható, menjünk tovább; e philo
sophia kutatásban mint látszik holmi jó vizsla jobban
boldogulna; ki tagadhatná hogy a félelem a szepegés
gyanus illatokat áraszt, (e bölcselet igazán nagyonis el
hagyja az idealis eszmekört) - kedves személyek illata
költőinkben lelkesült dalokat ébresztett, innen hasonlit
ják össze az asszonyokat illatos virágokkal, ami nem
rnerö képlet, hanem egyszerü szembeállitása két illatos
tárgynak. - Mi tehát a szeretet kőzvetitöje, mi általha
tol a szerető szeretettjének szivébe ? a szag az illat által,
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Ha aszeretőnek náthája van vége a szeretet közlekedé
sének, a két lélek lehűl. A léleknek tehát minden ér
zete vagy maga az illat és ellentéte, vagy legalább
szoros és elválhatlan kapcsolatban állnak egymás kőzt,

úgy hogy aki az egyiket leronthatja, a másikat is meg
semmisíti. A szagok nyomán itéljük meg a lelket,· és a
lélek érzései nyomán következtetünk a szagokra és
okaikra. - Van azért az új tanárnak két új müszere:
a lélekmérő és a szagtalanitó; e két alkotmány megfejti
és uralkodik az ujkor minden kérdésén és minden szükségén :
a lélekmérő méri a lélek érzeteit, ezekből kővetkeztetasza
gokra, ezekből a szagok okaira. Aszagtalanitó pedig csudá
val határos hatásokat idéz elő: eltávolítja ugyanis a jó és
rosz szagokat egyaránt, s az által a lélek bármely érzetét ;
nincs tehát többé socialis kérdés, nincs éhező és szomjuhozó;
mert megsemmisitve a szagot, vész a szagnak megfelelő ér
zet, eltávoIítván például az éhség szagát, elvész maga az
éhség is, eltávolitván ,a petroleur pörkölő dühszagát, el
vész maga a düh. Ezek után még szebbet mond, hogy
a lélek nem egyéb, mint az egyed szaga vagy illata,
már aszerint, hogy milyen .az egyed. Hisz Sanskritben
szóról-szóra forditva a lélek neve annyit tesz mint az
ennek illata: önillat. - De valami jót is mondhatunk
róla: Dr. j áger ugyanis megkülönbözteti a lelket a
szellemtől, az ember halhatatlan szellemmel is bir; hogy
vajjon mit gondol a lélek alatt, azt nehéz lenne meg
mondani. - (Ez az oka, hogy a hittani csodabogarak
között foglal helyet.)

Laplace tétele: Dieu est un hypothese inutil,
(Isten léte haszontalan föltevés) már elvesztette ér
tékét, - a physicusok is szeretnék az Isten létezését el
fogadni s hasznosnak mondanák, mert sok fáradságtól
megkimélné őket, ámde erkölcsileg alkalmatlan (morale
ment génante.) Ugyanis vagy transformatiót (ösnemzö
déssel egybekötve) kell elfogadni, vagy természetfölötti
teremtést (ők mondják igy, mert hittanilag szólva a ter
mészetfeletti rend, föltételezi a tererntést.) Egyébként

S7*
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pedig a létet kimagyarázni lehetetlen. Még ugyan távol
vannak az Isten létének elfogadásától, de ilyen physi
kai lehetetlenségek azon utmutatók, melyek az Isten el
fogadására vezetnek. Addig is jegyezzék meg a skeptiku
sok (positivisták, agnostikusok) hogy az Istent feltalálni
nem lehet, ha nem keressük, ugy ahogy illik. Nem oly
képen lehet az Istent feltalálni, mint valami bolygó
csillagot, vagy üstököst. Nem engedi magát felismerni
a kevély, arrogans emberektől, akik mintegy párbajra
hivják az Istent, hogy mérkőzzenek vele. Nagy irgalom,
ha néha ilyen kóborló dühöngő vadaknak is kijelenti
magát. Az Isten oly fönséges lény, hogy csak hódolat
tal közeledhetnek feléje. Kik föltevésnek, puszta szónak
használják, vagy arasznyi eszök mértékét alkalmazzák
rá, azokat engedi I hogy rövid látásukban orra búkjanak
-.némelyek csak is a sirban. A földi lét sokkal komolyabb
feladat, semhogy azt ama mondással elodázhatnák : la
hypothess de Dieu est physicalement necessaire, mora
lement génant,

Legérdekesebb csodabogár a magyar prot. egyház
azon ötlete, hogya kath. alapitványokban ő is akar ré
szesülni. Evégből előbb gyüléseket, conventeket, zsina
tot tartottak, hol.az eltulajdonitás 'módozatait megbeszél
ték. Elvégre röpiratot adott ki valami Orbán, s ezt mint
a bölcseség, tudomány netovábbját hirdetik, osztják. Ugy
vélekedtek bölcseik, hogy csak szóba kell hozni, vitázni
róla, elvekbe szedni, s akkor majd akad elég botor ember,
ki hinni fog, utóvégre eldönti javukra az ügyet az ország
gyülés. Olyan az emberi vélemény, hogy amit szóba
hoznak, igy vagy am ugy védenek, ott kell jognak és
igazságnak is rejlenie. Hiszen a communisták is elveket
hangoztatnak. egyenlőség, szabadságról annyit beszéltek,
hogy ama hires mondás: a tulajdon lopás, már nem is
absurdum. Érvényesiteni akarják a protestansok is. Ne
vetjük az olasz bandítát, ki rablása sikereért keresztet
vet, s ezen urak eljárását, kik a prot. vallás nevében
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arról tanakodnak, hogyan lehet elvenni a katholikusok
alapitványait, anélkül, hogy ez rablásnak neveztessék,
komolyan referáltak a napilapok. Nem is valamely el
vetemült protestan so k teszik a gyűlés tagjait, ha
nem előkelő férfiak. Csakis az a külömbség köztök
és a socialisták közt, hogy mig azok Genfben nyilván
tanakodnak a módokról, ezek titkos ülésben cseréltek
eszmét. Hogy "csapdát" állitottak a katholikusok szá
mára, azt akárki is megteheti, mert voltak hurkoIók,
kik a magokra nem vigyázókat leteritették s megrabol
ták, ezt nem igen vettük figyelembe. De a sikertől el
kábitva, (mert az országgyülés, amit egyszer határozott
a convent, szentesitette,) most már többre vállalkoztak,
egyelőre osztakozni, utóbb a kath. vagyont egészen el.
venni akarják. Miután az első lépés sikerült, miért nem
a másik? Ha a franczia kőmüvesek vezetik a parlamen
tet, miért nem a protestansok, a magyar országgyűlést?
Most ugyan nevetségesnek látszik, hogy az országgyü
lés a convent és zsinat eltulajdonitási módozataiba
egyezzék, de ugy látszik, hogy ők nem tartják lehetet
lennek, s igy nem mi vádoljuk, hanem a protestansok
mikor azt hiszik, hogy a z országgyűlés szentesítheti a
rablást. Mert lehet-e másnak nevezni azon szándékot,
mikor (a katholikus) Baldács i végrendelete, melyben
másfél millió vagyonát protestansoknak hagyta, szentnek
tartatik, de amit királyaink vagy egyesek rendeltek,
hogy t. i. vagyonuk kath. czélokra fordittassék, abban
a protestansok is osztozzanak, vagy egyedül övék le
gyen. Szégyeljük magunkat, hogy i.lyesmire a vallás ne
vében magyar emberek vetemedtek.

Mily iszonyú vallás az, mely ilyen igazságtalan
ságra ihleti hiveit, mily gyámoltalan vallás az, mely ha
embereiben a vágyak igy, fertelmes gyoma támad, elfoj
tani nem birja; nemcsak hogy el nem fojtja, hanem tűri,

hogy ezen vallás nevében gyakoroltassék erőszak.

Mily türelmes vallás ez, mely majd misét (l) fog
szolgáltatni az elhunyt alapitökért. Ugyanis vajmi sok
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alapitvány azon föltétel mellett adományoztatott, hogy
értök. miseáldozatok tartassanak, Brassóban a prot. pap
ság, hogy bizonyos kath. alapitvány kezökből ki ne vé
tessék, háromszor mondanak a nép röheje közt kath.
misét, Legalább nekem igy beszélte egy luth. sekres
tyés, mikor az ősrégi casulat, melyben kivonul a luth.
pap, nyakamba akasztotta. Biz az érdekes lesz, ha Sá
rospatakon a ref. egyházban misét mondanak.

A kath. ember a világért sem tűrné, ha vallása kö
rébenvalaki inditványozná, hogy miután Baldácsy kath.
vallásában halt meg, Szántófy kanonok temette, harmincz
kath.. kántor énekelt koporsója felett, még tömjént is
égettek hullája mellett, s mise mondatott lelke üdveért :
adománya, mely valaha Szerdahelyi-ek, Pongráczok s
más kath. urak tulajdona volt, s alig birta 40 esztendeig,
megsemmisitessék, hogy lutheranus kezekből elvétes
sék. Pedig azon nyakatekert, és csakis az éhes birvágy
tól felizgatott elme érvei, melyeket hangoztatnak, csakis
oly értéküek, mint melyeket Baldácsi adománya ellen
felhoztam.

Valamint önök amig protestansok lesznek, méltán
hivatkozhatnak az adomány jogérvényességére, ugy a
r. kath. egyház, mig nem lesz kálvinista, vagyarianus,
örökre magáénak tartja a kath. ősök alpitványát. Elvi
hetik azokat rabló, istentelen emberek, amint azt tették
az olasz, orosz, porosz, franczia kormányok, mert hát
fegyveres s hatalmas zsiványok ellen mit tegyen az em
ber; de jogra ne hivatkozzanak, mert a józan ész ex
communikálja önöket.

Nagy megelégedésemre szolgál, hogy kath. ember
elméje ilyen elméletet be nem vesz, jogászaink józan
eszét el nem ferditi a birvágy. A protestansok folytonos
hivatközása a józan észre, .mely miatt a vallási titkokat
is kiküszöbölik, csütörtököt mondott; ahol szerezni le
het, ott a józan ész szabályát nem tisztelik; mert hiszen
a .józan ész parancsolja: ne bántsd a másét! De hogyan
kíövetelhetnök a józan é'z rsspectusát, mikor elvetették
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a X. parancsolat azon tábláját, hol a VII. parancsolat
áll irva.

Dicséretökre legyen mondva, hem annyira gyül5
letből beszélnek igy félre, pedig a németek prédikálják
az egészséges gyü1ö]etet (gesunde Hasz gegen Rom.)
hanem csupán birvágyból; mert ha megtelik zsebők, ak
kor aztán aranyos időszak következik be, s van' rá kílá
tás, hogy az örökös testvériség korszaka köszönt be. (!?)

Csodálatos a protestansok veleje. Józanul beszélnek
mikor a pálinkakérdés, palásthasználat, határmérés, vagy
házépítés van szőban, de midön a kath. vagyonról van
szó, legott elferdül velejök s bármely communistán is
kitesznek szerzési ötleteikkel, melyeket elveknek nevez
nek. Akkor aztán a X. parancs józan ész, rekedtté kiabál
hatja magát, nem használ semmit.

A prot. brassói papság egynehány ezer forintért
miséz (már ahogy tőle telik) pedig Luther ezt ördögi
dolognak mondotta. Jogászaik mikor a Baldácsi javak
átadását végrehajtották, minden jogi formát megtartottak
a törvény követelményének eleget tettek, most pedig
elferdítették a legvilágosabb igazságot, s fenyege
tőznek Apathi eIlen, aki bebizonyitotta, hogy a tanul
mdnyz' alapot ktlpező javak jogt' természetö'k szertnt feleke
zeti és pedz"g kath. alapnak tekintendők, s hogy azok ugy,
mint eddig is történt,. csakis katholikus oktatási ezé
lokra fordíthatók. E javak eredetéről szólva kimondja,
hogy azon része, mely a jezsuitáknak adományoztatott
és ezeknek megszüntetése után a tanulmányi alapnak
engedtetett át, ezen átengedés idejéig kizárólag kath.
egyházi czélokra szolgált, stb.

Apathi jogi véléményére ezeket mondá a Prot. e.
i. lap (48. számában.) "Csak arra figyelmeztetjük a ele
rust, mely annyira forceirozza most, midön kedvező

chanceai vannak,' az alapok és alapítványok jogi termé
szetének kimondását, csak arra figyelmeztetjük, amire
Girardin a teljhatalmi érzetében elbizakodott napoleoni
kormányt: "mérséklet a sikerben, s türelem a balsors-
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ban, az erő két egyenlő bizonyítéka," s tovább foly
tatva: "l' excés de la force tourne con/re elle et la change
en .fat"blesse." Mi tudunk tűrni, de csak addig mig a
c1erus mérsékli magát. Tudunk türni még tán azután is,
mert bizton hiszszük, hogy a c1erus, mihelyt fölhasználja
tényleges roppant erejét: menthetetlenül s most már
visszapótolhatlanul - ina szakad !"*)

Szegény protestansok, mennyit türnek, szenvednek
hogy a katholikusok nem offerálták vagyonukat! Nem
lehet atyafiak, váltig nem lehet, mert nekünk is van rá
szükségünk. Az irás parancsolja, hogy szeresd felebará
todat, mint "önnön" magadat, a felebaráti szeretet min
tája az önszeretet, tehát amig lesznek szegény iskoláink,
addig majd csak azokra forditjuk. Mindazonáltal ha be
bebizonyitják okmányokkal, hogy övék, hogy jogos tu
lajdonuk, legott osztozunk. Nincs tehát más hátra, mint,
hogy hát jőjjenek elő okmányokkal, melyekben protes
tansoknak adatnak az alapítványok. Ki kell nyomatni,
hadd lássa a világ, hogy mi a prot. vagyont igaztalanul
magunknál tartottuk. Edant origines suas, - Mi már
kiadtuk, ime izleltetö gyanánt egynehány réflexio.

"Az okmányok tartalma mutatja, hogy az egyház
ugyanazon jogczimek: alapján és erejével kapta birtokait
mint a főrend és nemesség, vagy a nemesi jogokkal
felruházott városok, községek és ugyanazon jogok alap
ján eddig birtokaikat megtartották. A jogegyenlőség e
tekintetben világos, kétségtelen mert azt a törvénykönyv
minden lapja bizonyitja. A birtok alapja egy és azonos
a világiak és egyháziak kőzt, Sehol sem mondatik, hogy
az egyházi vagyonra nézve más rendszabályok adattak,
vagy hogy azt valaha lehessen eltulajdonitani.

*) Dignetur mihi credere, sokat tűrők és szenvedek, hogy sem az
Athenaeum, sem a Franklin-társulat nem osztja ki részvényeit a szedők közt,
minden hasznot csak a hatalmas részvényesek szednek fel. De majd jön
idő, amikor az elbizakodott részvényesek (a töhbit kitőrölte a szerkesztő,

de azért dúlt kehlemben gyöngyöznek az érvek.)

s z e d 6.
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"A lélek halhatatlanságábani hitnek legjelentéke
nyebb bizonyitványa minden népek közt amaz intézke
dés, melynélfogva az emberi belátás- és akaratnak ha
tása nem szorittatik a földi lét rövid tartamára: hanem
az ember életében jogosan tett rendelkezés, holta után
is érvényesnek, kötelezőnek ismertetik. Ez alapja min
den polgárisodásnak, s az utódokra is átszálló birtok,
vagy más jogok öröklésének ; még pedig nem esupán
egyesekre, de egész nemzetekre nézve is. Ez biztosítéka
a törvények iránti tiszteletnek is, tehát az egész er
kölcsi, s állarnéletnek. Kik a már nem élő ősök és tőr

vényhozók eme jogát ~ az ész és religió által meg
szentelt határok kőzt ~ tiszteletben tartják, azok önma
gukat tisztelik meg; mert az emberi lélek méltóságának
elismerését tanusitják. - Azért találjuk oly általánosnak
a végrendelkezési jogok, s a nemes czélokra szánt ha
gyatékok és tett alapitványok szent volta felőli meggyő

ződést; mely, természeténél fogva, az örök élet és isteni
igazság eszméin alapuló vallási fogalmakkal legbensőbb

összefüggésben volt és lesz mindig.
"E jog természete tehát legkevésbbé sem változik

az által, ha az utódokat is kötelezni akaró intézkedés,
nem mulandó földi haszonnal, hanem vallási ezélokkal
vagyon összekötve, sőt egyenesen ezeket tartja szem
előtt. Ha ugyanis épen e ezélok voltak a legfontosab
bak, a legszentebbek a rendelkező szemében, ugy vilá
gos, hogy ama ezélok tiszteletben tartását esak ugy, s
még inkább követelheté az illető (miután erre fel volt
jogositva.) mint ha egyeseket akart volna javaival, szer
zeményével gazdagitani : ~ minthogy a végrendelkezési
jog lényege abban áll, hogy a rendelkező belátása és
akarata (nem pedig másé) tartassék az utódok által tisz
teletben, mihelyt az jogosan nyilvánittatott, és nem üt
közik igazságos tőrvényekbe.

"Nem lehet megindulás nélkül olvasni még ma is,
az annyi pusztitást megért Kis-Ázsia némely régi, das
sieus görög emlékein, az' évezredek előtt tett, s még a
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vad izlarn által is megkimélt ama tiltakozásokat, melyek
ben az ezen emlékeket emelők óvást tesznek sirboltjaik
és szentélyeiknek más, és nem az ő kiváriatuk czélra
leendő fordíttatása ellen: a kegyelet durva sértéit nem
csak a földi igazság, hanem a tulvilági boszulók ítélő

széke elé idézvén ; s ezen óvástételöket a már akkor
létezett közlevéltárakba is letétetvén ! nem csak te
temes pénzbeli büntetéssel kivánják sujtatni a bü

nőst, de hozzáteszik: "Ki e rendelet ellen véteni fog
azaz ég és alvilág istenei előtt, mint a szent helyek
meggyalázója fog feleletre vonatni. "Miért kellene épen

nekünk kőzönyöseknek lennünk ama, nem kevésbé ko
moly óvások iránt, melyek első, sz. királyaink ado
mányleveleiben oly gyakoriak? Vagy a keresztény mi
veltség szava nem oly erős-e, mint a görög c1assicitásé?
"Si quis vero contra hoc meum statutum," olvassuk még
a későbbi Géza királyunk adománylevelében is, nagere
praesumpserit, divina ultione puniatur."

"Mi legalább nagyon is indokolva találjuk IV. László
királyunk ama sorait, melyek következőleg hangzanak:
"Nos itaque considerantes, quod etsi quilibet contractus
inter quoslibet bona fide initi per reges et principes
debeant in suo vigore conservari, illi tamen contractus,
quos réges ipsi et principes cum sacrosanctis ecc1esiis
ineunt, tanto solidius debent subsistere, quanto eminen
tior auctoritas eos firmat ..." Nem szenved ugyanis
kétséget, hogy valamint amivelt hellenek, ugy keresz
tény őseink is épen azért helyezték az isteni igazság

. védpaizsa alá kegyes alapitványaikat, hogy azoknak a
lehető legnagyobb biztositéket nyujtsák. minden időre.*)

HP.

*) Az esztergomi főkáptalan okmányai, előszó. Pest 1871. Nyoma

tott .Hunyady Mátyás" intézetben. Negyedrétben 231 lap.
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Telek József.

