
apátokat hívta új életre, azaz a legfőbb elöljárónak a szerzeten kívülálló papi személynek kellett
lennie. A rendtagok csak a perjelt (házfőnököt)választhatták maguk közül, mégpedig három év
ni. A kolostorok így tulajdonképpen állami intézménnyé váltak'>. Ez a felemás állapot elősegítette

a negatív kiválasztást, vagyis a kisebb értékű és tehetségű, de nagy becsvágyú s mindkét oldal felé
hajbókoló törtetők érvényesűlését,az egyenes lelkűek félreszorítását, a többségnek pedig a meg
alkuvó közömbösség felé való eltolódását. Ezen az áldatlan állapoton igazában csak az 1855-ös
konkordátum változtatott.

Jegyzetek. I Wöhrmüller, Bonifaz : Literarische Sturmzeichen vor der Sakularisation, In: Studien u. Mittei!. zur Geschich
te des Benediktiner-Ordens 1927. 12-44. - Rogier, L. J.: Die Kirche im Zeitalter der Aufklárung und Revolution 108.
ln: Geschichte der Kirche. Hrsg. von Rogier-Auber-Knowless, IV. k. Einsiedeln-Zürich-Köln 1966... 2-4 Wöhrmül/er
36-44. ~ 'Veit, L. A.: Die Kirche im Zeítalter des Individualismus, I. Halfte, 313. (Kirsch, J. P.: Kirchengeschichte IVII.
Freiburg i. Br. 1931.) - "Schnűrer, Gustav: Katholische Kirche und Kultuj im 18. Jahrhundert. Paderborn 1941. 38-41 .
. Rogier 78-82 ... 'VeU 238-240... '( Winner, Gerhard: Die Klosteraufhebungen in Niederösterreich und Wien. Wien
München 1967. 13-17.·- Maass, Ferdinand: Der Josephinismus. II. k. Wien 1953. 18... 'Winner 49-62... 1011. József válo
gatolt levelei. Ford. Supka Géza. Bp. 1913.37-40. (Olcsó Könyvtár 1723-1725. sz. Némi stílusbeli javítással adom.)
~ II Ber/ász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században, ln: Irodalom és felvílágosodás. Szerk. Szauder József és Tar
nai Andor. Bp. 1974.295,301,307-311. . "Winner 96-145. Ez a fejezet eddig a legrészletesebb ismertetés kisebb területre
vonatkozólag - levéltári alapon .. a feloszlatásra kerűlt kolostorok személyi állományáról, birtokairól, mühelyeiröl,
pénzügyi mérlegéröl, az árverésekről. az épületek és műkincsek sorsáról, a könyvtárakról stb. - A II. Józsefről szóló idé
zet: Benedikt. Ernst.: Kaiser Joseph II. Wien 1936. 132-134. (II. kiad. 1947) - "Préclln-Jarry: Les luttes politiques et
doctrinales aux XVII. et XVIII· siécles. (Fliche.- Martin: Histoire de l'Église 19/2. Paris 1956. 786.) - Winner 220-224.

Bizalom

Egy napon aztán
váratlan kéretlen
beállft a csoda
sápadt lesz és törődött

mint ádon fényképek
elporladt szépanyánkrál

Világol majd mégis
a kigyomarás-píllanat
megbénítja gyönyörű

áramlá tévelygésünk
s igénye-sincs önfeledten
egy ösvényre vetül

KOCH VALÉRIA

A vers a szerzőnek nemrég azonos eimmel megjelent kötetéből való, mely a Tankönyvkiadó gondozásában látott
napvilágo!.
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