Szül. 1716. Tarnóczon (Nógrád m.) s mint ujonez
Széchényben a fereneziek rendjébe lépett 1736. Fölszen
teltetvén tanitott bőlcselrnet, hittant. Elemében azonban
a szószéken volt, honnan ékes nyelven hirdeté az evan
geliumo t. Meghalt 1773. A Necrologiumban ez áll felőle:

Rev. P. Josephus Telek Leetor Generalis, Deffinitor ha
bitualis, BMVirginis cultor specialis, invocato Eiusdem
S. Nomine, animam Creatori reddidit die III. Junii. Va
cii." Munkái ezek:

Taeasei rózsa azaz panoromz' szűz sz. Rosalza életének
sommáfa, melyet predzli:atzzo moara rendelt beszédben, vz'ld
gosságra terfesztett P. Telek Józsif. Kassán. 1757. Akad.
betükkel. Kis nyolczr. 64 l. Sz. Rozália képével, dicsöitö
vers, ima, előszó Kassa városából, rnely sz. Rozáliát
védszentűl választotta.

Hálaadó dzcséret, azaz a sz. Háromság egy Istennek
dz'cséretéröl egybeszedett tanetds Rátóton 1758. Irta s mond,
T. J. Pesten 1759. Nyolcz. (Könyves ház I I 7:)

Bátorságos havasok, azaz havi Boldogasszony napján
az Isten anyjának irgalmasságból eredett boldogulásunkróZ
pddzli:átzzo melyet nemes kzr. szabad Szijged városába n.
sz..Ference ./iaúzak klastroma mellett hajdan Hav'! B. A.
tiszteletére felépztett ritka szépségít sz. egyházban 1759. esz
tendöbet"l Havi B. A. iiJznepe napfán élő nyelvvél mondott
P. Telek Józsif. Sz. Ferencs Atyánk keményebb rendtadá
sán lévő szerzetének s M O. Salvatonanprovinczz'áfának
érdemetlen fia. Nyomt. Pestt"nz' Ezezenberger Antal Fer. ál
tal 1761. Nyolcz. .94 lap.

Hathatás erefú mágnesM, avagy az olt. szentségnek
méltúságáról való beszéd. Ida s mond. Tdek Jósif. Pesten
1759. Nyolcz. Nyolcz. (Könyves ház. 117.)
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Örijkké való házat építö bölcs asszony. Azon n/haz"
Koháry Éva griji nagyasszony pompás exequz'ájának al
kalalmatosságára készütetett halottas beszéd, melyet Jászbe
dnyben 1766. Pűnkösd havának 12. napján é/ö nyelvvel
mondott T. J. defint'tor és gen. Leetor. Kalocsán. Érsekz'
betűkkel Wágner János Józsif által. fvrét 11 sztalan levét.
- Örökké való házat épített; mert fundamentumát tette
a) az isteni félelemből, b) békességes tűrésből c) az ir
galmas adakozásból.

Kéziratai közt maradt a következő: nCosmographia
seu brevis descriptio olim florentissimae, nunc ex eine
ribus redivivae Provinciae Hungariae ord. Min. S. P.
Francisci strict. obs. sub nomine et protectione SSmi
Salv. Xti Jesu,congesta in utilitatem et favorem Junio
rum Fratrum Almae huius Provintiae Professorum,
industria M. V. P. Josephi Telek in conventu Gyöngyö.
siensi SS. Theologiae Lectoris actualís." Negyedr. 14
levél, vagyis 28 oldal. Erős papiron igen szép apró be
tükkel, sajátkezűleg irta.

Négy vt1ágt"tó urnajJt' lámpások, azaz az oltárz' nagy
szentség jelől támasztot! vetekedéseknek setétes homályát vz'·
lágosító négy predz'ká!zz'ok, melyeket urnapján Ketskemét
mezövárosánale tágas pzaczán élö nyelven mondott P. Telek
József {erenczes szerzetes a Salvatortan magyar provznczza-

jaban s a theologzat tanz'tó iector, most pedz'g vz'lág elejbe
eresztvén arany gyertyatartóra helyheztetett. Kalocsán (év
nélkűl) érsekt' betűkkel, Wagner János által. 4-dt 140 lap.
(Kt/ölt körűlbelűl 1767. évben.) Czimképén Urunk, Luther,
Calvin, urvacsorai szavakkal állittatnak elő azon kér
déssel: ezen három kőzül kinek kell hitelt adni? A 3
munka általános czime: Három részre osztatott beszé
dek, melyeket a hitbeli ellenvetéseknek világositására
öszveszedegetett és a ker. hivek elejbe terjesztett, feren
czes szerzetes,

Ajánlotta Battyány József kalocsai érseknek neve
napja alkalmával. A beszédeket mondotta 1768, 64, 65,
66. években. Tartalmuk rendes perfolyam a kálvinisták
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ellen, kik Urunk világos szavai ellen fellázadtak, s átvett
értelembe csavarják urvacsorai intézkedését, s hallgatóit
té letre hivja fel. Onnét kiindul, hogy a régi huzamos
birtok mellettünk szól, miután elévülés által tulajdo
nunkká tettük a perbe hozatott jót, s a perben annak
itéltetik a birtok, hacsak nyilván nem próbáltatik az
előbbi birtok igazságtalansága, erre pedig képtelenek az
ujitók. De jogtalanul is kezdettek az ujitáshoz, mert Kal
vin nem volt egyházfő. Más évben, miután az atyafiak
perujitást látszottak követelni, főleg »azon bárkába
visszatérő galamboknak lelki vigasztalásokért(, kik a mult
esztendőkben Kalvinnak ellentmondván Péterrel. előbbi
tagadásukat megsiratták, " fölvette a védelmet bebizo
nyitva, hogy Kalvin, költeményének urát nem tudja
adni, mert maga részére hiteles tanuságot nem álHthat,
mert szavait tétovázó habozással igen változtatja. Har
madik évben kimondja a végzést. Negyedik évben kije
lenti, hogy nem méltó dolog, miszerint magyar hazánk
ban tovább is folytassák e vetekedéseket s hallgassuk to
vább is legdrágább örökségünket ostromló felperest, ez
okon szükséges törvényes exceptióval élni, azaz miután lát
ható a felperes Kalvinus nemtelensége, hazánk törvényei
szerint nincs joga pert folytatni; a magyar törvényekből

kimutatja a kalvinismus hazai bitorlását. - Eredeti ér
vei helyt állnak, magyarsága velős, zamatos, a kitünők

közé sorolható.

Urnapz' két zöld ágak, azaz az olt. nagy szentségnek
valóságát bz'zonyt'tó urnapz' két beszélgetések, melyeket Kecs
kemét mezövárosának pz'aczán az Úr Jézus fuhazltoz élö
nyelvével nyúftott P. Telek József Kalocsán (év nélkül)
Wagner János Józsif által. IVrét 73 lap. - Jelvényes
ezz·mképjJel. (Kijött körülbelül 1768.)

Ámbár Dávid parittyakövekkel hadakozott: szerző

mivel tilalmas legelőre siető juhok s nem farkasok ellen
készült, inkább zöld ágakat nyujt nekik. Vitakerülő ta
nitás, melyben az oltári titok megértését a "quomodo"·t
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magyarázza, azaz miképen van jelen az oltári szeritség
ben. Az elsőt mondotta 1767, a másodikat 1762-ben. Az
52 lapon egyezkedési levelet közöl 1564. évből, melyben
a szent Miklós temploma a kecskeméti protestansok ke
zére került, "miglen kétfelé leszünk."

Dám'el: lrYrvényszéke, me!yben 5usannának ártatlansága
védelmeztetzk, azaz Boldog Asszony sziiletése nap/án beszél·
getés a 5usannánál ártatlanabb B. sztiz Márta angyali ár
tatlanságának védelmezésére. Az 1166. esztendőben Kecske
mét mezővárosában a Márta kisasszony homoki kápolnájá·
nál hallgatút' eleibe terjesztett P. Telek József. Pesten 1769.
Et~zenberger József által. Negyedrét 44 lap. (C-"úmkép: Ad
núH's Auxiltatrix 5zegediensis. Tizenkét csillagu korona
1763.)

Szüz Mária általános tiszteletének nemzeti érzelmű

védelme a pártos atyafiak ellenében, mert korára illettek
az Eceli. (34, 28.) szavai: egyik épit, másik ront. Miután a
igaz magyarok Mária iránti hűségüket vérökkel pecsé
telték s hogy tisztelete fenmaradjon, képét pénzeikre
verték, s ez okon, habár a háboruk tengere tódult az
idegenek közt letelepedett magyar népre, mégis sz. Má
ria igazgató kezei által hazánk nyelve, szabadsága fenma
radt: öt száz esztendőkmulva egy része a nemzetnek min
dent elrontani igyekszik, amit a régiek épitettek. A régi
kigyó épen nem szivelheti a tiszteletet, melyben része
sül szűz Mária, azért szüntelen ostromolja tiszteletét, mi
vel pedig önnön személye szerint nem árthatott, tanult
elméjű férfiakat lázasztott perlekedésre, kik tiszteletét
fogyasztanák. Szerző a Susanna itéletét vevén minta
gyanánt, bebizonyitotta, hogy e tisztelet nem bálványo
zás, nem vétek, nem haszontalanság, s hogy a pártosok
által meginditott gyalázkódás inkább növeli dicsőségét,

mert hü fiai annál höbben magasztalják. Ugyanezen be
széd ujra közöltetik szerzö nagy müvében 171 lapon,
melynek hasonló czime vagyon.

Ttzenkét cst"llagú korona azaz az lsten szerelmcs szent
annyának,angyal.ok hqtalmas királynéfánakJ magyar hazánk
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nagyasszonyának, a makula nélkl~l jogantatott szüz Má·
rtanak esztendöbe!t" ttZenkét iinnepúre egybeszedegetett pre·
dtkátziók, me~yeket éli; nye/vézJe! prédtkállott, most pedig
világosságra bocsdtott P. Telek ']rizsef jerenezes leetor , de
tinuor, váczt' :vardtdn. Budán 1769. Landerer Leopold be
tiitve!. Ivrét I. Rész 844. lap. Il. Rés.z 61I lap. Váczon
1772. Ambró Ference kiaddsa.

Ajánlotta S7.ÜZ Máriának hő indulatú sorokban. E
két izmos kötet valóságos kincse a magyar irodalomnak,
nemzeti hódolat hazánk Védasszonyának, amire czélozott
is szerzö igy szólván : oly boldog hazában s nemzetben
születtem, mely hajdan szent István első magyar koro
nás királynak végső rendelésével egészen a te őrőksé

ged, azért illett, hogy ami örökségedben költ, egészen
a Tied legyen. Másik czélja volt buzditani a magyarsá
got lángoló tiszteletre iránta. "Ha lelked üdvösségének
nagy ára van előtted, ha az egekkel végtelen szövet
ségre akarsz lépni, szeresd Máriát. Máriához ájtatosság
gal lenni, üdvösségnek jele, melyet Isten azoknak ad,
kiket üdvöziteni akar." A szegedi Boldogasszony tem
plomában tett fogadása következtében az orszá~ külőn

féle vidékein elmondott Mária beszédeit kiadta s igy
czimezte, mivel szent Bernard szerint: csillagokra méltó
fő a tied, me ly a csillagoknál sokkal fényesebben ra
gyogván, ékesiti inkább azokat, mintsem azoktól ékesit
tetnék. Szüz Mária XII. ünnepét rendesen kilencz szó

noklatban tárgyalja, vagy legalább is háromban. Az ün
nepeket megelőzik elöljáró tanuságok, az ünnep mivolta
és eredetéről. A prédikátzióknak ezimeket adott: mint
győzelmes Judith, kiváltságolt Eszther stb. Jeligéje =
fölvett czikkely; tárgyosztása = feltett czél ; s 'ez kő

zönségesen három águ, nevezi pedig az .egyes részeket t

bizonyító okoskodásnak.
A szentirás, a hagyomány érvei, a szent és profán

történelem példái, képletek és hasonlatok mind rendel
kezésére állanak, midőn az Isten anyjára vonatkozó
igazságokat megvilágositja, vagy alaposan bizonyítja.
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És alig akadni okoskodásra, mely nem lenne találó,
vagy pedig erőltetett lenne; a legmélyebb hittani le
hozásokban is érthető, bizonyitásai mind prédikatziókba
is illenek. Sőt az észbeli törvény szabványaiból is érvel,
igy például a szeplötelen fogantatásra a következő tör
vényekből alakit bizonyitásokat. L A királynénak ugyan
azon szabadalmakat adja a király, melyekkel önnön
maga él. 2. Nem lehet ugyanazon dolog két úr tulaj
dona. 3. Ami nekem használ s neked nem árt, tartozol
azt megcselekedni stb. V égre a hazai mozzanatokat is
megfigyeli, mihelyt valami mődon Nagyasszonyunkra
vonatkoznak; "Annyira behatott - ugymond 211.lapon -
régenten magyar hazánkba az ujitók mérgelödése, hogy
a hazai pártosok egyenlő akarattal azt mentek kérni
Ferdinand királytól, hogy Mária ne neveztessék többé
M. O. Védnökének, a naptárból törültessék ki Nagybol
dogasszony és Kisasszony ünnepe, azt jelentgették a
király előtt, hogy a folyó pénzről, a hadi zászlókról tö
rültetnének az Isten szent Anyjának képei és azok he
lyett mind pénzre, mind zászlókra kétfejű sast rajzoltatua.
Országunk örökös czímere lenne nem a kettős kereszt,
nem Mária képe, hanem a kétfejű sas. Vajjon tisztesebb
czimer ez, mint Nagyasszonyunk képe? Inkább segitheti
gyámoltalan hazánkat a képzeletben költ sas, min t sz.
István királyunktól választott hazánk Védasszonya Má
ria? Ó vak vezérek!" Ügyes még a pogány rnesék fel
használásában is, mert szabatosan megkülömbözteti a
költött dolgot, a benne levő tanuságtől, és csupán az
utóbbit vonatkoztatja fölvett czéljához képest. Az ünne
pek utolsó beszédében IQ-20 "csudatörténetet" közöl,
természetesen azért, hogy amelyik a. hallgatók lelküle
téhez illik, azt használhassa a szónok. A beszédek ele
jén rendesen elmés hasonlattal nyit be, melyből szépen
folyik szónoklatának tárgya s felosztása. A harmadik
csillagban (szüz Mária templomba vitelének ünnepén)
két beszédben az Isten anyjának szüleiröl szent Anna
és sz. Joachim erényeiről szól, Eljegyeztetésekor bőven
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van szó szent J ózsefröl, Minden erejét ö,sszesze.dt~~"Gyji~
mőlcsóltóra készitett kilencz beszédben, melye:k.QJt~,!~i

alaposságáról tanúskodnak. Sarlos B. A. ürmypén~gye:

bek .kőzt a kegyhelyek látogatásáról beszél.

Habár a latin idézetek, hosszúkás mondatok, fölös
leges ismétlések lassitják az olvasást, nehezitik az értel
met, változtatott beszédmóddal a mai szónokok is hasz
nálhatják. Magyarsága velős, virágzó.

Il. Szabó István

Szül. 1695. jul. 28. Egerben. Jezsuita lett 1714.
Tanitott Kolosvárt és Kassán 12 évig, ugyanannyi évig
mint rendes predikator mükődőtt leginkább Nagyszom
batban, mely akkor magyar város volt, mert minden
kiadott beszédét itt élő nyelven mondotta. Papnöveldei
kormányzó volt Nagyszombatban 4, Sopronba 7 évig.
Meghalt, midön ünnepi beszédeit rendezte sajtó alá 1753.
mart. 3.

I. Koronában foglalt angyal. Kassa 1730. (nem láttam.)
2. Predzkátzú5k, melyeket egy bő/tt" vasárnapokpn ;(tz,

Isten igéféről és három bő/tt" péntek napokon a Krúzl1,ts
Jézus szenvedéséről és haláláról valaha élő nyelv.v,el mon
dott, most pedzg sok, Isten igéjének hallásától távol esett
lelkeknek·üdvöSséges hasznokra vzlágosságra bocsátott P. Szabó
István, Jézus társaságbelt' szerzeies, Sopronban nyomtatott
Rennauer Fttep János 1743 esztendőben. Ivrét 226 lap.
A/ánlotta Ebergényz' Ilona férjezett gróf Csáky Gyö·rgynének.

nA szentatyák asztagba rakott kéveiri repdestem
és nem fejem sovány agyában termet magot szedeget
tem. Az arany nem megvetendő, hogy salakja vagyon,
bizonyára vesztét üszöge miatt a jó mag sem érdemli.
- Az Isten igéjének felségét, méltóságát, hatalmát, szük
séges voltát, és mindennemü lelki gyümölcsét l$.tváp,
olvasására édesedjenek, kik hallásától távol estek. Ha. a
kőzelitö öregseg engedi még, több kévét kötök, melyek-

Uj M, Sion XIII. klltet. xn. füzet.
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ben szintén a lelkek hasznára s nem az ékesszólásra
vigyáztam." - Az első folyamot mondotta Nagyszom
bathban 1738. A második folyamot Urunk szenvedésé
séröl Kassán 173 I. a harmadik folyamot Kolosvárt
1733. évben szintén Urunk szenvedésének körülményei-
ről. Végén van egy husvét ünnepi beszéd Urunk feltá

madásáról.
3. HalotN beszéd Szentgyi;rgyt' HorvátIt Ensébet, Feste

ttrs Józse.! generalú ht'tvese felett. Irta s mond. Szaóó Ist
ván. Sopron 1744. (Könyvesház 98. lapon.)

4. Első Ference rámat' császár nemes férf Rómat'
csdszdrsdgra való választásán tartott egyházt' beszéd Löviin.
Sopron 1745.

5. Három esztendőre való vasárnapt' Prédt'kátztok,
mdyeket valaha élö nyelvvel mondott, most pedzg Islttnnek
nagyobb dú;söségére a rómat' anyaszentegyház gyarapodására
a magyar lelktpásztoroknak valamennyt' segt'tségekre a ker.
htveknek üdvösséges hasznokra és vigasztalásokra elöl/árót'
engedeIméből Vt'ldgosságra bocsátot! Pater Szabó István, Jé
zus társaságbelt' szerzetes. Nagyszombathban 1746 Akademia
bdütvel. Ivrét I. kötet. Ajánlás (Eszterházy Imre, nyt'trat"
püsp;iknek és előszó IV, szt/an levél 316 lap, laHn betürendes
tárgy index IV, levél.

Másodt'k esztendö JI2 lap; tndex IV levél.
Harmaaié esztendő 326 lap; tndex és nyomtatásban

fogyatkozások V levél.
Az első esztendőbeli beszédekben avasárnapokra

rendelt evangeliumoknak magyarázatát foglalja s azokhoz
tanuságot, csatol; a többiben erkölcsi irányzatu beszéde
ket ad 7-9 pontra osztva, hogya szónok könnyebben
eszében tartsa. Korának előkelő szőnoka, kinek munkáit
Kaprinay mintaképül állitja.*) Celeber a vi, ac pronun
tiandi eleganfia orator ; ad egregiam styli puritatem et
copiam addidit quidem numerum et fiumen, sed omni
(quod in eo probari ni mime potest) hodierni temporis
artificic destitutum. - "Senki ezekben - ugymond elő-

*) Instit, eloquentiae sacrae generatim. Cassoviae 1759. r. 95 lapou,
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szavában - elmés találmányokat, ujságokat, diceszölást
ne keressen, mert azokban nem törekedtem, hanem
azoknak, kik hallani, olvasni fogják hasznokra vigyáz
tam. Mindazonáltal, ha valami olyas vetődik szemeid elé,
mely nem közönséges elmének termése, igazán megvallom
hogy nem enyém, másképen, mint hogy fáradságem ál
tal enyémmé tettem, amint sajátommá teszek, amit más
kertéből a magaméba plántálok. - Mind feltalálod eze
ket, csak keressed, és ha oly szorgalmas szedegető

volna minden, nem fárasztottam volna magamat, hogy
igy adjam elődbe.

6. A dtesöséges szent István ktrály neve alatt felál
lot! felséges tdrsasdghoz rövid beszéd. Mondatott Pozsony
szent Márton templomában 1750, mt'dön jöünnehét Jeles
készülettel ünneplette. P. Szabó István. Nagyszombatkban
Akad. 1751. Negyedrét Ig lap. - Ugylátsztk a dó"miilkt' tár.
saság tagjaihoz intézett beszéd, melynek czélja volt "az
utavétett tévelygő lelkek megtéritése." Mint sasok, hol
veszedelem van, oda repülnek; látva a romlást, mit
szekere fark fm hordoz a tévelygés] okkal móddal akar
ják helyre hozni a romlást. Szent Márton hegyéről véve
a képletet, lelkesit az egyház ügye mellett, s főleg szüz
Mária tiszteletére. Mellesleg arról is szól, hogy midön
a német franczia nyelveket tanuljuk a magunkéról
meg ne feledkezzünk.

Alexovits Vasul.

Szül. 17-P. jan. 4. Egerben prot. szüléktöl. Tizenöt
éves korában katholikus lett s 1764. pálos szerzetbe lé
pett, hol ékes, foganatos módon hirdette a hitet és jám
bor erkölcsöket, azonkivül tanitott hittant és menyiség
tant. A rend eltöröltetése után a pesti egyetemnél, mint
hitszónok és tanár müködött; meghalt 1796 élte 54. évé
ben. Az ifjuság, mely ajkán csüggött annyira szerette,
hogy elhunyta feletti fájdalmát három havi gyászszal

58*
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tanus'it~ta. A nagy szónokokkőzt foglal helyet. Számos
kézi'tataibólsajtóban ezek megjelentek.

Unnepnaft' prédt'kácuók, melyeket a pes# főplébánta

temftdmdban éló nyelvvel mondott P. Alexovits Bast"lt"us,
első remete szent Pát szerze/belt" pap. Pesten 1789. Paczkó
Ference ·befii:ivel. Nyolcz. 543 Előszó tartalom 7 szt/an levél.

A n.kiaclás nyolcz. 1807 Pozsony Belvay György
nél, 5,,20 lap. "Valaha ugymond setétség voltam, gyülöl
tem, utáltarn, kárhoztattam a kath. egyházat. De könyö
ru1t az irgalmasság atyja rajtam s megszabaditott a sőtét

ségtöl, általvitt a kath. egyházba, minden egyéb rokonimat
m\egvizsgálhatatlan 'taná.csából e mai napig sötétségben
k~gyv'án." Az egyház szokott ünnepeire való beszédek,
m~lyek:bentekintet'te1 volt miveítebb közönsége iránt.
Azért helly:el-közzel emlékezik a "felvilágosultak" fél
stegségeiröI.

Első rendű szónok; daczára kora böbeszédüségének,
kerüli az üres szóhalmazt, mindig gondolatdús, több
ször eredeti. Bevallja, hogy nyolcz szerzőt használt, de
nem számlálja elő. Előnyei közt emlitendö a plasticítás,
eszméit tényekben érzékiti ; innen magyarázható meg
nagy használhatósága és elterjedése. - Ha nem is birt
az·eleven 'lángész átható itéletével és felfogásával, nem
a 'bő'lcsész mélyebb behatásával, rendelkezett a hatékony
szónok minden kellékeivel, azért méltán országos hirre
vergődött. Megérdemelte is. Ezokon, ha olvasóink - kik
még nem ismerik - a plebániakönyvtárakban megta
lálják ,iróasztalra vigyék, mert használhatósága ál
landö,

Vasárnaft' Prédildcziók, melyeket a pesti főflébdnt"(J,

templombtJ,n élIJ nyetven mondott P. Aiexomts Basiltus első

remete soent Pál szerzd-belt" pap. Pest 1789 Patzkó Fer.
hetüivel. Nyolczadrétben.

Téli rész IV sztalan levél tartalom. 452.
Tavaszi rész (1790) IV levél tartalom 4,26 lap és

toldalék LXXXV (ünnepi beszédek.)
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Nyári rész (1791) V. levél tartalom, 300 lap, és Tol·
dalék CLXXllI (ünnepi beszédek.)-"

Öszi rész IV levéltartalom, 3~2 lap ,és To1da~

CXV lap (ünnepi beszédek.) ,

Másodt'k kt'adás Pozsony/jan BeIn6l(Y ~gy AtaM
belüive! 1808. ismét négy kiitet.

Halottas beszéd, meiyet B. Orczy Lőrtncz emU/eRre
mondott A. B. első remete sz. Pál szerzetbeli pap 1$' Pest
városának főtemplomában az lsten igéjének magyar Jurde~

tŐJe 1789. esztben. Kisasszony hava w-én Pes:t.:Patzkó
Ferendznét. Negyedrét 25 tap. - Dileli:tusDeo jetig'éből

kiindulva feltünteti, hogy nagy hazafi volt és igaz pol.
gár, s emiatt. kedves az embereknél; tö-kélet~ ig.~ka·

resztény volt s emiatt kedves vala Istennél.

Hajas Istvdtl.

Szül, 1733. Veszprémben kalvin szülékbőL 174-8.
kath. lett, tanult Budán 1754. a jezsuiták közé állott.
Egerben, Sárospatakon, Nagyszombathban, Pozsonyban
tanított. Kolosvárt, Nagyszebenben hitszónok volt. A
szerzet eltörlése után palotai, 177o. veszprémi legnagyo.1>h
buzgalmu lelkész lett, meghalt 1798. ect, ~9. Megjelellt
beszédei:

A bdd. szűz Mána tiszteletet és seg#ségüihz,7Jástit 6i~

zony#ó beszéd. Veszp'l'ém 1789. NegyetJl'nft.

Hajas Istvántól, nemes sz. kl?'ály SzalJatijdn mondatott
beszéd, múlö?i az ott '!Jaló sz. Istvdn ktfrllyttJl épt'ttetett és
pusztaságában Rasos famt'lúinak ájtatosságdMI uftkúii
gére hozattatván, megáldatott 1789. KÚáSSzofty'1to/{)lt':lO. nap
Ján. Vespdm1Jen Strez,'blg. Negy-edfét 14 lap. Hól ké'llimftdni?
Ott hol áldozat van, hol áldozó pap, és hol 6\'fár "'agyotr.

Szent Péter és sz. Pál apostolok túzte!etére mondott
beszéd. Veszprém 1791. Negyeddt.

Az igazz,' megvilágosoddsról. Vizkereszt naPJán1792. IV,
(Sándor könyvesház.)



Az egyházi irók csarnoka.

Egyházz' pásztor. Melyben élő nye/ven mondatott egy
házz' beszédet' közöl néhányat ft. Zsolnay Dávid apát kano
nok t"stenes kiJltségéve/ kzbocsátott Hajas lsván veszpdmz'
plebdnos és V. esperes. GylJrö'ft 1790. StrdHng Jóse! betüzve/.
Nyolcz. I. könyv 802 lap. Mutató tábla 4 szt/an levél.

II. Könyv 1791. 822 lap. Mutató tábla 3 sztalan
levél.

III. Könyv 1794. Veszprémben Szammer Mihály
betűivel. 772 lap, 3 sztlan levél.

IV. Könyv 1795 u. o. 744 lap, 2 sztalar levél.
V. Könyv 1800 u. o. 268 lap, 2 sztalan levél.
"Soha eszem ágába sem tünt fel beszédeimet világ

elé terjeszteni; mert ámbár sok uri rendek. s más ura
ságok megelégedését tapasztaltam : ezeket én a magyar
nemzet az Isten igéje tiszteletének, nem pedig csekély
beszédeim érdemének tulajdonitottam. Hogy életem meg·
lett esztendeiben a nyomtatásról kezdtem gondolkodni
ft. Zsolnai Dávid elöljárómhoz való engedelmesség és
most kegyes Pátronusomhoz való háládatosság és tisz
telet vett rá." Ezekben 25 évi prédikálásának gyümöl
csét hozta napfényre. Kettőre törekedett, először, hogy
mindig csak azt tárgyalta ami a fenforgó evangeliomban
ben foglaltatik, mel1őzte mi csak erőszakos csigázással
használtatik tanuságul. Másodszor leginkább a szentirásból
bizonyit és pedig főleg azon helyeket használja, melyek
a czélra egyenesen és tulajdonképen irányoztatnak.
Rendesen három beszédet ad minden vasárnapra. de az
utolsó kötetben, mely halála után jelent meg, Horváth
Pál plébános utódja, ki sajtó alá rendezte a munkát
nem talált meg minden beszédet s igy csak egy jutott
minden vasárnapra sőt néhány csonka is. Mindazonáltal
a mü a jobbak közé tartozik.
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Sandi Thomae Aquinatis Docfons AngeHd Opera
Omma iussu tinpensaque Learas XIII. P. Mo edi/a. 70
mus Primas, Commentaria in AristoteHs Háros Peri Her
meneias et Postortorum Analyticorum cum Synopszous et
AnnotaHoniáus Fr. Thomae Mariae Zzglzara Ord'inis·Prae
dicator.um S. R. E. CardznaHs, Romae, ex typographt"a
polyglotta S. C. de Propaganda Fz·de. 1882. Folto. 403 lap.

Midőn Szentséges Atyánk XIII. Leo az 1879-ik év
aug. 4-én kelt örök emlékezetü "Aeterni Patris" Ency
olieában felemelé lelkesítő főpásztori'szavát, hogy az
angyali tudor bölcsészeti tanai - ad Cath. fidei tutelam
et decus, ad societatis bonum, ad scientiarum omnium
incrementum I) - katholikus iskoláinknak ismét visszaa
dassanak ; midön lelke egész hevével szólitá fel a föld
kerekség minden püspökét e magasztos, e nagy hord
erejü ügy legbuzgóbb támogatására: fenkeltszelleme,
az egyházért lángoló nemes szive, gondoskodott aszük·
séges eszközökről is, hogy apostoli buzgalmának e nagy
s dicső vállalatát - motam gradu et prope collapsam
philosophiam, seholisque Catholicis redonatam in sede
honoris pristini collocare-) - Isten Malma és segítségé
vel mielőbb a legjobb siker koronázza.

Rövid időzökőkben ujabb apostoli szózatok hirde'
ték ő Szentsége bölcs intézkedéseit, az "Aeterni Patri"
eneyclioában hirdetett magasztos eszme valósitására..
1879-ik év aug. 4-én kelt e pápai körirat, s már ugyan
azon év october Is-én De Luca bibornokhoz a tanulrná
nyok tanácsa elnökéhez intézi a Szent Atya ama neve
zetes sorokat, melyekkel szent Tamás Akadémiájának
felállitását elrendelé; "Auctores sumus - irja Ö Szent-

') Aet. Patr. Encycl,
') Litt. ad Card. De Lucca.
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ség - ut coetus Academicus in Urbe Roma instituatur,
qui S. Thomae Aquinatis nomine et patronatu insignis,
eo studia industriamque convertat, ut eius opera expla
net, illustret; placita exponat et cum aliorum philoso
phorum sive' veterum sivetecentiorum placitis conferat :
vim se'ntenfiarutn earumque rationes demonstret; saluta
reni d'o'étrinatrl prcpagare, et ad grassantium errorum
refutati~m recensque inventorum illustrationem adhi
beré contendat." Ugyanazon sorokban egy ujabb hatha
tós eszk&zt jelez a Szentséges Atya, sz. Tamás tanainak
mitlél széleso'körű terjesztésére; kinyilvánitja nagyfon
tességn elhatározását, hogy az angyali tudor összes
mnnkáinak uj kiadását eszközlendi. E kiadásnak lehető

legtökélyesb s légdiszesbnek kelle lennie, olyannak,
quae cuncta omnino sancti Doctoris scripta cornplecta
tl1r; optirnis, quoad fieri potest forrnis litterarum expressa
accuzáteque emendata; iis etiam adhibitis codicum ma
nusciptorum snbsidiis, quae aetate hac nostra in lucern
et USum proláta sunt, Coniunctim vero edendas eurabi
mus elarissimorum eius interpretum, ut Thomae de Vio
Cardinalis Caietani, et Ferrariensis, lucubrationes, per quos,
tam quam per uberes rivulos, tanti viri doctrina decurrit.

Érezte a Szentséges Atya e vállalat nem csekély
nehézségeit, nagyszabásu voltát, de Isten dicsősége, az
egyház üdve s a sz. Tudor tiszteleteért lángoló szive
nem riadt vissza. Már 1880. év jan. IS-án megjelent a
nagy fontosságu "Motu proprio," melyben sz. Tamás
őssaés müveinek a fentidézett módon eszkőzlendö kiadá
sát elrendeli, s e nagy munka gondozásával De Luca,
Simeoni, s Zigliara bibornokot bízza meg. A vállalat
létesitéséhez a mindenéből kifosztott, hiveinek alamizs
nájából élő pápa, fejedelmi bőkezűséggel, 300.000 ezüst
lírával járult a jelen szükségletekre. A kiadás' később
igényelt költségeit a Propaganda pénztárából utalva
nyozá, azon kikötéssel, hogy a mü elárusításából be
folyt összegekkel ez intézet kőlcsőne visszafizettessék,
a többlet pedig oly tudományos müvek kiadására for-
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dittasék, melyek sz. Tamás niüveinekmagyaritzatabnn
kűlőnősen kitűnnek.

Lelkesült buzgalommal, ernyedetlen szorgalommal
karolta fel a három bibornok a reájuk ·bizott ügyet, S,

alig folyt le két év; Ö Szentsége lábaihoz teszik dicső

Védszentje ünnepén, a remek kiadás első :kötetét. El
képzeljük mint repesett szent örömben a Szentséges
Atya szive, midön ez első példányban megvalósitva látá
az eszményt, mely az eszközlendő kiadásról magasreptü

szelleme előtt lebegett.

Valóban remek mü, mely mind tudományos, msnd
rnüszaki tekintetben ritkitja párját. Ily kiadást csak
Róma létesithet. A mü folio és kétféle negyedrétben
jelent meg, az utóbbiak csak a papir mínöségét illető

leg külömböznek egymástól. Elóttünk a folio kiadás, e
fejedelmi fénynyel kiállitott kiadás fekszik, melyet a
nagyváradi 1. sz. káptalan könyvtárából birunk rhaszfrá
latul. Ezt ismertetjük részleteiben. A kötet tartalma a
következő: L A kiadók felajánló levele, melybene ki
adást Leonsna-nak czimzendőnek mondják, s joggal:
Opus hoc prope giganteum Tua. mens conceple : Tua
animi celsitudo romanam eius magrritudinern inüróspexit ,
Tua rrrünificentia opes et praesidia attulit, Tuo igitur
nomine illustrandum, irják a Szentséges Atyának. - E
felirat után következnek sz. Tamás bölcsészeti tanainak
terjesztését illető pápai okmányok. II. az "Aeterni Pa
tris" Encyclica; a De Luca bibornokhoz irt fentebbddé
zett levél; a "Motu proprio," s a pápai .Breve ; de S.
Thoma Aqúinate Patrono eaelesti studiorum optirnorum
cooptando. Ujabb hathatós eszköz vala ez utóbbi intéz
kedés az ;,Aeterni Patris" Encyclica magasztos eséljának
megvalósitására; mert, miként a Szentséges Atya e bre
vében irja -'-' abi se scholae Catholicae in diseiplinam
et ellentelarn Doctoris Angelici tradiderint, facile flore
bit sapientia veri nominis, firrnis hausta principiis, ra
tione atqae ordiheexplioata. - III. ln omnia. bptra
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Divi Thomae Aqutna!ts Apparatus Generalis. Ide tarto
zik első sorban a Zigliara bibornek tollából folyt előszó,

melyben a tudós főpap sz. Tamás munkáinak eddig
megjelent összkiadásait vázolván, részleteiben közli az
uj kiadásnál követett, tervet s eljárást. Zigliara bibornok
a kiadás tudományos részét illető munkálatnak lelke;
ő a vezér, mondjuk a főszerkesztő, körülötte sürög, fo
rog hangya szorgalommal a tudós döméssereg. E kitünő

rend nagymestere, kire ez uj kiadás gondozása legköze
lebb bizva van, elküldi a rend kitünő tudósait, jeles pa
leographusait, átkutatni a könyvtárakat, keresni a leg
jobb codexeket, keresni, vizsgálni sz. Tamás kiadatlan
iratait Ezek kutatásaik eredményét megküldik római
rendtársaiknak, kik a kiadás eszközlésén fáradoznak;
most Zigliara rendező keze összehasonlitja a co
dexeket s a kritika szabályai szerint a legjobbat kivá
lasztja. Illetékesebb kezekre Ö Szentsége alig bizhatta
volna a kiadás vezérmunkálatát, mint Zigliara biborrio
kéra. Kitünöen képzett bölcsész, kinek jártassága sz.
Tamás tanaiban ritkitja párját. Elég ez állitásunk bebi
zonyitására remek bölcsészeti kézikönyvére utalnunk.
Mint felelt meg feladatának, mutatja eléggé a nagyszerű

kiadás jelen első köte te.
Az uj kiadás mintájául felvétetett az V. Pius pa

rancsára 157o-ben megjelent római, mert az eddig esz
közöltek közül ez a legtökélyesb. Igy jellemzi azt a
Szentséges Atya is De Luca bibornokhoz irt levelében,
mondván: Caeterae enim cum veteres tum recen
tiores (editiones) partim quod non omnia S. Thomae
Scripta exhibeant, partim quod optimorum eius interpre
tum atque explanatorum careant commentariis, partim
quod minus diligenter adornatae sint, non omne tulisse
punctum videntur. A Leorunanat: pedig még tőkélyesb

nek kelle lennie, különösen az ujabban felfedezett co
dexek kritikai használata által, ut his (codicibus) irja
Zigliara, diligenter perlectis collatisque cum Piana, haec
vel confir rnaretur, vel corrígeretur, Az angyali tudor
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egyes munkáinak sorrendjét illetőleg is a Pius-féle szolgál
mintául. - A most röviden vázolt előszó után következik
IV. a tulajdonképeni apparatus generalis in omnia opera
S. Thomae s ez áll két tudós dömés munkálataiból,
úgymint Vita S. Thomae Aquinatis ordinis Praedicáto
rum ex Edrardo: Scriptores Ordinis Praedicatorum ad
annum 1274. és: De gestis et scriptis ac doctrina S.
Thomae Aqu. dissertationes eritieae et apologeticae Fr.
Jo. Fran. Bernardi de Rubeis Ord. Praed. - E két
férfiU: oly alaposan annyi tudományos készültséggel ir
sz. Tamás élete s iratairól, hogy ujabb ilynemü appara
tus feleslegesnek látszott. Csak arra szoritkozott Zigliara
bibornok, hogy de Rubeis dissertatióit, melyek Ó Szent
sége egyenes parancsára vétettek fel e kiadásba, annyi
ban javitsa, a.mennyiben a De Rubeis által idézett szer
zök felhozott helyeit összehasonlítá a forrásokban, s a
hol szükséges volt, kiigazitá.

Mily kimeritők e dissertatiók, fogalmunk lehet már
a körülményből, hogyafolio kiadásban 302 kettős ha
sábu lapot foglalnak el. Különben az angyali tudor
minden egyes müve elé még külön rövid előszó fog
függesztetni a szükséges felvilágositásokkal; a mi a je
len kötetben már meg is történt.

Az eddig elésorolt bevezető részek után hozza az
uj kiadás ez első kötete V. sz. Tamás két hires com
mentárját Aristoteles két észtani müvéhez, melyek czime :
7I:epl 'epp:1jvew,:, de interpretatione, és ávaAU1:lxa ioreaa,
posteriora analytica. A nagy stagirita összes észtani
műveiböl, melyek 'opravov czimbe foglalvák össze, csak
az emlitett kettőt commentálta sz. Tamás. Az előbbi

tárgyal az itélet és mondatról, de iudicio et propositione ;
az utóbbi a bizonyitásról, s a syllogismus egyes fajairől.

Az uj kiadás sz. Tamás e müveinél már kitünően

[elzé a nagyobb tökélyt. Zigliara az eredeti görög sző

veget csatolta a commentárokhoz. E szöveg a Didot-féle
kiadásból vétetett ugyan, de a tudós bíbornok ur ősz

szehasonlirá azt más régibb s ujabb kiadásokkal is, és.
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a szöveg teljes megállapitása végett felkeresta Aristote
les leglli'resb régibb magyarázóit Porphyriust, Ammo
ni'l1st stb.: felketesfle Boethiust, Averraest s aStagiritát
commentálö kiválóbb scholastikusokat. Ezek olvasását
s ma:gyaráiatát a hol szükséges volt összehasonlitá sz.
Tamás olvasásával s mag'yarázatával, kitől bizonyos;
hogya görög szőveg'böl vett forditast használt a!12lif>'ul
commen tarjáir'l ál. Ezen összevető tanulmány ropperrtfá
radságo; igényelt; de a jeles bölcsész örömmel fáradott,
hbgYHjabban bizonyítsa, rniként az angyali tudor eMtt
nem egyedül a korabeli arab szövegből vett sokban
hiányos fordítás, hanem a görögből vett kritikai alapos
saggál megállapitott fordítások alapítások feküdtek, s
ezekhez füze commentárjait. - Aristoteles görög szövege
níellé, a Pius-féle kiadásban is használt régi forditás lőn

a.lkalmazva, mély csekély változással Boethiusé; de ez is
javitva lőn. - Ennyit Aristoteles szövege s fordításáról.

li mi mát az angyali tudor commentárait meti, a
tudós bibnrnok több igen czélszerü ujitáat eszltözőlt e
kiádásnál, melyek a tanulmányozást nagy mérvben köny
nyitik. Stent Tamás cornrnentárait Lectiókra osztja fel.
At eddigi kiadásokban a lentiök szövege szakadatlan
sorban foly, a mi nehezíti az áttekintést Zigliara e sző

véget számozott részekre osztja; s minden lectio elé
rövid synopsist tűz, mely számazott részeiben megfelel
a lectio szövege számazott részeinek. Igy e sy
nopsis a lectio tételeit s érveit rövid öszletben ál·
IUJa. szemeink elé. Azonkivül jegyzetekkel kiséri a tu
dós bibornok st; Tamás cornmentárait, rnelyek részint a
vatilttls lectiokat jelzik, s a szélen alkalmazvák, vagy
magyaráezák sz. Tátná.s szavait a sz. tudot más rnüvei
böl vett helyekleel : más jegyzetek bölcsészeti elveket
tartalmaenek az ille~ö helyek megértéséhez : végte más
jegyzétekben ujabb bölcsészek elveit ősszebesonlitja sz.
Tá'Ih~8l!!i\ral azon czélból, hogy vagy kimutassa miszerint
e S-zei'lt tudm'éval egyeznek, tehát nem ujak, vagy hogy
áZOKlit,há tevElsek, az angyali tudorral czáfolja. E jegy·
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zetek a OOi'l'H:tlentarok szöv-eg,e alá helyeevék. li felsorolt
részletek el€ggé kitüntetik az uj ~ia.9ás kiwflő v>o-\tát.
Csak azt kell még megemlitenünk, miszerint Arlstmeles
7I:epe ÉP/l7;liWig czimü müvének második könyvéből csak
kilencz fejezetet s a ro-ik elejét commentéita sz. Tamás.
Hegy a commerrtar teljes legyen, Zig'Iiara hozzá csatelé
De Vio Tamás Caietán bibornok commentárját a 7I:2p'
'ép,'q/,1Wli; tőb bi szővegéhez : amely intezkedéssel uj
előnyt szolgáltatott a jelen kiadásnak a Pius-féle felett,
melyben Caietán commentárja hiányzik. Maga Caietan
bíbornok, kit a Szentséges Atya sz. Tamás legkitüm!\ibb
magyarázói közé soroz, és rnéltán, rengeteg tudomány
nyal párosult ritka szerénységének kiváló jelét adá, mi
dön sz. Tamás commentárját folytató s befejező e rna
gyarázata elé e szavakat állitá: Ad lectorem. Hurnane
capiti cervicem nitor equinam Addere : da veniam, si
nova monstra íuvant.

A felsorolt commentarok után következnek a jeles
Indexek, az első az egész kötet tartalmáról, ez
után külön-külön egy-egy Index Alphabeticus a com
mentárokhoz s az azokat kisérő jegyzetekhez.

Ez a kötet tartalma. A mi müszaki kiállitását illeti,
fejedelminek nevezhető joggal. Erős, tiszta, kitünő pa
pir, legdiszesebb betük kűlőnféle nagyságban, igen szép
initialék, s diszítmények egyes szakaszok végén, s a le.
hető legcorrectebb nyomás. Kegyeletes tén~ volt, a
kia..dásh.oz a Szemitséges A,t:ydl. aczélmetszetü arczképét
csatolni, lássa meg a késő utókor is szelíemdús atyai
vonásajt .a nag'y férliu.nak, kisz. Ta.mást i,8k,OOáinkna:k
visszaadá, ad fidei cath, tutelam et decus, ad societatis
bonum, ad scientiarum omnium incnementum.

Az első kötet ára, a folio alakué 50 lira, a-aegyed
rétüé 35 illetőleg 301ira, va16bancsekély ár .a gyö
nyörű kiállításhoz .mérve. Adja Isten hogy Szentséges
Atyánk rnielöbb teljesülve lássa leghöbb vágyát, mely
lyel e nagyszerű kiadást meginditá : quo Iatius sparga
tur ac disseminetur Angelici Doctoris sapientia.

Dr. Stetner Fülóp.
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De Vzrtutzous infuszS prae/ectzones Schoiastioo dog
maticae, quas zn gregorzana unzverszeate habebat Camillus
Mazzella Soc. Jesu, Romae ex tYPographza polyglotta S.
C. de propaganda Fúle. Nyolczadrét 790 lap. Ara I I franc.

A kegyelem és a belénk öntött erények oly vi
szonyban állnak egymáshoz, mint a lélek és tehetségei;
ha azonban valaki a lélekről és külön annak tehetségei.
ről akarna köteteket írni, gondolom, hogy igenis arány
talan lenne a lapok száma, mert a lelket nem is lehet
máskép, mint tehetségeiben és ezek rnükődésében figye
lemre venni. A Theologiában azonban lehet sőt kell is
a megszentelö malasztot az erényektől elválasztva tár
gyalni, mert az anyag bősége a két tárgy külön meg
beszélését kivánja, s amellett az elválasztott tárgyalás
nem szakítja szét magát a tárgyat.

Több érintkezési pont van a kegyelem és a belénk
öntött erények közt, melyek a dolog természetében
birják alapjukat, de a logikus rendet tekintve a szerző

külőnősen egy fontos kérdés által köti össze a kegye
lem és a belénköntött erények tractatusait : ő ugyanis
az előbbiben a természet fölötti cselekvényele alaki tár
gyát vette szemügyre, mely amily kétes és bizonytalan
magában, oly nehéz is, és a nehézség nagyrészt a hit
erényéből származik. - Helyén van tehát e müben a
nehézséget megoldani, és a dolog alapjait főlkutatni

- A kutatás mélyre vezet, kérdés kérdést ér, mig végre
eljutottunk oda, a hol annyi jeles hittudós eszrnélödve
elhallgat. Ezen kérdés eldöntése tehát világot vet a ter
mészetfölötti cselekvésekre, általok az egész természet
fölötti életre és ennek elvére a kegyelemre.

Nem lehet tu1zásnak mondani, ha valaki e tételeket,
kűlőnősen a hitről szólókat a theologia legnehezebbjeinek
mondja. Van sok nehéz dolog a theologiában, de oly
nehéz és elvont mint ez, alig. Nehéz a szentháromság
titka, de utóvégre a tárgy fönsége késztet, hogy bizo
nyos állitásoknál megálljunk fl elmondjuk: azt az állit
mányt lehet az alanyról állitani, amazt nem lehet, anél-
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kül, hogy átlátnők mélyebb okát. De a hit actusában.

melyet mi magunk akaratunk s értelmünkkel képezünk
úgy látszik kell, hogy kitaláljuk módját, inditó okát.
- Csakhogy ép ebben kell tapasztalnunk, hogy azon
actus, melynek természete a sz. homály, melynek körébe
mínden, mihelyt belép még a különben természetes ész
szel belátható igazságok is homályosak lesznek, önmaga
leghomályosabb, mert csakis a sz. homályon át kell az
emberi észnek szernlélnie az isteni titkokat mondja a' The
ologia Mystica szerzöje, s nemcsak a titkokat, de avilágos
igazságokat is, melyet a belátás mellett hinniis akarunk.

A hitigazságainak megértésére folyamodhatunk a
természetes rendben előforduló analog fogalmakhoz me
lyeket tökélesbithetünk, javithatunk a hitből meritett
adatok nyomán és nem megforditva: a hit tanait a ter
mészetes fogalmakhoz nem alkalmazhatjuk, nem szabhatjuk
azon mértékre, melyet a természetes ész állit föl a saját
sphaerájában előforduló dolgokról. Ezen elv határozza meg
a szerzö eljárási módját is. - A bölcsészet nyujtja az alap.
idomot az erényről, a habitusról. mintegy csonkavázat. me
lyet a theologia kidomborít, mely ezer alakot ölt a termé
szetfölötti rend gazdagságában} s csak arra való, hogy az
emberi észnek valami támaszt nyujtson ez uj világ analog
megértésére. P. Mazzella a természetfölötti erényekről az
első részben általánosan értékelik összefoglalva az isteni
és erkölcsi erényeket, a következő öt részben pedig a hit
remény és szerétetről szóló tanokat tárgyalja.

Első tekintetre is a tárgy nagyon elvontnak látszik}
már csak azért is} mert mig másban legalább az iránt
van valami megnyugtató felelet, hogy micsoda; addig
itt igazán abovo folyik a vita. A bölcsészet nagyon si
ralmas szerepet játszik a lélek tehetségeinek meghatáro
zásában} s inkább azt tanítja, a mi keretébe illik, mint
a változhatlan, de föl nem ismert valót. Minél kevesebb
világosságot nyujthat a bölcsészet, annál teljesebben pó
tolja a kinyilatkoztatás az ész tökéletlen fogalmait. 
A theologia bármely bölcsészet rendszerrel szemben



Irodalom és művészet.

t~n.iqa, hogya természetfölötti erény nemcsak a lélek
ügyessége, könnyü mozgékonysága, melyeket gyakorlatból
merit, mint a mechanikus müvészetek kezelője, hanem
ezektölkűlőnbözö,a lélektől elválasztható tehetség. Máskü
lönben a természetes erény nem is tehetség, hanem csak
a {önálló tehetségnek tökélye, csak könnyebb cselekvést
és mozgást kölcsönöz, de nem adja az erőt, mely rnü

ködik: ellenben a természetfölötti erények nem adnak
kőnnyüségeta gyakorlatban, hanem adják magát az erőt,

velök száll lelkünkbe maga a képesség, mely által a lé
lek a cselekvésre képesittetik. Mint megannyi uj tehet
ség gazdagítja tehát a lelket, ahány természetfölötti
erény tartja bevonulását a kegyelemmel. Ez alaptételből

fol~ik, hogya természetfölötti erényt Isten öntheti egye
dűl a. lélekbe, hogy semmiféle tisztán természetes erő

ast létre nem hozhatja vagy el nem vesztheti.
A természetfölötti erényektől megkülönböztetnek

még a Szeritlélek ajándékai és a szerzö tapintattal füzi
ezeket ide; mert a Szentlélek ajándékai mintegy betetö
zését képezik a természetfölötti állapotnak, melybe a
kegyelem által áthelyeztetünk. A szerzö sz. Tamás véle
ményét odamagyarázza, hogy a Szentlélek ajándékai elté
röen az erényektől a lelket képesitik a Szentlélek külő

nös rendkivüli inditásai követésére, mintegy vitorlák,
melyek segélyével a lélek a Szentlélek fuvalmát fölfog
hassa és :~önnyen követhesse. Mindenbizonnyal, a mily
szép és lelkes époly rendezett és logicus fogalom, mert
valamint az erények által a lélek alkalmassá tétetik,
hogy az illető erények nermája szerint tegyen: ép ugy
a Szentlélek ajándékai által alkalmassá tétetik, hogy az
Isten rendkivüli behatásának és sugallatának engedjen.

Az első rész ezekben föltárja a szemlélődő előtt a
kegyelem állapotában élő lélek szépségét. Az igaz,
hogy ezt csak a hit tanitja, de annál fönségesebb is a
tannak megfelelő valóság. A lélek a megszentelő ma
laszt által szöszerint .,p.j természetet nyer, amennyiben
részesltetikez isteni tenmészetben : ezen természetfőlőtti
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részesülés az isteni természetben hasonlóvá teszi a lel
ket Istenhez, átformálja azt, s ezen átalakulás alapján
benső összeköttetést hoz létre az Isten és a lélek kőzt.

- Ezen uj természetben uj az életelv, ujak a tehetsé
gek, uj a végczél ; végczélja a dicsőség vagyis Isten
látása, e czélra pedig tör müködve nem természetes
tehetségei által, hanem a természetfölötti erők által,
melyeket a belénköntött erények képeznek, első sorban
az isteni erények, azután az erkölcsiek. Ekkép ez az
uj természet az első lépés azon átalakulásban, melyről

sz. János ir: nunc sumus filii Dei, et nondum apparuit
quid erimus. Oly magasra. emel a kegyelem, hogy maga
sabbra a dicsőség sem emelhet, miután a kegyelem és a di
csőség közt csak a fokokban és nem a lényegben van kü
lönbség. Az erények illyetén tárgyalása tehát ügyesen és
alaposan kidomborítja a lélek istenesitésének (deificatio)
fogalmát, mely szö amily könnyen mondhatö, ép oly ne
hezen érthető.

A következő három disputatio a hitről szóló tan
tárgyalja: a második ugyanis a hitnek tárgyát, a har
madik a hitnek mint actusnak támadását, a negyedik
a hit és ész kőzti viszonyt tárgyalja. A theologia leg
nehezebb kérdéseihez a hitről szóló tant kell számita
nunk, amint azt már a tudósok közt való megoszlás
és tétovázás mutatja. Suarez és Lugo a két sark, melyek
közé a többi csoportosul. Hallottam egy tudós spanyol
Jezsuitától, hogy negyven évi tanulás és fejtörés után a
két vélemény közt nem tud választani. Másrészt meg
más hirneves tudóst nevezhetnék, ki miután soká védte
Lugo véleményét, utóvégre is ellenlábasához csatlako
zott. A nehézség pedig az átmenetben van, melylyel a
lélek az ész határaiból a hit regiójába lép; két ország
ez, mind kettőnek meg van a maga fénye világa, de a
válfalon át az út sötét s nem bizonyos és világos a fele
let minden kérdésre. P. Mazzella bőven fejtegeti mind
két véleményt, de inkább Suarezzel tart. Lugo szerint a
kérdés rationalisabb és könnyebb megoldást nyer a
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lí!piu)"; eH?~t, deat,~J(oJogl;W csakhamílrlá.tja. a ,pe,M1;~é

gf.W;~t; élr;~rt ;a 13zer~<$ vitatva a' :k.~t v(éle.m~"Y 1J~#t

%t:9m ,',pontbitP f~glalja §ss~e itMl'lt~,t: ;1. \~llg,o

~.~t,t;;tlaPtelv!tt vesz {öl, rp.ely~~ .ne~ Ját~zaAa~ bi
~Ql}.yo~Qf.pfLf ;z·§Wtrez eIl~~ ply n~Mz~et sűrget

J1,€l~r'pt~b' ,jql mjtgQl<;l\wtó 3· (ll1,enqfiljl Lugo ml~n
lc#n~yneq~ff~~g~J IE1h~t emelni, melye~ .az ,eU,eljl~flző

y,l\l.Eftw'Jnypen ~rv:ül ?,zol~íilq~~. - pe hqgy .mitl~~)lnek

4ic~~rqi~~~rdé;?p.jqcseldölltve, azt ~ sz~~ő Jíl1.~en

2"~q.i. - ~~r II1fn~,l riyomajékosabban ,kietpelnők a.z;ész
~~~ltilXat fö~~<;l~tit a hit actusában, e kettót ijgyesen
lf~llSz~tvála~ztal:li. - A hihetőség minden érve U1indig
cl'a~a# ml,lSéltj~, h?Ky\1inn,i l.~pet, hinni ~ell, ind,i~~ az
alsaratqt, J;J.q~y ,par'\-nc~oijíitélrZ é~,zp.~k a hitet, de a
hi~tő~é,g rn~g ql'y ~vi<;l,ent\áj", mellett a ~tt IIit ma
~l'lisl,.~ew hi~z}in1< m~p: látunk, hanern n.jM8n~, ruert lát
iJJ)F. !;lOg:y a hite.z esetben ~szszerü és mivel Iqt,enpa
rancsa, egyszersmind kötelességünk. P. lVfaz?ellakiP,ö
nősen él l;1ihet\)~~g be~4H~~~, at arr;pl v~:p rendületlen. ... ' .

.i~Metet, tTIylYlilek ~Z észben fl- p.itets~~~$gkép~1;l lll~g

f.'l'(U el~Flie elégg~ hang~u\yqzza,de némi neheaséget
v(),gyhiányt érez az 111ő~qás a módrn~gl:wszélésébe!1,

melyen ezen meggyőzödéshez bármely embernek ~férnie
kell, ak] hinni akar.

A negyedik rész ügyese n van beosztva, Az egy·
l;lázés az ész külön feladattal birnak a léleknek r;t. bitre
való vezetésében, s a helytelen fölfogás e részben két
~l1~náramot inditott. Az egyl;1ázra yona,t~o~Qla,g a refor
J;l}atio, az észre vonai*~?i~ojtg a I:~io,J,1"'I,i,&rrpJ,s, t~v~Q.ett ,;
q,n:forlIlatio mindent elvett az egyháztól a hit dolgában,
vagy jobban ieldisputálta taz egyházat; a rationalismus
mindent odadobott az észnek, rnely pőffeszkedve ül a
Iegfébbisernjnisitö tőrvényszékbe. A szerzö ide hozza
be a canont, a sz. irás isteni eredetet, tá.rgM'alja a inspiratiét
~s a vulgata authentiáját, scsakazután tér át az ész
föla,datára. ~ Újabban természetesen e. kérdések b,~v~\;>>>

Fle.g:b.eszél~stkivánna.k.és azért kü1pn t~rg;Y,aflt'ttna~, lfi-
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vonatban azonban itt is mindent főllelhetni, mi más
könyvek sok iveit betölti.

Nem választhatott magának a tisztelt szerzö bizto
sabb és időszerűbb vezetőt mint a Vaticani zsinat De
Fide constitutióját, - s már ez magában véve biztesi
tékot nyujt, hogy a szerző időszerű maradt mind a
protestantismus s annak legujabb theelogiát ferditö termé
keivel mind pedig a rationalismussal szemben. Ez utób
bit illetőleg tárgyalásának több érintkezési pontja van
a bőlcsészettel, ha úgy akarjuk nevezni a vallás bölcsésze
tével, melyet elrnellöz, de föltesz, s a kinél föl nem
tételezheti, hogy e praeambulurnokban jártas.lannak lega
lább világosan értésére adja, hogy következetlenség a
rationalismust a kor dühöngő bajának elismerni, vele
uton utfélen ijeszteni, de nem gondoskodni az eszkö
zökről, melyek ártalmatlanná tehetnék. Avagy van-e
szüksége a theologusnak, aki e névre a legutolsó compe
tensek közt némi igényt tart különösen időnkben a hit
ről szóló tanra, midön a rationalimus nemcsak a titko
kat támadja meg, hanem magát a hit actusát, hogy
gyökerében furja át a fát, melynek eddig ágait és leveleit
csapdosá. Ha igen, akkor a jó eredménynek még re
ménye is a philosophiához van kötve. Azt tudom jól,
hogy magában a theologiában, amint az nálunk elöadatik,
lehet valamit pótolni, de arra a nagy lyukra nagy foltot
nem találnak, s kissebb folt mellett lyuk marad az
mindig.

A végső két disputatio a remény és szeretet eré
nyét elemzi, tárgyuk alanyuk tulajdonságaik és czéljaik
szerint. Ezen erényekről való laza és homályos ismeret
tel szemben, melyet csak holmi ima és lelkiolvasmányok
ból szokás meriteni a szerző tételeit, ha még oly szivhez
szólok is az érzelmet nem ismerő syllogismussal világo
san és behatóan vitatja, s ha a barátság fejtegetésében
Aristotelesnek is van szava, úgy az Istennel való
barátságunk vitatásában a keresztény szeretet hő

sei: Sz. Agoston, Bernard és Tamás nyomait követi.
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A szerző ujabb dicséretére legyen rnondva, hogy
azon részek is, melyek kevésbé vannak kitéve a téve
lyek támadásának, nagy szolgálatot tesznek úgy a lel
kek vezetésében mint az igehirdetésben, mert a világos
kifejezést a sz. irás és sz. atyák legszebb idézeteivel
fűszerezi, A többi erény részletes fejtegetésébe nem
bocsátkozik; a száraz ész e rendszeresités által korántsem
apasztja ki az erény érzelemdús forrását, csak rendezi
és irányozza folyását. - Sőt meglehet, hogy néha a
gyakorlati erény nem felel meg egészen a theoria
szabályainak s ilyenkor szem előtt kell tartanunk Aristo
teles a bölcsésznek szavait: hogy azoknak, kiket az is
teni ösztön visz, nem kell tanácsot kérni az emberi ész
nél, mert nálánál jobb és nemesebb elv inditja őket.

Dr. PethelJ Rudolf.

La Bible et les découvertes modernes en Paléstine, en
Égypte et en Assyrte par F. Vigourousc, prétre de Saint
Sulpice. Avec plans, cartes et t"llustratt"ons d' apres les manu
ments par M. l'abbé Doutllard, Archz'tede. III-éd. reune et
augmentée, Paris, IN82. 4 köret 12-rétben. Ára r6 franc.

Oly müröl van szerenesém e helyen szólani, mely
ről Rodez püspöke (Fr. O.) igy nyilatkozott: "Nem átal
lom kimondani, hogy ez egyike a legfontosabb publiká
czióknak, melyeket Francziaország a jelen században
látott;" és a ki a müvet, átolvassa, igazat fog adni a
nevezett főpásztornak.

Vigouroux műve eddig egyetlen a maga nemében;
kisebb munkák és értekezések megjelentek ugyan elég
nagy számmal az anyag egyes részeiröl: deegy az egész
szentirást felölelő rnüvet eddig senki sem adott ki
Vigouroux-n kivül.

Hogy miről szól a könyv, megmondja a czime is:
előadja mindazon adatait a nemrég szülemlett assyriolo
giai és egyptologiai tudományszakoknak, melyek a szent-
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irás hitélességét ez előtt soha nem reménylett világos
sággal bizonyitják, kezdve a világ teremtésétől egészen
az ékiratok és hieroglyphek elnémulásáig, a perzsa bi
rodalom koráig. Az egész müvet mintegy diadalmas
hadjáratnak lehet tekinteni a hitetlenség ellen.

Bevezetésül elmondja Sz. a német rationalismus
keletkezését és történetér, meglátszik, hogy franczia lé
tére, mégis ismeri a többnyire német elleneket, kik ellen
sikra száll. Elbeszélve azután az egyptomi és asszir fel
iratok felfedezésének és megfejtésének tőrténetét. áttér
tulajdonképeni tárgyára, és agenesistől Ezdrásig meg
beszél minden biblikus eseményt, melyre nézve a két
három ezer éves feledettségből kiragadott emlékek ed
dig valami adatot szolgáltattak.

A teremtésről és vizözönről szóló részekhez mel
lékli a Smith György angol tudós által felfedezett egé
szen hasonló ó babiloni hagyományokat. Áttérve Ábra
hám és Izsákra, a patriarkák történetének minden egyes
vonását összehasonlítja azon adatokkal, melyeket az ak
kori szokásokröl a feliratok szolgáltatnak. Elkíséri Jó
zsefet Egyptomba és az egész elbeszélés tiszta óegyip
tomi szinezetét kimutatja, az egyes részleteket a Józseffel
körülbelül egykoru hieroglyph feliratok segélyével uj
oldalról megvilágitja és értelmezi.

A zsidók tartózkodásával Egyptomban, a csapások
kal és az exodussal bőven foglalkozik; leirja a zsidók
utját a legujabb utazók felfedezései nyomán.

Áttér azután a mózesi theologiára, s azt diadalma
san megvédelmezi a hitetlenek támadásai ellen, kik azt
a többi, a pogányvallások szinvonalára szeretnék leszoritani.

A birák történeimét értelmezi a Palaestinában még
most divó szokások segélyével. Bőven értekezik Salamon
ról, leírja a templomot, a királyi palotát, a vizvezetéke
ket, és Salamon egyéb nagyszetü alkotásait. Értekezik
a Szirországgal és Egyptommal folytatott kereskedés
röl, nemkülönben Salamon tengeri vállalatairól. - to
vábbá Ophirról, melyet Indiába helyez.
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Eolyta~ja Izrael népének történetét Salamon utód
ja,i, J1Íd~- és Izrael királyai alattt, azt az ékíratok és
hieroglyphek positiv adataival kiegészíti és a szentirási
adil-to~. hitE:le~s~égét bizonyitja.

Elvezeti Izraelt, az asszir, judát a babiloni fog
ságba, előadja ez utóbbinak veszélyeit, és az exilicus
próféták, szereplését; bőven értelmezi Ezekiel látomásait,
és alaposan védelmezi Dániel authentiáját. V égre közli
a Cyrusról tett legujabb felfedezéseket. melyek minden
ben. a szentírás mellett szólanak, és ezzel bevégzi müvét,
miután Cyrus korával a feliratok viszonya a sz. iráshoz
megszünik,

A nagyszerű mü tartalmának eme rövid vázlatából
kitünik Vigouroux munkájának fontossága, a melyet a
kath, tudomány emberei fel is ismertek. Francziák, ola
szok, németek, angolok és amerikaiak megbeszélték a
miive~ és egyhangú dicsérettel nyilatkoztak róla.

Megemlítem még, hogy Deuillard abbénak 78 igen
si~~rü1t Illustratiója disziti a művet és segiti elő a meg
értést. Irályát igen dicsérik a francziák -- annyit cse
kély~égem is mondhat, hogy igen vonzó és könnyen
érthető, A ki~llitás, a kiadó dicséretére legyen rnondva,
igen szép, a nyomásra, is sok gond lett fordítva.

Ko/bay Agoston.

Orakel und Zauberwunder. Alte pümnte Sachen, neu
mz'tgethfz'lt. von Dr. Aug. Rohling, o. o, Professor der Theo
log~'e an der k. k. Karl-Ferdtnandsunzvers#at zu Prag, jJ;laz'nz.
K~rch/tám 1882. Nyolczadrét.

Van Dq.le harlemi orvostudor, anabaptista "L'his
toire des Oracles" czimü müvet irt, melyet 170 I ~ ben
Fontenelle franczia katholikus Amsterdamban kiadott.
Mindketten azt igyekeznek bizonyítani, hogy a pogány
jöslatok meröben a bálványpapok csalásai voltak. Véle
ményöket megczáfolta Haltus jezsuita ugyancsak franczia
nyelven irt jeles di:sse,rtatiójábal!I, melyet kétszeri kiflOOS
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után MignéC az eredeti utan .ujrk Itiiiyomatoff (Et±8ytÍ'
théol: vol, 49.) A tud(5s jéz~riita éi.c tee't eiőbBeni e'ftértéb\;>rl J

bizonyitja; miszérint' .. a . ker~'SztéH'y'ék, és l?~arg Jöggal'
nem csupán emberi csalást, handiti túlyóyomö'r~stBen'
természetfölötd' t~riy'e'zőket, t. i. g'úh'osz' szé1~ínei{ee lát'!
ták a jóslátokban, és a joslatok elnérnulásábárí fb'ntos éfvet
lelteka ke're'szt'éIiység isteni eredeté"m~Itéli, NtHidtri'Fon
tarielle eló'lvasta ' Baltus dissért1.H6j{{f; m.oÍicrá.': lé' dfa151~

a gagne' sa cause - azörd~g' mekn',Vei-'ti:l' ügyét-~ s ní'~g~
tért(ell5böl' vélemény'étöl.' ,;

Dr~ Rbb.lir{g alkalmilag forgafHúi ,B~1tus·., disserlá:>
ti6jAt, annyirá' érdekesnek találta azt, hogy' tliili1Ym!i1Yf
készitett belőle, amire ösztönözte őt. az ujabbi" s~ttH\~;
mii~~ ni'élylleb.' a napjain~i:5kH' feleledg'pggáfi~'"Ifierő
béka régi' joslatügy~t' ujítja meg, /(122 l~pritterJed'6
iraffölÖhébb érdekes és' tánulságos, haszonnal" fo'gja .'Ol_l
vasn!' rnindenIelkes theólogus,'

Hogy protestarís tudös '. nem ak~t jóslatókban'gb:'
nosi:'szel1~rne'ketl lll.tnij ahi senkit sem fogja:'cs'odlilril~!

merr : a ptote5úí.ntiSrhu~' nei:W dicSé'kfldlH;!fik csufl'Aklka1i
azért' nem' isvszeret ' rölok hallani; legkevésbé ai! 'ördög'
ütés cs'ó~alia.talmátló\; melyet' a kath.: egyház Krisztustöl
nyert s rnelyet ' ai minden' századokoh kereshül' g'yaKö,
rolt' is. De ha: a ka:tltdli'1k:t:sok e-részben elámittá:íni' en
gedik" magukat a potestans sajtó által: úgy nem: is 'gy~~l
nitj~k, hogy l eU5idjeik' kösösen s áltaPctrlt>gél.íi· hittélf azt,'
a miben őR csupán csak' a régi!' ir'Ökl hobort)!t í látnI
akarják,'

Ám maga Fentenelte is' elismeri, mikép 'a jóSlatokj
ban nem :csak a pogány tömeg-, haném a pogány'bök
esészek legnagyobb része is' természetfölötti, dölgot'·' lá
tott, a kereszténységben' pedig': asz. atyák. és" az egy'"
házi irok, eg-esz az ő koráig}' meggyőződve veltak:
légJel'll arról, hogy' a, jóslaiókatgonbs'z 5zelleniE!k 'sugal.
lották,' .N. pogány'! világban istelrtteleri~égnek tartáfo'tt
volnél!l' ai'j4slátok'át I természetes: öóWgnkk':-'niond!:tni, rri~tt

hiszén' 'a"pog'ittrfdlk et'e~te;' mi1lt"vall!Súk l isrenségehelt':
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bizonyitékaira hivátkoztak. Nagy nierészségnek tartja
azért Fontenelle, az ókor pogány úgy mint keresztény
iréinak közhite s meggyőződése ellen törni akarni. A
tényt tehát ö is elismeri, de czáfolja az érveket, me
lyekre a régiek meggyöződésöket fektették, azaz helye
sebben mondva, téved a régieknek bizonyitékai körül.

Nagyon érdekes, a vitás kérdés tárgyalását, az
egyes érveket s ellenérveket, az egyes állitásokat s czá
folásokat egész terjedelmökben ismerni: ámde ismerteté
sünk ennyire nem terjeszkedhetvén, szoritkozunk csupán
csak. a föérvekre, melyeken alapul a keresztények ama
meggyőződése, hogyajóslatokban gonosz szellemek
müködtek.

Meggyőződésök első alapja volt a sz. irás tekinté
lye. Fontenelle ugyan ellenveti, hogy asz. irás a go·
nosz szellemekröl, mint a jöslatok tényezöiröl mit sem
tud: ámde ha ez igaz volna is, annál tobbet tud róla a
szakadatlan hagyomány. Ugyanis minden századok va
amennyi . sz. atyái s egyházi irói, kiket az irat serege·
sen idéz, ez értelemben nyilatkoznak. Van azonban a
sz. irásban is elég hely, mely a szőban levő hitet erö
sitio A zsoltáros (95, 5.) mondja: Omnes dií gentium
daemonia. Már pedig a pogányok a jóslatokban istene
ket láttak, isteni dolognak tekintették azokat. - Sz.
Pál (I. Kor. 10, 20.) mondja: Valamit a pogányok ál
doznak, az ördögöknek áldoznak. Ide érthetők az áldo
zott állatok, melyeknek beleiből jőslatok történtek. 
A biblia korholja az izraelitákat, hogy gyermekeiket az
ördögnek áldozzák, midön azokat az ammoniták bálvá

nyainak áldozzák. Mózes mondja: Ök az ördögöknek,
és nem Istennek áldoztak. (V. könyv 32, 27.) - Achab
hamis prófétáit a "hazugság szelleme" sugalmazta, mi
dön azok hamis jóslatokat adtak a syriaiakkal viselt há
ború kimenetele fölött (Kir. III. 22, 22. 23.) a delphosi,
a dodonai s egyéb jósdákból is a hazugság szelleme be
szélt. - Ha Izrael könnyelmű fejedelmei a "hazugság
atyjának" kiadattak, miért volnának a jósdák szellemei
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is egyebek, mint a pokol szellemei? - Ochozias, Izrael
királya Belzebub jősdájától Akkeronban tudakolta, vaj
jon betegségéből felfog-e gyógyulni (Kir. IV. 1,2.) Nem
hasonlit-e ezen jóslat egészen a görögök jóslataihoz ?
Avagy nem hasonlítjuk, hogy az ördög igazgatta Belze
bub ama akkeroni jósdáját, miután az evangeliomban
(Mát. 12. 24-27.) olvassuk, hogy Belzebub ördög, sőt

az ördögök fejedelme? A pogányok jóslatai egyéb le
gyenek-e mint az ördög szava?

A második érv, mely a keresztényekethitökben,
minden kétséget kizárólag megerösíté, az volt, hogy ők

magok űzték ki az ördögöket ama személyekből, melyek
által azok jóslatokat adtak; hogy ők a jóslatok szelle
meit maguk a pogányok jelenlétében kényszeríték be
vallani, miszerint Ők gonosz szellemek; hogy végre Jé
zus neve erejében kényszeríték a szellemeket kiköltözni
a bálványok papjaiból s papnöiböl, amint azt sz. Pál
tette az aposto cseleked. 16, I6-IB. elbeszélt esetben.
Gondolható-e ennél erősebb érv, világosabb bizonyiték ?
És a keresztények oly biztosan üzték ki s elnémitották
a gonosz szellemeket, hogy nem átallották felhivni a
pogányokat, tegyenek velök próbát s ítéljék el őket ha
lálra, hogyha nem sikerül nekik, a pogányok jelenlété
ben a gonosz szellemeket kiüzni s csalásuk bevallására
birni.

Halljuk, mikép bizonyitja Tertullian (Ap. 22-27.)
hogy a pogányok istenei ördögök, s mikép tanuskodik
a gonosz szellemeknek biztos kiüzéséröl a keresztények
által. "Idéztessék ide - mondja a pogányoknak - a ti
itélőszéketek elé valaki, akiről bizonyos, hogy őt az ör
dög birja. Bármelyik keresztény által felhíva, oly bizo
nyosan fogja ördögnek vallani magát, amint másutt is
tennek adta ki magát. Ugyanekkép idéztessék ide
valaki azok közül, kikről tartatik, hogy isteni befo
lyás alatt állanak; hogy mialatt az oltárra lehel
nek, az áldozat zsírjából isteni szellemet nyernek; kik
eröködve jóslatokat adnak; avagy idéztessék ide maga



Ceelestis szüz, ki esötvad, vagy A'.'escul'áp~ ld' gy'6gy
szereketiközöl'-'- ha ezek azonnal i l::/é nem vallják, hogy"
örd6~ö:k} "miutánkeresztéi1ynek hazüdni' nem" mernek':
úgy.) ÖÍB-llsétek aZ011fllal az ennyíre szemtelen kereszténye
nek:' vérét. Mi- foghatóbb kézzel az ilyen próbánál. mi
bi~~ább'a'Z'ilyen bizonyitéknál.P Az igazság a ma'gal.
egyszer..fisé~ébet1, az itélöszék se ....0'l'l'l'Pói elött áll, oldalá:
nál azt Ő"ereje, gyan'l1na!k helye nincs'. Nm' rrtondjátok;
hogy bűvészetvagy csalárdság forog'förmha szemeíték; fUi,
leitek-"ertgedik." Tertulllannak ugyancsak bittdS'tialf kel
lett' le.n'rti, hogy igy szőlhasson a: birodalrím helytartöi
hoz, h'dgy' ily' föben: járó' próbát ajánljon fel. Ugyancsak'
ő IlW'l'ldjá: egyéb helyeken; miszerlnt . ily' ö'rdőg'ütése1t"

folytánt \ n'ap0n~a' sok' po~á'l'1'y" tért meg, miutárr' a' nyit!
vábval6::J.tény.eknek ellent nem állhattak;, mig" másrészt
a' tretesZ1:Mlyek hite' csak etösődött.

Szinte1yviil\gosattl. beszél Lactantius: (instit. 4, 27.)
"k1lithtssék! I ide'- ugyrnend ,'""'- valóban' meg's2Jállt\ egyén'
s '.v-elé' a' delphosi- Apollo papja; is!' Mlhdakett'e'1'l. rM'i J

ke't'DiJ ( fbgrtök Isten ne'(r'e nevezésénél s Apolló szintoly
gyorsa:n 'cserben fogja hagyni a maga c'hatrli~' prMéfc:\jítt
mint a2'lördög ," a raegszállottat.: És mi'A'lattJ mi ezt'a bMJ
v.itrytllkt'fiizzük~ ae.ö hamis' proféMjll'l'el fÓ'g'néttl!u'lni min
de:ni;id8kre;-.· Az' ördögök ,t~á:t és' al g'bn'Osz szel1erhek;,

melyektől irtóznak a pogányok, ugyanazok mint is'fel

naiM; melyeket irtüídnakl" Laotannius-: ugyan e híelyen
bii@.yitjfi! högy" ·a· ke~esztÉrlYJek: az' örd(jgekqdQzé'Sé1!l~til'

annyir~Fbilto5ak veltak, miszerillt maga Apollöra; a jós
la:tok fejedelméw ajánlották' fel apióWt; bi'idYlyitja.;'
hogy ők J ilye próbákat' gyakran tettek és eMekl s6M c!le'tl.

ben nemi 'hagyták' őket;
Ugyanő'(de mortrpers. 10.) egy.; nevezetes esetet

kőzől, '"DiOcletian keíeten volt.' A J.félelem ősztönzé őt'

a jöv~ tudakolására, megkiséré azt az áldozatok májá"
ból "kiolvasni,' Jelen vols- az áldozatürmepélynél 'nehány:
ketészt~ 'kttonaHszt' is, de' 'mintuilyenek-nem- ismerve;'
Ammt' eseki h<)mlok'aklJ~a a- kereszt' jeIét csinálták; azon L ,



nal hMrál~ak a s?,~U,emek, as.zertart~s meg volt ZaV~rVjac~"

Az áldozó papok a belekben, nem találván a, s~Rk,o~~,
jeleket, s nyugtala~ok lettek s bO~ZFJJkoqvaisinéti.'~:ai:
áldozatokat, De az uj áldozatok is némák. Vé~p~~ijlf~,

lenti Tages főpap, akár gyanitva, akár tapaszta1á,s u~f\l\,
hogy az áldozatok nem foganatosa.k,profán.elP:h~re,k
jelenléte miatt. Erre a császár felboszulva.. parancsolja,
hogy, valamennyi jelenvoltak és a palota össszes,la~ói,
a? istenekJlek, áldozzanak, vagy megvessz6ztessené~,~'
Ide tartozik a keresztények üldöztetése is ValeriaFa,la.tt,;
melyet Macrian bűvész hasonló mödon eléi4~zétt1'úgy,
mint aranyszájú sz. János által bizonY1t.ott ama: tény is",
(Vita S. Babylae.) ,hogy a hitehagyott Ju1ia,n sz: ,Baby;~
las, vértanu ereklyéit DapJ:meból azért vitette el, mivel
az 6 istenei azok szomszédsági~Jjal1. elnémultak, ",

A kerésztények szóban forgó hitének harlO.aq.n~,
" . •. . ." o,' ,' ... ' :.'.'C·':"", "

alapja keresztény és pogány irók áHa; bizpnrátqtt(att;la"
tény, volt, hogy Krisztus Urunk születése u,t~n a,j<>9d~

Iassan-Iassan elnémultak. Ki kételkedhetik. csak eg,.
pWapatig is arról, hogy e tényben Krisztus hatalma, a
gonpsz szellemek, fölött látható, mely hata.lwat6 fO~QJ~Ök

.' .' .' .' .', , " ~.'.-" ", ,',

oly hatályosan gyakorolt s melyet tanítványaíval.; e~:

ház~val is közölt,? Sz. J~nos (r. 3, 8.) mondja,\miszerint
az Udvőzítö azért jött, hogy leroo,ts,," az ördög I1;l~ve,it,

és az Ur ma\gfl:! is k,ijcrleoti, (János 12, 3L) nU,ne, princ~I?~

huius mundi eiicietur foras, Avagy" nem t~r,~ozo~t-e a
jóslatokkal űzött bálványozás is az ördögLlllűvei,kö;l;~,?

Lukács evangelistánál (8, 3L) olvassuk., mikép as~~l~~

mek könyörög;~ek az Urnak, vissza ne kjihlj~ '6k~~iél:
m~lységbe - ne ,~Rfpera~et illis, ut in abyt'~u,w ',' irr~t.
ISIÍl~t Lukács evangelistánál (IO, Ig.) hatalmat ad a?: UJ:'
tanÚvány'~ina~", calcandi supra sarpentes 'et' ~c.orPfO,t;lE;l\i, '
et super' ornnem virtutem inimici, És a, tanitvá.n;y,9~

csakugyan ,gy(lkQro1ti~k is e hatalmat, Lukácsnál (S,; 17.),
bámulva beszélik az Urnak, miké~azl,6 in~y~be/1lai(l<~t:,-"

dögöl',... is engedelmeskednek nekik. Mielött pedig meny
nyekbe köÍtözött az Ur, hatalmat adott azoknak, kik
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benne hisznek, nevében ördögöket kiüzni in nomine
meo daemonia eiicient. (Márk 16, 17.) És mily feltűnő

eredménynyel gyakorolták az első keresztények e ha
talmat l Nincs az ó korban keresztény irö, ki a keresz
tények e csodahatalmáról ne tanuskodnék, Az irásban
a ragyogó idézetek egész sorával találkozunk.

A keresztények meg voltak győződve arról, hogy
a j6sdák Krisztus Urunk születése után elhallgattak,
mert ők e csodát tulajdon szemeikkel látták. Nekik nem
kellett egyéb bizonyiték ; ők a korban éltek, melyben
a jósdák elnémultak. Ök maguk elnémították azokat a
kereszt jele és Jézus nevének felhivása által. Ök hallot
ták a pogányokat panaszkodni e feltűnő elhallgatás fö
lött, sőt hallottak némely pogányt egyenesen bevallani
azt, hogy ez elhallgatás onnan jön, mert Jézus Krisztus
elismertetik s imádtatik a világon. Igy Porphyrius és
egyéb pogányok. Plutarch szerint a római birodalomban
száz évvel Krisztus halála után a legtöbb jósda hallga
tott, mig kettő három egész N. Konstantin idejéig léte
zett. Ugyane tényt észleljük még ma is a pogány orszá
gokban: valahova behatott s terjeszkedni kezdett a ke
resztény hit, ott elhallgattak a jósdák is.

Ha az egyház a modern spiritismusban is ördögi
müvet lát s ennek bélyegezi azt: úgy csak egyez az ős

egyház hitével, a hagyománynyal. A mai felvilágosodott
világ fiai persze nevetik e hitet, mint bárgyu együgyü
séget. Mi ellenben csak szánjuk őket magasztalt világo
ságukért, mely nem engedi őket orruknál azaz érzé
keiknél tovább látni; mely nem enged nekik behatást
a természetfölöttibe ; mely annyira elvakitja őket, hogy
semmibe se vévén az őskor legragyogóbb elméit, legte
kintélyesebb iróinak tanuskodását, vakságukban ellent
mondanak begyőzött, elismert, tagadhatatlan tényeknek.
Mondható-e az felvi1ágosodottnak, ki világos tényekkel
szemben is vak marad?
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ttnnejJl és alkalmt szent beszédek. Második Oövt"tett
kladás. Ida Dr. Karsch Lollzon theol. tanár, és akademlal
hz'tszónok. Nagyvárad. 1882. Ára 2 frt. VIII. 290 1.

E rnünek már elég dicséret, hogy uj kiadást ren
dezhetett a tudós Szerzö, S csakugyan szép, alapos,
magvas, - legnagyobbrészt müvelt közönségnek szánt
- szent beszédeket tartalmaz, melyek a lelkipásztorok
nak homiletikai szempontból tevékenységükben, beszé
deik kidolgozásában kitünő szolgálatot teendnek, tekintve
azok anyagát, s alaki bevégzettségét egyaránt.

Az első kiadás 44 beszédeihez hat ujat csatolt a
szerzö, egy nagypéntekit, három egyháznapit, egy prio
mitialist, és egy első sz. áldozási beszédet, mindmegannyi
rnéltö társa az elóbbenieknek. Csak egy tételre öhajta-
nők figyelmeztetni a tisztelt Szerzöt, az első sz. áldozási
beszédet illetőleg. "Én most az Ur Jézus rendelése sae
rint, kenyeret és bort fogok áldozni az Istennek" igy
szől a gyermekekhez a Szerzö, Tudjuk, hogy a Jegcor
rectebb értelemben veszi e szavakat, hisz hozzá teszi:
"és pedig ma külőnősen a ti üdvösségtekért fogom a
sz. miseáldozatot bemutatni;" azonban még is óhajtjuk,
hogy a gyermekeknek világosabban fejeztessék ki a sz.
miseáldozat s bövebben.

Melegen ajánljuk e szent beszédeket a lelkipászto
roknak.

Adiszes kiállítás becsületére válik Hügel Otto
könyvnyomdájának.

S. F.

A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. Írta
Vámbéry Ármin. Kiadta a M. Tud. Akademia 1882.
Nyolczadrét, 600 lap. Ára 5 frt.

Tudományos munka már régen nem részesült oly
osztatlan elismerésben s nem örvendett oly keletnek
mint Vámbéry Árminnak "A magyarok eredete" czirnű

munkája, A napi sajtó egyhangulag nagyszabásunak
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-tllóirdta'e ''mUVet s 'őIy annyíta agybif5bedics~r''te,hogy
az ''Efflrber Ugyancsak félve rnerjen egy kis krifika felét
koczkáztazái, viigy még éppena munkát alapjában el
ítélni, m.ert rögtön az mondják rá, hogy finnista, ortho
lagus vagy 'még nem tudom mí, s hogy kedves vessző

paripája 'kedvéért az egyenest ís görbének mondja vagy
rtfégforditva. Hogy a munka igen szép részleteket tar-

.tatmaz, s hogy szellemesen van írva, azt mind&Hk'i goya
niHiértta, a 'ki Vámbéry munkáit ismeri; ezen munkája
rendkivüli elterjedését azonban rnerön a tárgy iránti
érdek okozta, mely minden előbbi munkáját sokszoro
san felűlmulja. Munkájának legérdekesebb és legbecse
sebb része tagadhatatlanul az (p. a. 336-344. 390. 448. 1.)
fM1y-ben az ázsiai nomád népek mai életmódját, szokásait
'e1>i\1Hipotát, a régiöízonyosan nomád magyarokéval
ös~zellasoÍ1litja, a hol kimutatja, hogy a magyarok száma
Íté'ml'éhétett olyan nagy, mint a krőnikásók - különö
~gri 'a nériié~ék megfogható okokból - tartják, mert
ily föltevés egyenesén geografiai absurdum. Mondom
az égí3szrhunka sürűen van átszőve geografiai és ethno-

- graflaigjongyszemekkel, melyek azonban egy cseppet
Sem járulnak a magyarok eredéte homályának szétoszlatá
sához. A munka nyelvezete, szokatlan élénk és páratlan
zamatú, s ezen körülmény is sokban fog hozzájárulni
a munka elterjedéséhez.

Ily nagy és sok fényoldalok mellett vannak a munká
nak oly hibái, hogy létjogosultságát is kétségbe lehétne
votii'li, 'hogy ha a munkának maga elé tűzőtt ezéinak
el vagy el nem érését vesszük tekintetbe. Oly nagysza
básu munkával s oly hires iróval szemben az alapvető

hibák sokkal jobban esnek a latba, mint holmi kezdő

ir6cskánál, még pedig azért, mert neki médjában lett
. volna a hibákat elkerülni. De hát vele is megtörtént,
mint a költő mondja, hogy: "Más szemében ö a szálkát
megleli s magáéban a gerendát feledi." "A magyarok ere
deie" tendentiosus IbŐ, egyenesen Hunfalvy Pál s még
íúkáb1:> B'udenz eltert va;n irányozva) bele kap, gáncsolja
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.Q~I;j~.J.wlj~ <J. .hol teheti, s .lépten nyómon'fallá11roBUbk ily
fé~ kifejezésekkel: a theoria veiSs,;töptlripilja, :mA~08ság,
erős~akosMd4a, lönf~jfulég, ,elfogwltsdg, 'előitélet stb. fÓÍag
b4t gúnyosan és ·osten.tRtiveooa:1»iggyeszti· ra 'Ji>uliós"
~.ithetont,a melyet -másoknál nem ha'52hfíl. iVáö.1béty
munkája áll: egy bevezetö il"észből,'melybena~k

és sakák, a huaok lés a-varok, bolgárok, ,khRzarók, 'béfie
ny,ök és magy;arok ítörök·tatár;voltát biaonyitja, az elő

forduló tulajdon nevek ~Ylíwlogia.iboneaolgetása eegitsé
g'ével. Itt esik az ~sö.eJ.lentmO!Ilc;lásba rtiid4>nő,.aki az
.etymol.ogizálás oly nagy ellensége, s Bud.tmZijf 8oksi~r

keményen megrövja, maga egjyedii1 ;az.etY'l'J1QlogM,já,.ra ,tá
maszkodva, a fent nevezett népek ,törÖiksilgét' ~i "bebi
zonyítani, Vannak ugyan még más ;bizonyitékai ís~
röl, azonban csudálkozva .kéfdjij~ V árnbéry urat, hogy
6, J,lJ.i.m.t hires eehnografus, h~yaná1lithatfelolyan dQ&"nlá
kat, melyek ra tud.Qm<J.IJ.ynyal meröen el1lffikaznekiN,~Y

legalább nem vehetők fel törvé.ynek,m'~nth~gyakori

a kivétel.'
Azt állitja ugyanis V. (12 1.), hogy a népek kől

tőzkődésének egy-északtól délre vezető áramlataés~lel

hetö s nem az ellenkező. Ez részben áll ugyan, ~e csak
az európai népek vándorlásánál, s ezeknél is csaJi a
történelmileg ismert korban ;\logy azonban a dQIQ~ a
praehistoricus korban éppen megfordítva volt, arról me,g
talált feledkezni a tudós szerzö. Ugyanis a sz. Irás és .a
tudomány idevágó kutatásai azt bizonyítják, hogy ~

paradicsoraa twtő~ kőzt közel az eg:y.enlitöhp~ lehet~~

WitlaqQI '<1.. 11iostq.ni indiai óceán és J;l.(6.india .·d~r~s.zén
a mínt azt Pesohel Oskár szépen bebizonyítja, a kire
pe4ig V. nagyon gyakran hivatkozik. Az' első népek
tehátznindenesetre délről észak felé vándoroltak, tehát
V. állitása nem egyébb, mint áld.itás, a melynek itt
tu-dományos értéke nincs.
. . Ehhez hasonló (1981;.) az is, midő~ azt állitja, hogy
mert a mai turkornánok, özhégek stb. népek beosztá
~*1 ih,arcm6dj ul;" s más effelére nézve a 'régi hunQ~hl),z
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avarokhoz. besenyőkhőz, khazarokhoz és magyarokhoz
hasonlók, tehát rokonaik. V.-nek tudnia kellene, meg
tudja is, mert más helyen (207) megemlíti, hogy a né
pek életmódjára és egész szervezetére, a talaj a klima
döntő befolyással bir, eszerint a puszta lakója bármely
néptörzshöz tartozzék is magán fogja viselni a puszta
bélyegét s ez által, bizonyos hasonléságra /tesz szert az
egyik pusztai nép a másikkal. Tehát bizony ez sem
argumentum. Érzi azt kűlőnben a szerzö is midön
(199, 1.) elismeri} hogy: Folyamodhatunk ugyan hypothe
sisek felállitásához, de egy positív a valóságot legalább
megközelt't8végeredményre alig jogunk,juthatni. Ethymolo
gizálását is elítéli, midön ezt mondja: "Más idegen ajkú
krónikások által följegyzett és hanyag másolök által el·
rontott nevek jelentéséhez mig nagyon is sok szó .férhet. l'

Ha ezt a szerzö mondja mükődéséröl, hogyan hiheti,
hogy mí nagyobb bizalommal viseltessünk iránta?

V. Bizonyitgatásaiban nagyon merész, és sokszor
egy igaz alaptételből kiindulva. olyat akar bebizonyítani,
a mely a feltételhez alig tartozik. Igy (207. 1.) nagyon
szépen fejtegeti azon régi culturhistoriai igazságot, hogy
az ember magán hordja lakóhelyének bélyegét - s
azért a magyarok nem tartozhatnak a finn - ugor nép
csoporthoz, hanem a törők-tatárhoz. A föltétel igaz, de
nem azt bizonyitja, a mit V. akar, hanem azt - hogy
a lakóhely változásával változik bizony maga a nép is,
külőnösen a régi korban, midőn a népek még ugy szöl
ván in statu nascenti voltak s a külbefolyások iránt na
gyon érzékenyek; azért tehát a magyarok lehetnek ám
síkon lakó finn-ugorok is; mert ha a befolyás áll, a
törökökre nézve, éppen úgy kell állania az ugorokra
is. Nem saltus in natura az, mint V. mondja (209, 1.)

. s nem is áll az példa nélkül a történelemben. Az ame
rikai rézbőrűek 300 évvel ezelőtt féltek a lötöl, mint
valamely szörnytől, most pedig az utazök egybevágó
tudositásai szerint a világ legjobb lovasai; s ugyan mi
az JOo éva történelemben} s mégis mily változás I Hát
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az ausztráliai benszülötteknél is ugyanazt tapasztaljuk,
hogy a lóval és puskával való bánásmódot hamar meg
tanulták ; s ez is egy ethnologiai törvény, hogy a né
pek a háboruhoz szükséges ügyességet igen gyorsan
sajátitják el, miért nem történhetett volna az a finn
ugor néptörzsök némelyikével? V. állitása szerint három
féleképen bizonyitja be a magyarok törökségét: I. a tör
ténelem 2. a nyelv 3. a müvelödési mozzanatok segitsé
gével. Történelmi bizonyitékai mint láttuk meg nem
bizhatók, mert részint ethymologián alapulnak, részint
pedig helyes tényekből hamis következtetéseket vonván
semmit sem bizonyitanak.

A nyelvi tények ugyan messzevágó fontossággal
birnak, csakhogy nem a vérszerinti rokonságról tesznek
tanubizonyságot, hanem csak a nyelv hovátartozásáról.

Ha tehát V. még azt is be tudná bizonyitani, hogy a
magyar nyelv török nyelv, még akkor sincs az eldőntve,

hogy a magyarok csakugyan török nép voltak. Tudjuk,
mert historiai korban történt, hogy a pyrenei félsziget
nagyobb részét (711. évb.) a. mórok foglalták el. Vezé

reik neve s a harczosok nyelve nagyobbrészt arab volt
s a hódítókat még sem szabad (sémi) araboknak monda
nunk. Pedig V. be nem bizonyitja a magyar nyelv tő

rőkségét, hanem igenis arról tesz tanuságot, hogy vagy
nem ismeri alaposan a magyar nyelvet, vagy pedig nem
képes a törökkel való szorosabb rokonságot kimutatni,
minthogy nincs. Ugyanis a nyelvek rokonságát első sor
ban az alaktan és hangtan határozzák meg, a szókincs
csak másodrangú szerepet játszik; szerzö is elismeri ezen
igazságot (280. 1.) midön azt mondja, hogy: "Az össze
hasonlító nyelvtudományban az alakok analogiája és a
hangok változásának szabályai az irányadók" s mégis
ezekkel egy 700lapból álló munkában, melynek egye
nes czélja a magyar és török nyelvek közötti rokonsá
got kimutatni, oly könnyedén bánik el 14' mond tizen
négy oldalon, s azokon is inkább másról beszél, mint
arról a miről kéne; ez müvének a leggyengébb része

Uj M. Sion XIII. kötet. XII. fü.et 6O
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s megvagyunk róla győződve, hogya munka ezen
gyengéjét Budenz egy adandó feleletben kifogja ak
názni. A mi a szókincset illeti, ennek mint mondtuk
nem lehet oly nagy és döntő szerepet tulajdonitani, hogy
egy nyelv hovátartozását azzal ellehetne dönteni; na
gyon érzi azt. V. is 401. L s azért például hozza fel
a szláv kőlcsőnvételt, mely más természetű, mint a ma
gyarban lévő török szavak. Evvel azonban semmit sem
bizonyít, mert 1. a fiunisták az uralaltáji nyelvcsaládhoz
tartozónak vélik, a török nyelveket éppen ugy, mint a
finn-ugorokat, tehát távoli rokonok 2. a mi van ké
sőbbi kölcsönvétel, az a nyelv és nép fiatal korában
olvadt bele a magyarba, a mikor a nyelvek sokkal fogé
konyabbak az átvételre, mint későbben. Legvilágosabb
példája annak, hogya szekincs nem határozza meg a
nyelv hovatartozását, a cseremisz, melynek mint maga
V. és beismeri szókincsei majdnem kétharmadrészben
török s mégis, mint több helyen (64. 83. I I.). 268. 1.)
mondja a finn-ugor nyelvcsalád tagja. De ha azokat
nem is vesszük tekintetbe, V. etymologisálásához sok
szó fér, melyet a nyelvészek majd meg fognak rostálni
mi csak az ethnografiai momentumra fektettük a fősúlyt

s azt kritizáljuk,
A müvelödési mozzanatokról szóló rész úgy, mint az

egész rnunka tarkitva van, hol kitünő finom ethnologiai
tekintetről tanuskodó megjegyzésekkel, hol meg a ba
darsággal határos és csak vak szenvedélyből fakadható
kitörésekkel, ezeknek koronáját szóról szóra ide iktatjuk
(455. 1.) ;;A ki a turáni Ázsiát pontosan ismeri, a ki
tudja milyen fontos szerepet játszanak csekélységek,
például a haj és szakál viselete} a puszta ez egyszerü
fiainak életében, a ki tudja mily rendületlen bizalommal
viseltetnek régi babonájuk, a természettel és az ernber
rel szorosan összenőtt sáman vallás szellemei és istenei
iránt: csak az találja megfoghatónak, hogy önmaguk
nak mekkora legyőzésébe, sőt megtagadásába ke
rülhetett a régi magyaroknak, hogy ö'n/urt és janaftkus
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szláv-germán szerzetesek pórázán Ázsia szellem világából
a keresz/én)! középkor sötétségébe átköltözzenek. Azt mon
dom, hogy sá'tétségébe, mert nem osztozom azok nézeté
ben, kik a magyarokat valóságos vadembereknek tart.
ják, és ennélfog"va csak annytoan úmerltetem el külöJzbnek
a kö:zépkoJ'l' keresztényse1!et II puszták lakóinak természet
7Jallásánál a mennYI"ben nélküle a magyar nép európaz"ast'tása
leltetetlen lett volna." Ehbez ugy hiszem nem kell ma.
gyarázat. V. úgy látszik még most is dervis visszaemléke
zéseinek sovány csontjain rágódik s az izlamot tartja
az egyedül boldogitó vallásnak; ám tegye, ha neki úgy
tetszik, privát passióiba bele nem avatkozunk, de az
igazságot úgyarczulcsapni, mint föntebbi soraiban tette,
még sem komoly tudóshoz illő tett. Európa számbave
hető culturbistorikusai kivétel nélkül, még az atheisták
is, a kereszténységet kultur nyereségnek és haladásnak
tartják, csak Vámbéry úr van más nézeten. De úgy van
ő legujabb munkájával is (A Magyarok eredetével), hogy
ellentétbe helyezi magát az egész illetékes tudós világ
gal, sőt még azokkal is, a kik szerinte az ő részén van
nak; mert Kuntk A. A. azt mondja, hogya régi ma
gyarok nyelvöket (a törököt) elzIesztvén, azt finn alatt
7Ial,ízA: nyeh1ével cserélték fel. Tehát szerinte a mostani
magyar nyelv finn eredetű. Ifo7fJorth. H. H. még világo
sabban szól : "Elméletem egy részét képezi azon állitás
kifejezése, hogy az igazi magyarok valóban törökök vol
tak. Nem hiszem, hogyamagyarnép többségét képez
ték; hanem azt, hogy, mint Konstantinból megérthetjük,
betolakodtak, mint felsőbb fajhoz tartozók és aztán ural
kodó osztálylyá (dominant caste) lettek. Müveltségüket
és lovagias szellemüket megtartották : nyelvök azonban
e!tiint . . . Csak nevük maradt meg, mint a mandsuké
Khinában, és mint ezek} ök is elfogadták a számra nézve
sokkal erösebb tdrsaie, tltilmilltli: IlZ ugorok vagyt"s a tulai
donképc11 7JIllrf mag)'arol.: n)!el7Jét. (415. 1.) S ezekre V. azt.
mondja, hogyeszmében társai l holott éppen ellenkező

eredményre jutnak, mint ő.
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V ámbéry ur rnunkájának nagy fogyatkozásai közt
nem utolsó az anthropologiai momentumoknak teljes
ignorálása ; pedig ezen tudomány ujabb időben oly ha
talmas lendületet nyert, hogy arról ethnologusnak meg
felejtkeznie nem volna szabad. Csakhogy valószinűleg

e tudomány vivmányai V. úr theoriájának nem igen ked
veznek, tehát inkább egyszerüen ignorálja.

Nem zárhatjuk be alkalmasabban sorainkat, mintha
V, azon szavait idézzük, melyeket ő a finnistákra al
kalmaz, de melyek sokkal jobban illenek ő reá; mert
ha a finnistáktól mindent eltagadunk is, mint V. teszi,
egyet azonban mégis el kell ismernünk, hogy t. i. a ma
gyar nyelvészetet tudomány rangjára emelték, s az ujabb
magyar grammatikának alapját megvetették. V. figyelmez
tetése úgy szól: "Előszörforditsanak ugyanakkora figyel·
met a török-tatár nyelvekre, (V. a magyarra és finn
ugorra) vizsgálják és kutassák itt is a hangtani és fo
galmi viszony szellemét (a mit V. nem tett meg) - és
ha ilyen nemü szakértő és részrehajlatlan müködéssel
végrehajtott tanulmány után is még mindig nagyobb és
szembetűnöbb hasonlóság bizonyul be a magyar és
finn-ugor nyelvcsoport kőzőtt, akkor szivesen kész va
gyok az ellenkező nézet itéletéhez csatlakozni - de
előbb nem (254, 1.)

Regéczy :Józsej.
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(Pázmány szobra) decz. 8. tünt elő a közönségnek,
amely alkalommal Ö Emja prédikált és szent misét mon
dott. Hálákat adtunk Istennek, hogy kinek jeltelen sir
ját oly sokszor búbánatban néztük, láthattuk emlékének
feltámadását, érdemeinek elismerését, hozzá méltó utód
jában! - Azóta többször néztük, és számosan nézték
kik már több vi1ághirü szobrot láttak s jól esett a nagy
szerü jelenséget Michelangelo Mózesével, vagy Niobe
csoportjával egybehasönlitani. És mindenki el van ra
gadtatva nem csak szellemi bájaitől, hanem az anyagi
kiviteltől. Ez utóbbi a nagy közönségre kiváló hatással
van, mert csakugyan a márvány selyemnek, a kő csip
kézetnek látszik. Mindezeket bövebben fogjuk elmon
dani. Minthogy leirásunk hosszabbra terjedt s képünk
sem készült el, kénytelenek vagyunk jellemzésünket a
januári és februári füzetre hagyni.

(Ö Eminentúija) a Bibornok, Herceg-Primás adako
zásai, melyekről a nyilvánosság tudomást szerzett: A ti
roli ezerencsétlen árvízkárosultaknak 1000 frt; a lébenyi
templom épitésére 500 frt; a budapesti kath. legényegy
leteknek 350 frt; a nagyszombati tűzoltó-egyletnek 100

frt, ugyanott a convictoroknak 100 frt; a Somorjához
tartozó Szemet fiókközségbeli orgonájának költségéhez
50 frt; a farnadi iskolának 50 frt; az esztergomi szab.
kir. város reáliskolájára 2000 frt; az esztergomi szab.
kir. város plébánia templomában alakítandó gyóntató
kápolnának felszereléséhez 100 frt; ugyanott a polgári
olvasó és társalgó körnek 100 frt; az esztergomi házi
szegényeknek a karácsonyi ünnepek alkalmából 300 frt;
az esztergomi sz. Anna zárdába járó gyermekek közül
tizenkettő téli ruhával láttatott el Ö Eminentiája költ
ségére a budapesti apáczazárdáknak karácsonyfára
250 frt.
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(Dr. i/lfajcr István praelatus) ur ő méltósága felől

tudja az ország, hogy a harrninczas években ő volt az
első, aki magyar feliratu szerit képeket készitett. Raj
zolta és metszette saját kezével. Itt ott régi zsolozsmás
könyvekben még megtalálhatjuk. A lemezek, minták
még meg vannak. A régi ügyesség, dús képzelem,
fáradhatlan foglalkozási vágy, izlés a kivitelben azóta
megnagyobbodott, de tere változott. Most szabau
óráiban egyházi izlésü ékitményeket, s főleg ke
resztalakokat készit papirból s máris 1000 ilyen
keresztet (mindenik más alaku) metszett; ezeket fényké
pezve, Ö Emjának ajánlotta püspöki jubileuma alkalmá
ból. Az ornamentika barátainak feltünt az a találékony
változatosság, szabatosság, mely ezen alakokban érvé
nyes.ll, azért két magyar képes lap, s a regensburgi
kath. szépirodalmi lap (Deutscher Hausschatz) mutatvá
nyokat közöltek belőlők. Egynehány olvasó lehetetlen
nek tartotta az ezer különféle keresztet s mosolyogtak
mikor a szerkesztő azok leveleit mutatta, kik látták.
Megszünnek talán mosolyogni, ha jelentjük, hogy már a
második ezer is kész, s a budapesti országos tárlaton
3000 ilyen diszkereszt lesz kiállítva. És mindenik ere
deti, szép, behizelgö alaku. Soknál dús a mellékes disz
let, de vagy tetején vagy kőzepén ott ragyog a kereszt.
Már az igaz, hogy a kereszt, melyet lelkesedő mellére
tűztek, s azóta érdemekben gazdag keblén fogytalan
fényben ragyog, bő kamatot hozott az egyháziélet, a de
votionálék izlésteljes kiállítása, a jámborsági érzület
emelésének. Azért legjobban örülnek e tüneménynek
azok, kik szent képeket készítenek, imakönyveket köt"
nek, vagy templomi diszleteket gyártanak. Nem rég
irta Steinbrenner winterbergi imakönyv kiadó: "Uram,
én legjobban tudom becsülni a keresztmintákat, mert
tapasztalom, hogy legügyesebb rajzolóiru és vésnökeim
mily hamar kifogynak uj alakok előállításában. Azért
alig várom, hogy a Praelatus ur akár fényképezve akár
cinkographiában kiadja." stb. Nem rég ö méltósága kül-
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. dőtt neki 25 egészen eredeti mintát, alig tud szavakat
találni hálája kifejezésére. Ö méltósága termékeny kép
zelmének ez oly könnyü, hogy néha vendégeinek is ké
szít szemök láttára kereszteket ; papir és kis olló kell
hozzá, no meg ügyesség, amit a praelatus urban mind
nyájan bámulunk. Tartsa Isten az egyház és haza örö
mére!

(Adakozás.) Nm. Bonnaz Sándor csanádi püspök ő

Exja Arad városának 40 ezer frtot ajándékozott templom
épitésre, - Nm. Schlauch Löri ncz szatmári püspök ur
ő exja az idén is szép karácsonyi ajándékokat osztott
ki; nevezetesen: a szatmári tanitóképző intézetnek lOO
frtot, az ottani irgalmas nénék nevelő intézetének szin
tén 100 frtot, a szatmári nőegylet, valamint az odavaló
szegények is 100-lO0 frt adományban részesültek.

rA bécsi PázmáttY-zJztézel) nagyérdemü igazgatója
LoIlok József kanonok ur ő nsga szépen őrőkíté meg a
Pázmány-szebor leleplezését; 1500 frtos alapitványt tett
ugyanis az esztergomi főkáptalannál azon czélra, hogy
az évi kamatokban oly hazai ujmisés áldozárok részesül
jenek, kik a Pázmány-intézetben nyervén kiképezteté
süket, legtöbb hivatást tanusitanak a sz. ige hirdsté
sére.

(Megjelent.) A kath. egyház és ellenei. Eléadva 8
beszédben, melyeket Győrött tartott Dr. Balits Antal,
hittanár. Győr 1883. Czéch Sándor 8-rét 153 lap. Ára
36 kr.- Kiadtuk ismertetés végett. -:. 2. A tiz paran
csolat és századunk. ITta Karsch Lollion. Nagyvárad 1882.
Nyolcz. II. kötet, 380 lap. A két kötet ára 4 frt, Fog
juk ismertetni. - 3. A Magyar szent hajdan Mária gyön
gyei. Ünnepi emlékül a kalocsai. Máriagyülekezetnek.
Kiadó Rosty Kálmán Kalocsán 1882. Malatin. 35 lap
Gyönyörü fénnyomatu képpel. Szép magyar énekek,
imák a b. Szüz Mária tiszteletére, melyeket régi magyar
kodexekből gyüjtött össze a kiadó; a szemelvényt jegy
zetek is kisérik. Végén Rosty Kálmán a Congregatio
elnökétól van egy forró lánggal, édes illatot terjesztő
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költemény. - 4' Lourdes, vagyis én vagyok a szeplöte
len fogantatás. Harmadik kiadás. (Irta Wajdits Gyula
szakadáthi plebános, Győnk.) Nyolczadrét 1882. Nagy
Kanizsári 95 lap. A tisztajövedelem egy monostor javára
fordittatik. - 5. Epigonok. Beszélyele. Irta Maszlaghy
Ferencz, Esztergom 1883. Nyolcz. 247 lap. Szép kiállítás.
Szellemdús munkatársunk négy legujabb beszélye. Az
őcskászok, oly érdekes leirás, hogy már kétszer olvas
tattuk el társaságban, mert a ragyogó leírás, pajkos
de ártatlan humor, és a csattanó vég az irodalom l~g

jelesebb tennékei közé sorozzák. - 6. A barátkozás.
Olaszból forditotta Bányik Ignácz, Jézustársasági pap.
Kalocsán 1882. Holmayer. Tizenhatodrét go lap. Ára 20 kr.
kötve 50 kr, Tizennyolcz fejezetben a barátkozás mi
voltát vázolja oly érdekesen, példákkal világítva, hogy
üdvös hatása el nem marad. Legszebb ajándék ifjak
számára. - 7. Emlék a győri aranyünnepről. 1882. nov.
26. Nyolcz. Ig lap. Ára 20 kr, -- Benne van .Dr. Kis
faludi Béla Aranyhoz méltó felolvasása; csupa költé
szet, nyugodt szemlélödés és nemzeti szinü ragyogás.
- 8. Két menyasszony. Gyerrnek-szinmü három felvo
násban, Irta Bogyay B. Gy. Eger Szelcsányi Gyulánál.
Ára bérmentve 30 kr. Előadatott az egri angol kisasszo
nyok intézetében. Másutt is használhatják, oly szép
ezerzemény. - 9. Schematismus Religiosorum Ord. S.
Benedicti de S. Monte Pannoniae ad annum 1883. Sabariae
Bertalanfy, A tagok száma 18 l. Ellátnak hat taninteze
tet, 22 plébániát, 65 fiókegyházat. A hivek száma 27524.

ElőfizeUsz felhzvások. "A katltolzkus egyház zsteni
szeruezete." A budapesti m. k. egyetem hittudományi ka
rától dicséretet nyert pályamü, Irta Dr. Bita Dezső,

pannonhalmi szent Benedekrendű áldozópap s egyetemi
ny. r. tanár. A mintegy 30-32 nagy nyo1czadrét ivnyi
már 1883. évi márczius hóban 1\ sajtó alól kikerülö
rnunka ára 2 frt, Az előfizetési pénzeket vagy megren
deléseket méltóztassanak tájékozásom végett jövő évi
február lS-ig hozzám küldení (Budapesten, vámház körút
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4, sz. vagy az egyetemi központi épűletbe.) E czélra
legalkalmasabbak a postautalványok vagy levelező la~

poko Tiz példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveslee
demo Budapesten. 1882. deczember 17·én. Bita Dezső. -
2. "Katholikus theol. folyóirat" indult meg Budapesten
Szerk, Breznay Béla, Aschenbrier Antal és Kanyurszky
György egyetemi tanárok. Ara a négy, tiz-tiz ivböl
álló füzetnek egy évre 5 forint, mely közvetlenül a főszer

kesztőhöz (Muzeum körút 10. sz. a. küldendő.) Ajánljuk
az uj vállalatot a t. közönség figyelmébe.

(Idegen irodalmak.) 1. Dissertationes selectae in his
toriam ecclesiasticarn. Auctore Bern. Jungman. Tomus
III. Ratisbonae 1882. Pustet. Nyolcz. 451. Ara 4 mark.
Van benne 5 értekezés, fogjuk ismertetni. - 2. De SS.
Corde Jesu ejusque cultu tractatus philosophicus,dog"
maticus et asceticus. Auctore sacerdote L. Leroy, do
ctore in philosophia et sacra theologia, professore theo
logiae in Seminario Leodiensi, Sumptibus et typis H.
Dessain. C. E. T. Leodii anno 1882. Paginae 346 in 80• __

3. Dogmengeschichte der mittleren Zeit (787-I5I7.) Von
Schwane, prof. zu Münster, Freiburg, 1882. Herder.
Nyolcz. 701 lap. - Szerzö, 20 év előtt kiadott dogma
történetet két kötetben. Ennek folytatása a jelen harma
dik kötet, (mely egyuttal a német kath. theol. könyvtár.
nak XXI. kőtete.) Kik az előbbi két kötetet is akarják
megszerezni, azok számára i.) márkra szállította le Her
der. -- 4. Die biblischen Frauen des alten Testamentes.
Von Dr. Herman Zsokke. Prof. in Wien. Freiburg 1882.
Herder. Nyolcz. 462 lap. Ara 6 mark. Fogjuk is
mertetni. -- 5. Der j udaismus und die parlamentarische
Komődíe, Votr Iván' Simonyi. Pressburg, Leipzig 1883.
Szerzőnek az országgyülésen mondott beszéde.

(Irodalmz hzrek) Wiseman Fabiolóját uj forditásban,
ragyogó diszben adták ki a francziák, (Lethielleux,
Rue Cassette 4,} Van benne 2 I külon álló rézmetszet
és számos fametszet. Jegyzetek kisérik a szövegst, s
igazitások, melyek a~ uj régészeti leletek folytán szűk-
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ségesekké lettek. Ára 10 frank. Diszkötésben 15 Ert. ....,....
"Amaranth (Redvitz Oszkár költeménye) immár 34.
kiadásban árultatik ; szerzöje pedig, mint bolygó zsidó
a különféle bölcsészeti rendszerek csárdáiban egy időre

elmámorosodik, azután inogva tátong a másikba. Olyan
bölcsész, aki maga keresi az igazságot, rnely szerint
élnie kellene. - Reinkens, az ókath. püspök felolvasást
tartott, erősen protestált Róma ellen, de az ajó eredmé
nye volt, hogy kimutatta a régi igazságot, mely szerint
nincs két katholicismus, ultramontán és liberális katho
licismus ; aki kath. az főnökének tartja a pápár, az pe
dig ultra montes lakik. Helyesen. - A Szerit-István
társulat két gyönyörü könyvet adott ki: "Svéd Kris
téna élet és korrajza. " (Budapest 1882. Nyolcz. 300 lap.
és "Emlékkönyv" (Budapest 1882. Nyolcz. 421 Iap.) Az
első müvészies tőkélyü életrajz, a második válogatott da
rabok gyüjteménye, valóságos versenytér, hova minde
nik a legjavát adta. Irtak bele Füssy (szerkesztette);
Maszlaghy, Szentimrei, Jánosi, Kisfaludy, Szulik, Jósika,
Pály, Rosty stb. Nagyon kellemes olvasmány mindakettő;

igy kiállitott emlékkönyv -szivesen látott vendég akár
mikor, nem csak karácsonykor.
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EGYHÁZIRODALMI FOLYÓiRAT

tizennegyedik (1883.) évi folyarnára.
Szerkeszti

DR. lÁDORI EV. fÁNOS.

nZ egyház leigázása ez időszerint a Krisztus ellensé
11I/ geinek fő jelszava. Minden szabad; a nazarenus gyil

kol, atheus sikkaszt, szabadkőmivespáholyoz, nihilista
rabol, communista pörköl, az egyház, mely a társadalmi
bajokat gyógyítja, béníttatik, eszközeitől megfosztatik;
mint a tébolyda lakói az orvost, ugy az állam árok az
egyházat támadják meg, üldözik, sirját ássák. De az egy
házat, mely az agyarkodó birodalmak és kormányok ből

csőit látta, elpusztitani nem lehet; mert hivatva van, hogy
lássa koporsóikat is. Ezt jegyezzék meg a sirásók, vagy
tanulják meg a történelemből. Ne feledjék, hogy az egy
ház butorzatában van oltár, fegyverei közt az igazság,
védője Isten. Amennyiben aszabadság eredménye az igazság
szőbeli beval1ásának, amennyiben az irodalom előkészíti az
igazság kűlalakját, melyben föllépnie kell, annyiban szol
gáljuk az egyház szabadságát. Evégből a vallási eszmék
harczosai, az értelmi mozgalom, tudományos kutatások
megfigyelői, a külföldi eszmeáramnak tolmácsai, az ide
gen irodalmak kőzvetitöi vagyunk; amire Ö Emja gaz
dag könyvtára, mely uj munkákban szakadatlanul gyara
podik, s mely a biboros Főpap határtalan kegyességéből

papjai számára nyitva áll, nagy mértékben képesit.
A lap anyagi kiállitása nem változik. Minden hó végén

egy öt ivnyi füzet jelenik meg, 80 lapnyi tartalommal. Tiz
példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. A könyv
árus általi közvetirést mellőztetni kérjük.

Előfizetési ára egy évre 6 frt.
Legczélszerübb postai utalványt használni. Minthogy

e folyőiratra, mely az egyház érdekében adatik ki, némely
egyházi megyében a templomi pénztárból is lehet elöfi
zetni, ezen körülményre van szerencsénk a ft. plébános ura
kat tiszteletteljesen figyelmeztetni.

Esztergom, 1882. Szent Imre napján.
A Szerkesztösig.
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	Vegyesek
	3575. Gonzaga Alajos premontrei szerzetes…
	3576. Konstantinápoly vallási izgalomban van…
	3577. Irodalmi dolgok.
	3578. Külföldi kath[olikus] irodalom.
	3579. Eitler József ferenczrendű szerzetes Pápán, a múlt év jún. 24. meglátogatta Lateau Lujzát.
	3580. Pályázati jelentés.
	3581. Halálozások.
	3582. Hol volt a paradicsom?
	3583. Brassai Samu belátva, hogy a Darwinismus ágaskodó hozzávetésekben leli kedvét…
	3584. Eisenach városban, Wartburg tövében, hol árpádházi szent Erzsébet élt…
	3585. Külföldi lapok írják.
	3586. Talandier franczia képviselő…
	3587. A szent atya a nagybőjti római hitszónokokhoz mondott beszédében…
	3588. Apró hírek.


	3. füzet
	3589. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Canterbury-i szent Tamás, 1. rész.
	3590. SZŐLLŐSY Károly: Paulai sz[ent] Vincze leányai hazánkban. 1. rész.
	3591. HORVÁTH Ferencz: Norvég missió.
	3592. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Hegyi séták. 3. rész.
	3593. Bougaud, Émile: Logikai következtetések Jézus Krisztus életéből. Ford. Dobos és Spett. 2. rész.
	Irodalom és művészet
	3594. [RAJNER Lajos] Sajó: Ratzinger, Georg: Die Volkswirtschaft in ihren stittlichen Grundlagen. Ethisch-sociale Studien über Cultur und Civilisation. Freiburg im Br., 1881. 532 p.
	3595. Vosen, Christian Hermann: Das Christenthum und die Einsprüche seiner Gegner. Eine Apologetik für jeden Gebildeten. 4. Aufl. Bearb. v. Ferd. Rheinstädtler. Freiburg, 1881. Herder. 857 p.
	3596. Funk, Franciscus Xaverius: Opera Patrum Apostolicorum. Vol. 2. Tübingen, 1881. Laupp. LVIII. 372 p.

	Vegyesek
	3597. A sárga internationale, így nevezik az Európa országaiban uralkodó zsidó hatalmat…
	3598. A francia akadémia párosan veszti el tagjait…
	3599. Irodalom.
	3600. Német kath[olikus] irodalom.
	3601. Franczia irodalom.
	3602. Angelo May százados születésnapját ülték Bergamóban.
	3603. Katholikus álláspont a középtanodák kérdésében.
	3604. Gyomán a nazarenusok mozognak.
	3605. A ferences rend generálisa Rómában… havi folyóiratot ad ki.
	3606. Apró hírek.


	4. füzet
	3607. Fogarasy Mihály.
	3608. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Canterbury-i szent Tamás. 2. rész.
	3609. SZŐLLŐSY Károly: Paulay sz[ent] Vincze leányai hazánkban. 2. rész.
	3610. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Hegyi séták. 4. rész.
	Irodalom és művészet
	3611. [RAJNER Lajos] Sajó: Schmidt, Karl: Ius primae noctis. Eine geschichtliche Untersuchung. Freiburg im Br., 1881. Herder. XVIII. 397 p.
	3612. KAZALY (Imre): Nirschl, Joseph: Lehrbuch der Patrologie und Patristik. 1. Bd. Mainz, 1881. Kirchheim. VI. 384 p.
	3613. NAGY Lajos, E.: Craven, Augustus, Mme née La Ferronays: Recit d’une soeur. 34. kiad. 1-2. köt. Paris, 1880. Libr. Dider. 1. rész.

	Vegyesek
	3614. Kath[olikus] társadalom czímű hetilap tegnap küldetett be hozzánk.
	3615. Megjelent.
	3616. Irodalom.
	3617. Külföldi irodalom.
	3618. Whitakers Almanach for 1882
	3619. Szakadárokról.


	5. füzet
	3620. NÉMETHY Lajos: Vörös csillagos keresztes-vitézek rendje Magyarországban. 1. rész.
	3621. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Canterbury-i szent Tamás. 3. rész.
	3622. XANDI Emil: [Az egyházi írók csarnoka]. Báró Szepesy Ignácz.
	3623. SZŐLLŐSY Károly: Paulay sz[ent] Vincze leányai hazánkban. 3. rész.
	3624. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Hegyi séták. 5. rész.
	Irodalom és művészet
	3625. TOMANN József: Schäfer, Bernhard: Bibel und Wissenschaft. Münster, 1881. Theissing. VIII. 284 p.
	3626. NAGY Lajos, E.: Craven, Augustus, Mme, née la Ferronays: Recit d’une soeur. 34. kiad. 1-2. köt. Paris, 1880. Dider. 2. rész.
	3627. H.: Oswald, J. H.: Religioese Ungeschichte der Menschheit, das ist der Urstand des Menschen, der Sündenfall im Paradiese und die Erbsünde, nach der Lehre der kath[olikus] Kirche. Paderborn, 1881. Schöning.

	Vegyesek
	3628. Konstantinápolyban még folyvást tart a vallási izgatottság.
	3629. Megjelent.
	3630. Külföldi irodalom.
	3631. Irodalmi hírek.
	3632. Halálozások.
	3633. Missiók.
	3634. Francia dolgok.
	3635. Ellentétek. Franciaország a vakító ellentétek hazája.
	3636. A nagytudományú és fáradhatatlan munkásságú nyitrai püspök…
	3637. Ki alapította az első női kolostort?
	3638. Academia [franczia].


	6. füzet
	3639. Huszonöt éves püspöki jubileum Esztergomban.
	3640. VARGA Mihály: Esztergom, 1857. jún. 29-én.
	3641. VENCZELL Antal: Mementote praepositorum vestorum.
	3642. [FRANKL Vilmos]: Monumenta Vaticana Hungariae historiam illustrantia. – – jelentése. 1. rész.
	Irodalom és művészet
	3643. [RAJNER Lajos] Sajó: Nilles, Nicolao: Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae Orientalis et Occidentalis academiis clericorum accomodatum. Tom 1-2. [Paris] 1879-1881. LXL. 496; XXXIII. 814 p.
	3644. Zebegényi.: Lehrer, F. A. von: Die Marienverehrung in den I. Jahrhunderten. Stuttgart, 1881. Cotta.

	Vegyesek
	3645. Gloria Laus et Honor, Ioanni X. Simor Cardinali, antistiti alto, jubilari.
	3646. Ő Em[inenciá]ja püspöki jubileuma…
	3647. Egy munkatársunk kimutatja, hogy Ő Em[inenciá]ja életében mily sokszor szerepel a tizedes szám…
	3648. Szent Teréz halálának háromszázadik évfordulója alkalmából… gyűjtés…
	3649. Megjelent…
	3650. Irodalom.
	3651. Német irodalom.
	3652. Nagy feltűnést okozott Münchenben egy kis irat, Eine kleine Hausapotheke…
	3653. Franczia dolgok…
	3654. Pázmány arczképe Ceylon szigeten…
	3655. Lavigerie algiri érsek bíbornok lett…


	7. füzet
	3656. KAZALY Imre: Tetzel János.
	3657. ERDÉLYI Ignácz: Levél Chinából.
	3658. [FRANKL Vilmos]: Monumenta Vaticana Hungariae historiam illustrantia. – – jelentése. 2. rész.
	3659. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Hegyi séták. 6. rész.
	Irodalom és művészet
	3660. STEINER Fülöp: Heinrich, J. B.: Dogmatische Theologie. Bd. 1-4. Mainz, 1873-1882. Kirchheim.
	3661. V.: Brück, Heinrich: Die geheimen Gesellschaften in Spanien und ihre Stellung zur Kirche und Staat von ihren Eindringen in das Königreich bis zum Tode Ferdinands VII. Mainz, 1881. Kirchheim.
	3662. Zebegényi: Wargha Samu: Bölcsészettudori értekezés az eleusisi myteriumokról. Bp. 1882. Franklin. 104 p.

	Vegyesek
	3663. Az esztergomi főkáptalan Ő Em[inenciá]ja jubileumára… érmeket készíttetett.
	3664. Megjelent.
	3665. Charles Darwin meghalt…
	3666. Darwin ellen írt legújabban Coutance…
	3668. Du Bois-Reymond a természeti tudomány határairól…
	3667. Külföldi irodalom.
	3669. Értesítők.
	3670. Schematismus Cleri Almae Diocesis Szathmariensis.
	3671. Irodalmi dolgok.
	3672. A párisi fogadalmi templom…
	3673. Öngyilkosok Európában… [statisztika].
	3674. Buzárovits Gusztáv könyvkiadó meghalt…
	3675. Amerikai leleményesség…


	8. füzet
	3676. FOK Dezső: A titkos fegyelemről.
	3677. A magyar egyház napjai. Szeptember.
	3678. A tournay-i kiadások.
	3679. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Hegyi séták. 7. rész.
	Irodalom és művészet
	3680. FERENCZY Gy(örgy): Fonyó Pál: Magyarázott elemi katekizmus, vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések. A róm. kath[olikus] népisk. 2. oszt. számára. Baján, 1882. 456 p.
	3681. (FOK) Dezső: Desorges abbé: L’église et les sociétés modernes. Paris, é. n. Vivés. 306 p.

	Vegyesek
	3682. Lelki szent gyakorlatok tartattak Esztergomban
	3683. Megjelent.
	3684. Istvánnapi beszédek.
	3685. Külföldi kath[olikus] irodalom.
	3686. Új katholikus könyvkereskedés…
	3687. Németújvári gróf Batthyány József a kegyurasága alá tartozó alsó-szölnöki templomban… Visszatért a róm. kath[olikus] egyház kebelébe.
	3688. Imakönyvek [Csehországból].
	3689. A Satanismus czímű olasz-egyletről írják…
	3690. Nem Egyiptomban, hanem Londonban részvénytársaság alakult…
	3691. A tavali lourdesi búcsújárás tagjai közül…


	9. füzet
	3692. NÉMETHY Lajos: Vörös csillagos keresztes vitézek rendjének működése és érdemei Magyarországban. 2. rész.
	3693. Ketten: Hittani indítvány.
	3694. NÉMETHY Lajos: Tábori lelkészek, kik 1686-ban Buda visszafoglalása alkalmával a keresztény seregben működtek.
	3695. HOLLADY Jenő: Az egyház és a tudomány.
	Irodalom és művészet
	3696. V. A.: Knauz Nándor: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Jussu et sumptu… Joannis Cardinalis Simor. Tomus 2. 1273-1321. Strigonii, 1882. Buzárovits.
	3697. [PROHÁSZKA Ottokár] Petheő Rudolf: Mazella, Camillus: De Deo creante. Praelectiones scholastico-dogmaticae. Ed. altera. Roma, é. n. Typ. Poliglotta. 1039 p.
	3698. [ZÁDORI János] Sólymos: Breviarii Romani. Ed. nova. Tornacensis, 1882. Collata Vaticanae Urbano Papa VIII. evulgatae 1632. Tournay, 1882. Desclée Lefebvre et Co. 168 p.
	3699. Ah!: Lorinser, Fr.: Das Buch der Natur. Entwurf einer Kosmologischen Theodicee. 1-3. Bd. Regensburg, 1876-77. Manz.
	3700. PÉCZELY Győző: Hettinger, Fr.: Die Wissenschaft betet. Predigt bei der Feier des dritten Säkularfestes der Univ. Würzburg. Freiburg, 1882. Herder. 19 p.
	3701. KERESZTI [Viktor]: Chaudé abbé: La theologie des Plantes ou Histoire intime du monde végétal. Paris, é. n.

	Vegyesek
	3702. Szent Teréz tiszteletére egy rendkívül díszes munkát adott ki… Nogáll János.
	3703. Keresztény-múzeum Pécsett.
	3704. Az eperjesi nőnövelde.
	3705. A New York állam törvényhozása…
	3706. Megjelent…
	3707. Előfizetést hirdet…
	3708. Franczia kath[olikus] irodalom…
	3709. Adakozás.
	3710. A Kubinszky-emlékkőnek feliratai.
	3711. Louis de Gonzague… miután zárdája áldozatává lett…
	3712. M. William Georges Ward.
	3713. Apró hírek.


	10. füzet
	3714. [PROHÁSZKA Ottokár] Petheő Rudolf: Emléksorok Assisi sz[ent] Ferencz születésének 7. százados évfordulójára.
	3715. NÉMETHY Lajos: Vörös csillagos keresztes vitézek rendjének működése és érdemei Magyarországban. 3. rész.
	3716. A kalocsai főegyházmegye papságának zsinatszerű tanácskozmánya.
	3717. FISCHER-COLBRIE Ágost: Az assír-babiloni ásatások és a királyok könyvei, l. rész.
	Irodalom és művészet
	3718. KERESZTY (Géza): Quandt, Emil: Die sieben goldenen Leuchter und die Kirche in den Katakomben. Berlin, é. n. 257 p.
	3719. PÉCZELI Győző: Wetzel, Franz Xaver: Er ist nicht gestorben. Gedenkblatt zur Todtenfeier des H. H. K. Johann Greith. 2. kiad. [St. Gallen]. 1882. Benziger, 28 p.
	3720. Simonyi, Iván v.: Die Wahrheit über die Judenfrage, zu Nutz und Frommen des jüdischen und nichtjüdischen Publicums. Pozsony-Lipcse, 1882. Grenzbote.

	Vegyesek
	3721. Pusey, Edward Bouverie.
	3722. Megjelent.
	3723. Külföldi kath[olikus] irodalom.
	3724. Quebec egyházmegyében fekvő Laval-féle egyetem igen érdekes szerkezettel bír.
	3725, Észak-Amerika vallási statisztikájához.
	3726. Irodalmi hírek.
	3727. Utóhangok sz[ent] Teréz háromszázados ünnepére.
	3728. Levél Ugodról.


	11. füzet
	3729. Árpádházi b[oldog] Margit canonizátiójának ügye a XVIII. században. Közli: Békési Emil.
	3730. FISCHER-COLBRIE Ágost: Az assír-babiloni ásatások, s a királyok könyvei. 2. rész.
	3731. H[ERKÓ] P[áter]: Hittani csodabogarak. 2. rész.
	Irodalom és művészet
	3732. KISFALUDY Á. B.	: Roullet de la Bouilleire, Ferencz: Az ember, annak természete, tehetsége és végczélja aquinói sz[ent] Tamás tana szerint. Ford. Nagy Alajos. Bp. 1882. Hunyadi M. int. LXXVIII. 248 p.
	3733. HAMVAS (Antal): Moulart, Ferd. J.: Kirche und Staat oder die beiden Gewalten, ihr Ursprung… Übers. Herm. Houben, Mainz, 1881. Kirchheim. XVI. 632 p.
	3734. [PROHÁSZKA Ottokár] Petheő R.: Janssen, Johannes: An meine Kritiker. Nebst Ergänzungen und Erläuterungen zu den drei ersten Bänden meiner Geschichte des Deutschen Volkes. H. é. n. XI. 227 p.
	3735. KERESZTY (Géza): Müller, Carl: Göttliches Wissen und göttlichc Macht des Johanneischen Christus. Freiburg, 1882. Herder. 143 p.
	3736. TALLÓSY (Ödön): Gyürky Ödön: Rousseau nevelési elvei. Bécs, [1882]. Pazmaneum. 156 p.
	3737. NIKOLÉNYI József: Ratzel, Friedrich: Antropo-Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. Stuttgart, 1882. 506 p.
	3738. PÉCZELI Győző: Dippel, Joseph: Der russische Nihilismus. Auf Grund zuverlässiger Quellen. Passau, 1882. Waldbauer. 174 p.

	Vegyesek
	3739. Pázmány Péter szobra megérkezett Turinból.
	3740. Sz[ent] Teréz tiszteletére Salamancában költői verseny hirdettetett…
	3741. Lourdes új püspököt kapott…
	3742. Legújabb definítiója a vallásnak…
	3743. Alexandriában a bombázás előtt…
	3744. Megjelent…
	3745. Német felindulás.
	3746. Német kath[olikus] irodalom…
	3747. Irodalmi dolgok.


	12. füzet
	3748. SZENTIMREY (Márton): Francia állami nevelés.
	3749. H[ERKÓ] P[áter]: Hittani csodabogarak. 3. rész.
	3750. Az egyházi írók csarnoka. Alexovits Vazul, Szabó István, Telek József, Hajas István
	Irodalom és művészet
	3751. STEINER Fülöp: [Tamás, sz., aquinói] Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici: Opera omnia iussus impensaque LeonisXIII. P. M: edita. et Posteriorum Analyticorum cum Synopsibus et Annotationibus Thomae Mariae Zigliara… Romae, 1882. Typ. Polyglotta Propaganda Fide. 403 p.
	3752. [PROHÁSZKA Ottokár] Petheő Rudolf: Mazella, Camillus: De virtutibus infusis praelectiones Scholastico dogmaticae… Romae, [1882]. Typ. poliglotta de Propaganda Fide. 709 p.
	3753. KOLBAY Ágoston: Vigouroux, F.: La bible et les découvertes modernes en Paléstine, en Egypte et en Assyrie. 3. ed. Paris, 1882. 1-4. köt.
	3754. [NYÁRY Rudolf] Várnai: Rohling, Aug.: Orakel und Zauberwunder. Alte pikante Sachen, neu mitkeilt. Mainz, 1882. Kirchheim. 122 p.
	3755. [STEINER Fülöp] S. F.: Karsch Lollion: Ünnepi és alkalmi szent beszédek. 2., bőv. kiad. Nagyvárad, 1882, VIII. 290 p.
	3756. REGÉCZY József: Vámbéry Ármin: A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. Kiad. az MTA. [Bp.] 1882. 600 p.

	Vegyesek
	3757. Pázmány szobra decz. 8. tűnt elő a közönségnek.
	3758. Ő Eminentiája a Bibornok Herczegprímás adakozásai…
	3759. Dr. Majer Istrván praelatus… felől tudja az ország, hogy… ő volt az első, aki magyar feliratú szentképeket készített.
	3760. Adakozások.
	3761. A bécsi Pázmány-Intézet…
	3762. Megjelent.
	3763. Előfizetési felhívások.
	3764. Idegen irodalmak.
	3765. Irodalmi hírek.

	3765a. Tartalom
	3765b. Tisztelt munkatársaink.
	3765c. Az Uj Magyar Sion … tizennegyedik (1883) évi folyamára.


